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L'Ajuntament d'Eivissa fa ja temps que
compta amb un programa d'Agenda Local
21, a través del qual s'analitzen i valoren
els problemes ambientals de la nostra
ciutat i es porten a terme accions dirigides
a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans. Per tal de poder avaluar l'estat
mediambiental de la ciutat s'han definit
una sèrie d'indicadors que puntualment
se segueixen i que aporten dades sobre
consum  energètic, residus sòlids, turisme,
economia, treball , etc.

Gràcies a les dades que aquests
indicadors han permès extreure al llarg
dels darrers anys, podem saber, per
exemple que el sòl rústic d'Eivissa ha
crescut mentre el sòl urbanitzable s'ha
reduït en proporció similar, o que les
platges suporten una pressió alta i que
el parc de vehicles, ja elevat, s'ha
mantingut.

Així, aquests valors indiquen una
pressió molt forta a les platges que fa
disminuir la qualitat d'aquestes, alhora
que disminueix la comoditat i la bona
impressió que generen davant els usuaris.
També posen de relleu que la superfície
d'ús urbà del  municipi ha anat creixent
en els darrers anys, i que en cada nou
planejament s'han fet reserves importants
de sòl urbanitzable per poder créixer la
zona urbana del municipi. Aquesta
superfície urbanitzable s'ha vist reduïda
en el darrer planejament, on ja gairebé
no es preveu un major creixement urbà.
Pel que fa a la superfície rústica, aquesta
s'ha anat incrementant en cada

planejament, fins al punt que en el darrer
la superfície municipal queda dividida
bàsicament en zona urbana i rústica.

Dins el diagnòstic que els indicadors
ambientals permeten elaborar també es
pot observar que la producció de residus
és més elevada que la mitjana espanyola,
fet que és habitual als municipis turístics,
motiu pel qual es fa aconsellable
emprendre mesures que potenciïn no
només el reciclatge sinó també la reducció
de residus. Pel que fa al reciclatge
s'observa que la recollida selectiva va en
augment, fet que s'hauria de potenciar
encara més informant la gent i facilitant-
li punts de recollida selectiva propers als
seus habitatges.

Energia elèctrica

Durant l'època estival s'observa un
descens del consum, degut bàsicament
a l'increment de les hores de llum que
arriben, i que permeten encendre
l'enllumenat a unes hores més tardanes.
Pel que fa a l'evolució del consum elèctric
en el temps, no s'observen grans
variacions entre els diferents anys, fins
i tot és pot observar una lleugera
davallada del consum l'any 2003, respecte
de l'any 2001.

D'altra banda, el nombre de vehicles
que trobam al municipi per cada 100
habitants no ha variat gaire en els darrers
anys, tot i que sembla que s'estigui
produint una davallada. El nombre de
t u r i s m e s  é s  b a s t a n t  e l e v a t :

aproximadament per cada dos habitants
ja trobaríem un turisme. Per aquest motiu
és recomanable fomentar el transport
públic que permeti reduir el trànsit a la
ciutat sobretot a l'estiu.

Pel que fa al consum d'aigua, no
s'observen grans diferències entre els
diferents anys. Es dóna un augment del
consum d'aigua molt important durant els
mesos d'estiu, en els quals aquest es
veu pràcticament doblat, de la mateixa
manera que passa amb la població del
municipi. Per tant és molt important
incentivar els establiments hotelers
perquè realitzin campanyes de reducció
del consum d'aigua a l'època estival,
evitant així una sobreexplotació de les
fonts d'aigua de l'illa i una pèrdua de la
qualitat de l'aigua.

Tal com passa amb el consum d'aigua,
es pot apreciar una clara diferència entre
l'aigua depurada per habitant durant la
temporada alta i la depurada durant la
temporada baixa. Això es deu bàsicament
a l’arribada massiva de turistes a l'època
estival  que fan augmentar el consum
d'aigua i per tant la que després ha de
ser tractada a la depuradora.

Amb una desestacionalització del
turisme s'aconseguiria  una arribada de
flux a la depuradora més constant, evitant
així les puntes estivals, que poden alterar
el seu funcionament normal.

Podeu consultar els indicadors i fer
suggeriments a:

ww.eivissa.org

Els indicadors de l'Agenda 21 permeten avaluar la sostenibilitat
de la ciutat
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Els escolars de la ciutat han pogut
participar un any més en la campanya
que el Consistori  organitza per
conscienciar en la necessitat de promoure
l'estalvi del consum d'aigua a tota la ciutat.
La campanya celebra enguany la seva
sisena edició amb milers d'estudiants de
cinquè curs de Primària que ja han pogut
participar en les activitats programades
per la regidoria de Ciutat Sostenible.

La campanya bàsicament consisteix
en una xerrada sobre el cicle de l'aigua
acompanyada per un vídeo que
s'imparteix als escolars, als quals se'ls
lliura un quadern d'exercicis didàctics
sobre l'aigua per tal que puguin seguir
aplicant de manera pràctica les qüestions
que han après. Seguidament, se’ls fa
part icipar en la campanya amb
suggeriments per estalviar i se’ls convida
a participar en una visita  a l'estació
dessaladora, al dipòsit d'aigua de la
companyia subministradora Aqualia i a

la depuradora per tal que puguin conèixer
de forma directa el cicle que segueix
l'aigua.

D'altra banda, enguany s'ha ofert a
estudiants de secundària per primera
vegada que participin una campanya que
es durà a terme el mes d'abril i tractarà
sobre la contaminació atmosfèrica.

La campanya inclourà visites a
l'estació mesuradora de Can Misses i
a la planta de Gesa, on els estudiants
r e b r a n  i n f o r m a c i ó  s o b r e  e l s
contaminants que allà es mesuren per
tal d'analitzar la qualitat de l'aire de la
ciutat i els factors que hi poden incidir
negativament.
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La flota de vehicles es renova amb nous efectius

Conscient de la contínua necessitat de
millorar la qualitat de vida a la nostra
ciutat, l'Ajuntament d'Eivissa ha decidit
portar a terme una reorganització del
servei de neteja viària i recollida de
papereres, el qual  s'ha vist reestructurat
i reforçat. Al  mateix temps, i aprofitant
el compliment de l'amortització dels
vehicles adscrits a la contracta de neteja,
n'ha adquirit de nous dotats amb les
darreres innovacions tecnològiques i
mediambientals per poder substituir els
anteriors.

La reestructuració d'aquest servei
implica l'ampliació del nou servei de
baldeig per a Dalt Vila i un reforç de neteja
al barri de sa Penya, amb la incorporació
d'un nou operari per a tot l'any amb
jornada complerta i l'adquisició d'un nou
vehicle 4x4 de petites dimensions i amb
capacitat per recollir runes, estris i altres
deixalles, cosa  molt necessària al barri
de sa Penya per les dificultats d'accés i

la problemàtica que planteja la zona.
La revisió també preveu l'ampliació del

servei de baldeig manual per mitjà de la
incorporació de dos operaris per a tot
l'any a jornada complerta amb carro de
baldeig manual per a les zones de la
Marina, Vara de Rey i l'Eixample.

Pel que fa a les modificacions que la
regidoria de Ciutat Sostenible ha introduït
dins el servei de neteja viària, figura la
creació d'un nou servei de recollida de
papereres integrat per quatre operaris
(actualment dedicats a l'escombrat
manual) i dotat amb dos vehicles
específics. També l'ampliació del servei
de baldeig manual amb la incorporació
d'un operari que es dedicava a
l'escombrat manual.

L'Ajust del servei d'escombrat manual
amb carretó es una altra acció dins
aquesta modificació del servei. S'han
modificat els sectors d'escombrat reduint-
los de 30 a 24 (per la creació del nou

servei de recollida de papereres, que farà
que aquests recorreguts siguin més
amplis, ja que fins ara els peons a més
de le feines d'escombrat havien
d'encarregar-se també del buidament i
neteja de les papereres, cosa que els
feia perdre efectivitat).

De la mateixa manera, s'ha establert
el nou servei d'escombrat mixt a les zones
peatonals o amb voreres més amples
amb un peó procedent del servei
d'escombrat manual i amb una màquina
escombradora.

D'altra banda, també s'ha procedit a
l'ampliació del servei de neteja als
diumenges i festius de tot l'any i a
l'ampliació del servei de neteja de repàs
de tarda en temporada alta amb dos
operaris més per al període comprès
entre l'1 de maig i el  31 d'octubre, i a
l'ampliació i millora de les instal·lacions
del departament (garatge, taller, vestidors
i oficines).

L'Ajuntament disposa fa anys d'un servei de recollida d'estris i mobiliari previ avís. En l'actualitat
la Fundació Deixalles es fa càrrec també d’aquest servei per afavorir la tasca humanitària que
desenvolupa aquesta ONG. La Fundació Deixalles reinserta sociolaboralment a persones per
mitjà del reciclatge de roba, mobles i electrodomèstics. Les persones interessades en aquest
servei poden contactar amb la Fundació Deixalles al telèfon 971 191 118.
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Eivissa és l'Ajuntament de
l'illa que més recicla i és en
matèria d'envasos on més
ha incrementat el seu
percentatge de recollida,
segons les xifres
corresponents a la recollida
selectiva.

El servei de recollida selectiva de la
ciutat d'Eivissa va retirar l'any passat un
total de 2.809,23 tones de materials
diversos, entre paper, vidre i envasos.
Això representa un increment de 193
tones en relació a les que es van recollir
l'any anterior, i un percentatge d'increment
xifrat en el 39,59%.

De tota aquesta recollida selectiva el
paper ocupa el primer lloc en quantitat,

amb 1.879,54 tones recollides, de les
quals 634,54 corresponen a la recollida
duta a terme per mitjà de contenidors
urbans del tipus Iglú i 1.245 a la recollida
realitzada entre els comerços.

Pel que fa al  vidre, el segon  material
en quantitat, els contenidors de color verd
van recollir un total de 734,42 tones,
mentre que els envasos (contenidors
grocs) van sumar un total de 195,27
tones.

Els efectes de l'economia eivissenca,
marcada pel turisme i, en conseqüència,
per puntes d'activitat localitzades entre
els mesos de  maig i setembre, també
s'han fet sentir damunt la recollida
selectiva. Així, les xifres recollides per la
regidoria de Ciutat Sostenible permeten
comprovar com durant aquest període
de temps es produeix un increment en la
quantitat de paper recollit entre els

comerços de la ciutat, mentre es manté
gairebé igual el percentatge de recollida
pel que fa als iglús on els ciutadans
dipositen el paper. De la mateixa manera,
els mesos d'estiu reflecteixen una pujada
pel que fa a la recollida de vidre, que és
especialment significativa durant l'agost.

Pel que fa als percentatges d'augment
de la recollida selectiva, l'any passat va
incrementar-se en un 168,19 % la
recollida d'envasos de plàstic i en un
59,52% la de vidre, mentre que va
descendre un 4,21% la que té a veure
amb el vidre.

Pel que fa a l'evolució de la recollida
selectiva des de l'any 2001, l'Ajuntament
ha passat de recollir 260 tones de paper
i 608 de vidre a les 1.090,56 de paper,
710,63 de vidre i 73,05 de l'any 2002,  i
a les 1.739,61 de paper, 680,70 de vidre
i 195,91 d'envasos de l'any 2003.

El volum de deixalles corresponents a estris
de metall i electrodomèstics és el que més
s'ha incrementat segons les dades referides
a l'any 2003, quan el total d'estris retirats
es va incrementar en un 214% en relació a
l'any anterior, recollint-se un total de 333,2
tones.

El total de residus sòlids urbans i
assimilables a urbans que varen ser retirats
aquell any va ser de 29,594 tones, de les
quals 23.472 correspongueren a residus
sòlids urbans i 186,3 a residus sòlids urbans
relacionats amb la indústria. D'aquest total
també formen part les 3.901 tones

corresponents a retirada d'algues, les 724,8
relacionades amb la recollida de mobiliari
domèstic, les 541,9 d'escombraries i les
336,1 que va produir la poda d'arbres i la
neteja dels jardins.

Pel que fa a cadascun d'aquests conceptes,
la variació envers l'any anterior va ser
diferent. Així, mentre que la recollida d'algues
va suposar un descens del 40,53% en el
total de tones retirades, el mobiliari va
créixer un 9,28%, la barreja d'escombraries
va reduir-se un 71,5%, la poda un 41,9, els
residus urbans un 1,4% i els residus
industrials un 27,9%.



Foto
puntoiaparte

L’Ajuntament d’Eivissa començarà aviat
amb la poda de les palmeres que hi ha
a la ciutat per tal d'eliminar-ne els dàtils.
Es pretén així millorar l'estat de neteja
dels carrers de la ciutat, evitant que
aquests fruits taquin el terra, a la vegada
que evitar les molèsties que ocasionen

als vianants.
Aquest servei es troba en contractació

per un pressupost de 30.000 euros i
inclou la poda i raspallat del tronc d'un
total de 477 palmeres.

La campanya començarà per les
zones de Platja d'en Bossa, Passeig de

ses Pitiüses, Passeig de Joan Carles I
i Talamanca.

Eivissa compta amb un total de 844
palmeres, de les quals 338 són
palmeres de Canàries (Phoenix
canariensis) i 506 dactileres (Phoenix
dactylifera).

La campanya començarà
per les zones de Platja

d'en Bossa, Passeig de
ses Pitiüses, Passeig

de Joan Carles I
i Talamanca



L'Ajuntament ha realitzat
recentment una modificació de
les ordenances municipals
sobre Remors i Residus, amb
la finalitat d'adaptar el seu
contingut a les disposicions
que recullen la normativa
estatal i europea.

En el primer cas l'Ajuntament ha pres
com a punt de partida un enquesta
realitzada temps enrere entre el
ciutadans, els quals van expressar el

seu punt de vista envers les remors que
afecten la ciutat.

Així doncs, tenint en compte la
percepció ciutadana, les modificions de
l'ordenança tenen a veure amb aspectes
com la regulació dels sorolls provocats
pels vehicles, així com la necessitat
d'adptar-la a la nova normativa sobre
la matèria, sobretot pel que fa a l'apartat
sancionador, que preveu un increment
considerable de les multes.

També es preveu crear un mapa de
remors que es penjarà a la pàgina web
municipal per fer el seguiment de

l'evolució del soroll.
D'al tra banda, l 'Ordenança de

Residus s'ha modificat per tal d'adaptar-
la al Pla Director de Residus Urbans,
la qual contempla la separació de
residus, alhora que incideix en l'ús de
bosses de deixalles per als comerços
amb la finalitat de minimitzar els
problemes que la recollida de residus
pot ocasionar al ciutadà. Tambè
s'incideix sobre la sostenibilitat i l'estalvi
energètic que implica el fet de participar
i fer una bona recolllida selectiva per
part del ciutadà.

L'Ajuntament està fent un important esforç
per tal de tancar i netejar solars dins la
ciutat i evitar així que es transformin en
abocadors incontrolats, millorant així
també l'estat de conservació i neteja del
conjunt de la ciutat

Pla especial de l’Ajuntament
d’Eivissa per evitar la deterioració

dels solars al municipi de Vila.
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