Evolució i anàlisi del metabolisme ambiental del polígon
industrial. El cas de Maó (Menorca)

Evolució i anàlisi del metabolisme
ambiental del polígon industrial.
El cas de Maó (Menorca)

Aarón Álvarez Aranda, Belén Cuadra Fraga, Josep González
Cordero, Rosanna Gonzàlez Garcia, Laura Guixé Segura.

Projecte final de llicenciatura
Ciències Ambientals

Autors Aarón Álvarez Aranda, Belén Cuadra Fraga,
Josep González Cordero,Rosanna Gonzàlez García,
Laura Guixé Segura

Tutors i cotutors:
Joan Rieradevall

David Carreras

Martí Boada

Sonia Estradé

Jordi Duch

Sergi Marí

Almudena Hierro

Bellaterra, Febrer 2014

Gràcies
per la gran orientació, consells, ajuda i suport, del Dr.Joan
Rieradevall,per dedicar-nos tot el seu temps i compartir els seus
coneixements amb nosaltres.
per la col·laboració,
dels integrants del l’OBSAM i IME, que han ajudat a fer possible
aquest projecte, per tot l’ajut, suport i experiència aportada durant la
seva realització,
al s membres i representants del parc natural de s’ Albufera des
Grau que ens van fer sentir com a casa,
a en Jordi Duch per la paciència i suport en cartografia,
al Dr.Martí Boada per les crítiques constructives que ens fan crèixer,
a totes les entitats i institucions com PUM, PIME, i empreses del
polígon que ens han atès i ajudat col·laborant amb nosaltres,
a l’Almudena per seguir la nostra feina i ajudar a guiar-la.

de tot cor, MOLT agraïts.

A les nostres famílies per recolzar-nos en els moments difícils i
compartir els bons, com sempre han fet,
als amics que han viscut el projecte intensament,
i en especial al Joan Rieradevall i al Sergi Marí.

Dedicat a tots VOSALTRES

Salut!

“ Si vols arribar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina en grup”
Proverbi Africà

ÍNDEX
1. Introducció
2. Antecedents
2.1. Ecologia industrial
2.1.1. Ecoparc industrial
2.2. Polígon industrial de Maó
3. Justificació
4. Objectius
5. Caracterització del sistema d’estudi
5.1. Aspectes general de l’illa de Menorca
5.2. Localització i descripció de l’àmbit d’estudi
6. Introducció als vectors objectes d’estudi
7. Vector usos del sòl
7.1. Metodologia general
7.2. Inventari i diagnosi
7.3. Conclusions
7.4. Propostes de millora
8. Vector energètic
8.1. Metodologia general
8.1.1. Càlcul del vector energètic.
8.1.2. Fluxos d’entrada d’energia elèctrica a un polígon
8.1.3. Consum total d’energia elèctrica a un polígon
8.1.4. Determinació del potencial de captació d’energia
solar fotovoltaica
8.1.5. Autosuficiència energètica
8.1.6. Autosuficiència energètica
8.2. Metodologia especifica
8.2.1. Càlcul del vector energètic
8.2.2. Fluxos d’entrada d’energia elèctrica a un polígon
8.2.3. Consum total d’energia elèctrica a un polígon
8.2.4. Determinació del potencial de captació d’energia
solar fotovoltaica
8.2.5. Autosuficiència energètica
8.3. Inventari diagnosi
8.4. Conclusions
8.5. Propostes de millora
9. Vector hídric
9.1. Metodologia general
9.1.1. Càlcul del vector hídric
9.1.2. Fluxos d’entrada a un polígon
9.1.3. Consum total d’aigua d’abastament
9.1.4. Determinació del potencial de captació

11
13
13
18
21
28
30
32
32
41
43
46
46
47
55
56
58
58
59
59
60
61
62
63
64
64
65
66
66
69
70
76
77
79
81
81
81
84
85

1

9.1.5. Autosuficiència hídrica
9.2
Metodologia específica cas de POIMA
9.2.1
Fluxos d’entrada
9.2.2
Consum total d’aigua d’abastament
9.2.3
Determinació del potencial de captació
d’aigües pluvials.
9.3. Inventari diagnosi
9.4. Conclusions
9.5. Propostes de millora
10. Vector materials
10.1. Metodologia general
10.1.1.
Fluxos d’entrada i sortida de materials
a un polígon
10.1.2.
Càlcul de la generació total de residus
10.1.3.
Mercats de subproductes
10.2. Metodologia especifica
10.2.1.
Fluxos d’entrada i sortida de materials
10.2.2.
Emissions de la recollida
10.2.3.
Càlcul del CO2 i NOX emès pels camions
de recollida
10.3. Inventari i diagnosi
10.4. Conclusions
10.5. Propostes de millora
11. Vector mobilitat
11.1
Metodologia general
11.1.1 Fluxos de mobilitat que es donen a un polígon
11.1.2 Comptatge de la mobilitat externa
11.1.3 Transport públic
11.1.4 Emissions de la mobilitat.
11.1.5 Càlcul d’emissions de CO2 segons la
tipologia de transport utilitzat
11.2
Metodologia especifica
11.2.1 Comptatge de la mobilitat externa
11.2.2 Comptatge dels vehicles estacionats
11.2.3 Càlcul específic de les emissions
associades als usuaris
11.3
Inventari i diagnosi
11.3.1 Informació general dels usuaris
11.3.2 Informació especifica objecte d’estudi
11.3.3 Mitjana d’afluència en diferents franges horàries
en les entrades establertes
11.4
Conclusions
11.5
Propostes de millora

90
92
92
93
94
99
103
104
105
106
107
110
116
117
117
121
122
124
140
142
143
143
144
145
146
147
149
149
150
151
155
156
156
158
171
183
185

2

12 Bibliografia i fonts de documentació
13 Acrònims
14 Pressupost
15 Programació
16 Annexos

187
189
191
197
199

3

ÍNDEX TAULES
1. Introducció
2. Antecedents
Taula 2.1: evolució de la gestió mediambiental a la indústria.
3.
4.
5.
6.
7.

14

Justificació
Objectius
Caracterització del sistema d’estudi
Introducció als vectors objectes d’estudi
Vector usos del sòl
Taula7.1: activitats presents al polígon industrial de Maó

47

Taula 7.2: superfície total segons les zones establertes.

50

8. Vector energètic
Taula 8.1: fluxos energètics del polígon.

60

Taula 8.2: fluxos energètics del polígon de Maó.

65

Taula 8.3: irradiació diària mitjana (W·h/m2·dia) a Maó
sobre un pla d’inclinació òptima (34o) pels diferents mesos

68

de l’any.
Taula 8.4: consums energètics per superfície i en intervals

74

per les diferents empreses. Font: elaboració pròpia a partir de la
cartografia.
9. Vector hídric
Taula 9.1: principals fluxos d’entrada d’aigua en un polígon.

81

Taula 9.2: classificació de les superfícies potencials de
Captació.

85

Taula 9.3: coeficient de drenatge per a diferents superfícies

88

aptes per a la captació d’aigües pluvials.
Taula 9.4: classificació de la qualitat de l’aigua de pluja en
funció de la superfície on cau.

90

Taula 9.5: principals fluxos d’aigua en el polígon de Maó.

92

4

Taula 9.6.: classificació de les superfícies potencials de
captació.

94

Taula 9.7.: valors mitjans de la precipitació mitjana de
cada mes , a l’aeroport de Maó durant el període 1984-2010.

96

Taula 9.8.: Taula resum de superfície, consum i captació
d’aigües.

100

Taula 9.9: consum hídric per superfície en les diferents
empreses. Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia.

102

10. Vector materials
Taula 10.1: principals fluxos de residus d’ un polígon.
Taula 10.2.: exemple de la taula emprada per a realitzar

107
108

el comptatge de camions.
Taula 10.3.: principals fluxos de residus de POIMA.

117

Taula 10.4: recompte de camions que sortien del port i

125

coincidien amb l’entrada posterior al polígon.

5

Taula 10.5: quantitat de contenidors respecte el nivell

128

Taula 10.6: produccions mitjanes de rebuig.

130

Taula 10.7: aproximació de les emissions de CO2 en
Kilograms en diferents períodes.
Taula 10.8: quantitat de material reciclable (cartró, plàstic
i vidre) del any 2011 i 2012, en Kg

131

Taula 10.9: sinèrgies detectades al polígon industrial.

138

135

11. Vector mobilitat
Taula 11.1: fluxos de mobilitat al polígon.

144

Taula 11.2: taula utilitzada en el treball de camp dut a terme al 146
polígon per avaluar el flux de vehicles.
Taula 11.3: factors de conversió de les emissions dels vehicles.148
Taula 11.4: taula a emprar per la recollida de dades referents a 151
mobilitat en franges horàries.

Taula 11.5.: distàncies mitjanes emprades per als càlculs de les 155
distàncies segons origen.
Taula 11.6: Anàlisi de les emissions de CO2 i NOX segons la
procedència.

169

Taula11.7: emissions de CO2 per passatger.

170

Taula 11.8: emissions de NOX per passatger.

171

Taula 11.9: recompte de vehicles en les diferents entrades i

173

amb franges horàries concretes.
Taula 11.10: mostra de la quantitat de vehicles que entren al

174

polígon per l’entrada 3, durant un dia laborable.
Taula 11.11: recompte de vehicles estacionats en el polígon.

178

Taula 11.12: recompte de pàrkings de les 6 grans
superfícies considerades.

179

Taula 11.13: mostra del flux basal i de consumidors

180

que hi ha al polígon.

6

12. Bibliografia
13. Acrònims
14. Pressupost
Taula 14.1 : Mesuraments. Redacció i impressió del projecte

194

Taula 14.2 : Mesuraments. Treball de camp

195

Taula 14.3: Pressupost Parcial. Redacció i impressió del
projecte.

196

Taula 14.4 : Pressupost Parcial. Treball de camp.

197

Taula 14.5: Pressupost Global

197

Taula14. 6: Còmputs de les emissions de CO2 i NOx per
la mobilitat dels membres del projecte

198

15. Programació
16. Annexos

ÍNDEX FIGURES
1. Introducció
2. Antecedents
Figura 2.1: esquema d'ecosistema industrial ideal.

16

Figura 2.2: esquema simplificat del conjunt d’empreses del polígon
industrial de Kalundborg.

20

Figura 2.3: exemples de nom d’ecoparcs segons continents.

21

Figura 2.4: fotografia aèria de l' any 1956 de la zona on es
desenvoluparà POIMA.

22

Figura 2.5: fotografia aèria de l'any 1988.

22

Figura 2.6: fotografia aèria de l’any 2002.

23

Figura 2.7: fotografia aèria de l’any 2005.

24

Figura 2. 8: fotografia aèria de l’any 2012.

24
7

Figura 2.9: divisió del polígon segons fases de construcció.

26

Figura 2.10: representació de POIMA per sectors d'activitat
econòmica.

27

3. Justificació
4. Objectius
5. Caracterització del sistema d’estudi
Figura 5.1: situació geogràfica de Menorca.

32

Figura 5.2: mapa de Menorca per municipis.

32

Figura 5.3: estructura de la població 1986-2001.

34

Figura 5.4: temperatures mitjanes dels últims quaranta anys a
Menorca.

35

Figura 5.5: precipitacions mitjanes del últims quaranta anys a
Menorca.

36

Figura 5.6: temperatures mitjanes per mesos durant el 2011 a
Menorca.

36

Figura 5.7: precipitacions mitjanes durant el 2010 a Menorca.

37

Figura 5.8: geologia de l’illa de Menorca.

38

6. Introducció als vectors objectes d’estudi
Figura 6.1: eines i metodologia emprada.

45

7. Vector usos del sòl
Figura 7.1: cartografia dels usos del sòl.

49

8. Vector energètic
Figura 8.1: diagrama de fluxos energètics.

59

Figura 8.2: fluxos energètics de Menorca.

64

Figura 8.3: cartografia dels consums energètics per
superfície en les diferents empreses.

72

Figura 8.4.: viabilitat per a la instal·lació de plaques solars.

73

Figura 8.5. : Teulada verda a la Bisbal del Penedès.

77

9. Vector hídric
Figura 9.1.: flux hídric simplificat d’un polígon.

80

Figura 9.2.: principals entrades d’aigua en un polígon.

83

Figura 9.3.: exemple il·lustratiu de les diferents superfícies
de captació en base a la classificació proposada.

95

Figura 9.4.: cartografia dels consums hídrics per superfície
en les diferents empreses.

101

8

10. Vector materials
Figura 10.1: procés tradicional dels materials.

106

Figura 10.2 : procés cíclic dels materials.

106

Figura 10.3 : descripció dels diferents nivells al contenidor
segons els nivells propis preestablerts.

109

Figura 10.4 : característiques dels contenidors.

110

Figura 10.5: ubicació del Port de Maó (A) i del polígon
industrial de Maó (B) i distribució de les entrades que seran
cobertes al recompte.

118

Figura 10.6: freqüència de recollida al polígon de Maó.

120

Figura 10.7: rutes dels camions de recollida Fases I-II-III

121

Figura 10.8: distribució dels diferents operaris pel recompte
de mercaderies.

125

Figura 10.9: Localització dels contenidors de rebuig.

127

Figura 10.10: Descripció dels diferents nivells al contenidor.

128

Figura 10.11: Exemple de punt no autoritzat de bolseig i
contenidor fracció resta al polígon.

129

Figura 10.12: localització dels contenidors de recollida
selectiva.

132

Figura 10.13: contenidors de reciclatge situats en un punt no
marcat al mapa.
Figura 10.14 mapa de situació de contenidors.

133
134

Figura 10.15: quantitat reciclable mensual del 2011.

136

Figura 10.16: quantitat reciclable mensual del 2012.

136

Figura 10.17: mostra, en forma de diagrama, de com
funciona el mercat de les sinèrgies entre empreses dins i
fora d’un mateix polígon.

137
9

11. Vector mobilitat
Figura 11.1: diagrama de les interaccions de la mobilitat
associada a un polígon.

145

Figura 11.2: ubicació de les principals entrades al polígon
de Maó.

150

Figura 11.3.: ubicació dels centres comercials escollits al
polígon industrial.

153

Figura 11.4.: Línies urbanes de la ciutat de Maó.

154

Figura 11.5.: mostra l’edat.

157

Figura11.6.: formació.

157

Figura 11.7.: renta anual dels enquestats.

157

Figura 11.8.: tipus de combustible emprat pels usuaris
del polígon.

159

Figura 11.9. : gràfic on es mostren les possibilitats
d’ocupació dels vehicles.

160

Figura 11.10: mostra dels diferents tipus de mitjans
que poden utilitzar els usuaris del polígon per accedir-hi.

161

Figura 11.11.: ventall de possibilitats que tenen els
usuaris del polígon com a alternativa per venir al polígon.

162

Figura 11.12.: gràfic on es mostren les poblacions de
procedència més comuns dels usuaris del polígon.

163

Figura 11.13: gràfic on es mostra la relació de l’afluència
amb el quilometratge.

163

Figura 11.14.: Mostra de relació entre usuaris i nucli
poblacional

164

Figura 11.15:mostra de les diferents possibilitats
per les quals els usuaris accedeixen al polígon.

165

Figura 11.16: mostra de la recurrència setmanal dels
usuaris a l’hora d’accedir al polígon.

165

Figura 11.17.: mostra del percentatge d’usuaris que freqüenta

10

altres polígons apart de l’estudiant.

166

Figura 11.18: mostra dels motius tenen els usuaris del polígon
per a ser-hi.

167

Figura 11.19: mostra de quin percentatge els usuaris van a
un o altre establiment per a cobrir les seves necessitats.

168

Figura 11.20: cotxes que accedeixen al polígon entre les
6:00 i les 22:00.

175

Figura 11.21: vehicles (excloent cotxes) que entren al polígon
entre les 6:00 i les 22:00.

176

Figura 11.22: usuaris per mes de la línia 10 de transport
urbà de Maó. Període 2004-2010.

182

12. Bibliografia i fonts de documentació
13. Acrònims
14. Pressupost
15. Programació
16. Annexos

1. Introducció
El projecte “Evolució i anàlisi del metabolisme ambiental del polígon industrial.
El cas de Maó (Menorca)” es planteja com un estudi, gràcies a l’acord i
col·laboració entre dos entitats en la temàtica mediambiental: l’equip present a
la Universitat Autònoma de Barcelona formant part de l’ICTA (Institut Ciència i
Tecnologia Ambiental) i els experts pertanyents a l’OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca).
Els pilars fonamentals del projecte rauen en l’anàlisi del metabolisme ambiental
del polígon Industrial de Maó (POIMA) per mitjà de l’obtenció de dades semiquantitatives i estudiar la seva evolució al llarg del temps. En aquest estudi es
consideren diferents vectors ambientals per a realitzar el projecte, com són:
usos del sòl, energia, aigua, residus i mobilitat. Aquests provoquen diferents
impactes ambientals, amb característiques molt diferents els uns dels altres, ja
que poden afectar reversiblement tant a nivell local com global, o bé esdevenir
irreversibles.
En el camp energètic, aquest projecte intenta analitzar el consum elèctric actual
i desenvolupar un sistema de generació d'energia renovable, com pot ser la
implantació de plaques fotovoltaiques als sostres que ho permetin i en els quals
sigui viable, intentant així disminuir les pertorbacions ambientals derivades de
l’energia consumida.
Pel que fa al recurs hídric, en una illa com Menorca, pren especial importància
ja que les reserves d’aigua són limitades i s'han de desenvolupar sistemes que
permetin a l'illa ser autosuficient i sostenible per a garantir el subministrament a
la població i al medi. Una de les possibles solucions és estudiar la viabilitat i la
posterior implantació, si escau, de sistemes de captació d'aigües pluvials
després d’analitzar el consum del polígon.
La gestió dels residus també esdevé molt important, i més tenint en compte que
es tracta d'una zona industrial, i que genera residus no només comercials, sinó
que també especials. És bàsic establir un sistema de reciclatge i separació
d’aquests, promovent també la reutilització, per mitjà de sinèrgies entre les
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diferents empreses per a disminuir les diferents afeccions que provoca aquest
vector o bé per mitjà d’un mercat de subproductes.
Sobre la mobilitat, al tractar-se d'una zona on hi ha moltes empreses i tenint en
compte que els horaris d'entrada i sortida d'aquestes poden ser similars, s'ha
estudiat la possible implantació de serveis de transport especial des de les
poblacions properes al polígon fins aquest, per tal d'aproximar els seus
consumidors a les diferents unitats i d'aquesta forma disminuir la utilització del
vehicle privat.
Finalment, amb les dades extretes de l’anàlisi de POIMA s’han proposat
solucions i alternatives per les pertorbacions ocasionades degut a la presència
de l’activitat comercial i industrial a la zona. Aquests suggeriments es basen en
l’aplicació de l’ecologia industrial a les activitats del polígon com una eina per
minvar o reduir les diferents afeccions derivades dels diferents vectors
anteriorment citats, intentant promoure teories circulars buscant una major
sostenibilitat i integració del polígon dins l'illa com a ecosistema.
12

2. Antecedents
En aquest apartat s’introdueix el concepte d’ecologia industrial així com el seu
origen i la seva evolució al llarg del temps (apartat 2.1), a més, es tracta el
polígon des d’una perspectiva històrica (apartat 2.2) que permetrà entendre el
context en el que es troba actualment l’àmbit d’estudi.

2.1.

L’ecologia industrial

Des dels anys 50 s’ha utilitzat el concepte de “fi de canonada” (End of pipe), on
el seu propòsit era reduir l’impacte ambiental de les indústries mitjançant
tècniques de control (filtres, depuradores etc). Aquesta estratègia separa la
indústria de l’entorn, transferint el contaminant d’un medi a l’altre, sense valorar
un possible estalvi o substitució dels recursos. Als anys 70, quan es va veure
que aquestes tècniques no tenien l’efecte esperat, va aparèixer el nou terme de
“producció neta” basat en tècniques preventives, cosa que suposava una gran
millora respecte l’anterior ja que són més efectives ambientalment i més
econòmiques (es comença a aplicar el principi de prevenció) tot i que encara
van dirigides a un sector més individualista. Posteriorment, va entrar el
concepte de medi ambient dins la gestió global de l’empresa apareixent així la
gestió mediambiental, que intenta combinar aspectes tècnics per resoldre
problemes amb bones pràctiques de gestió empresarial.
Taula 2.1: evolució de la gestió mediambiental a la indústria. Font: Fernández, 2003.

Evolució dels conceptes
1960 – 1970

La solució a la contaminació és la dilució (“The solution of pollution
is dilution”) dita anglesa on es justifica que una determinada
concentració no esdevé tòxica fins a sobre passar un llindar, per
tant si és dilueix pot desaparèixer el problema.

1970 – 1980

Control de la contaminació.

1980 – 1990

Prevenció de la contaminació.

1990 – ...

Gestió mediambiental. Ecologia industrial.

Pel que fa a l’origen de l’ecologia industrial, cal remarcar la publicació de
referència en aquest àmbit, l’article Strategies for manufacturing, publicat al
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1989 per Robert Frosch i Nicholas Gallopoulos on comença la idea de crear
sistemes productius que funcionin com sistemes naturals. Va ser a partir
d’aquell moment quan l’ecologia industrial es va començar a desenvolupar amb
força, gràcies al prestigi de la revista Scientific American i la reputació dels
seus dos autors pel fet de pertànyer a General Motors i a la publicació del
informe Brundland al 1987, que va ser la base de l’expansió del concepte de
desenvolupament sostenible definit com aquell que “és capaç de satisfer les
necessitats del present sense comprometre les necessitats de generacions
futures” (WCED, 1987).
A partir d’aleshores l’ecologia industrial ha anat guanyant reconeixement del
sector industrial, acadèmic i institucional. Proba d’això és que al 1997 va néixer
la revista científica Journal of Industrial Ecology i al 2001 es va inaugurar
International Society for Industrial Ecology (Erkman, 2001).
Al 2002 s’edita el llibre titulat “Handbook of Industrial Ecology” on diferents
actors intenten definir i desenvolupar el concepte d’ecologia industrial i
metodologies de treball, dirigits per Robert U. Ayres i Leslie Ayres. Va haver-hi
una nova publicació al 2004, Progress in Industrial Ecology, fent referència al
mateix concepte.
Focalitzant més en l’aplicació més propera, l’observatori de la sostenibilitat a
Espanya (OSE) ha publicat un informe titulat “Ecoefieciència i evolució de la
industria” en el que es manifesta un l’augment de les polítiques netes
industrials exigida pels propis consumidors més que per la legislació vigent.
Cada cop són més les empreses adherides a l’EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme o Reglament comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria), una
normativa voluntària de la UE que reconeix a les empreses i organitzacions que
adopten un compromís amb el medi ambient. Entre les eines per millorar la
eco-eficiència es distingeixen les següents:
-

Reducció de la intensitat de l’ús de matèries primeres

-

Reducció de la intensitat de l’ús d’energia

-

Reducció del dany a la salut humana i medi ambient

-

Foment de la reutilització i reciclatge dels materials
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-

Proporcionar qualitat de vida

-

Fomentar l’economia de serveis

L’objectiu de la producció convencional acostuma a estar relacionat amb
l’optimització d’instal·lacions concretes, sense tenir en compte l’impacte global.
En canvi, l’ecologia industrial busca l’optimització a escala de grups
d’empreses, regions, fins i tot del sistema industrial en el seu conjunt. Per
aconseguir-ho estudia les interrelacions dins dels sistemes industrials i
d’aquests amb els biològics o naturals, dissenyant i fent funcionar sistemes
industrials com sistemes vius interdependents amb els naturals.
Els eixos principals de l’ecologia industrial són:
-

Donar valor als residus d’una branca com a “insums” d’una altra, amb
l’objectiu de potenciar el reciclatge tancant cicles i reduint així la
quantitat de residus finals.

-

Crear cicles de vida per les matèries i minimitzar les emissions
dissipatives que dispersen contaminants al medi ambient.

-

Desmaterialitzar els productes i les activitats econòmiques (economia
baixa en producció de carboni).

-

Descarbonatar l’energia.

El que diferència l’ecologia industrial dels punts de vista més clàssics de gestió
del medi ambient (reciclatge, la descontaminació, l’eficiència energètica, etc) és
la seva capacitat de combinar els estudis de cada sector mitjançant processos
integradors. És necessari, per això, el domini de disciplines molt diverses com
la informàtica, enginyeria, física i química, ecologia però també l’economia,
sociologia, dret, etc.
La manera amb que l’ecologia industrial busca en el món natural els models per
a l’ús eficient de recursos, energia i subproductes es basa en examinar els
usos i fluxos de matèria i energia en els productes, processos i sectors
industrials en les economies, establint relacions simbiòtiques entre empreses
on cadascuna intenta convertir els seus subproductes en matèria primera per a
un altre empresa. Aquesta relació entre indústries el que busca és tancar el
cicle i intentar obtenir zero residus.
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Figura 2.1: esquema d'ecosistema industrial ideal. Font: Bermejo, 2001

Els objectius que persegueix l’ecologia industrial es poden aconseguir
mitjançant l’ús de diverses eines:
-

Anàlisi del cicle de vida (ACV): avaluant els efectes ambientals de
l’activitat, procés o producte que es consideri, des del moment de
l’extracció de les matèries primeres fins que aquestes són retornades a
la naturalesa en forma d’emissions o residus.

-

Anàlisi de flux de matèria: quantifica les entrades i sortides de recursos
d’una economia.

-

Diagrames de flux: s’expressen els processos que tenen lloc a una
empresa, indicant matèries primeres, residus, emissions i descàrregues.
També s’expressen materials i energia intercanviades.

-

Mercat de subproductes: consistent en la compra-venda de residus i
subproductes entre diferents entitats.

-

Metabolisme industrial: definit com l’ús de materials i energia que
flueixen entre els sistemes industrials per a la seva transformació i
posteriorment la seva deposició com a residu.

-

Anàlisi econòmic ambiental: quantifica les càrregues econòmiques d’un
producte o servei sobre l’ambient, basat en els costos de generació i
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explotació de recursos per a la seva producció i els impactes ambientals
per a la seva gestió com a residu.
-

Producció més neta: aplicant una estratègia ambiental preventiva per a
augmentar l’eficiència de productes, processos i serveis i així disminuir
els riscos per a l’home i el medi ambient.

-

Ecoeficiència: definida com la dotació de béns i serveis a un preu
competitiu, satisfent les necessitats humanes però a la vegada que sigui
respectuosa amb el medi ambient, reduint progressivament el seu
impacte i la intensitat d’utilització fins a un nivell compatible amb la
càrrega estimada del planeta.

-

Prevenció de la contaminació: reducció o eliminació de residus a la font
a través de la modificació dels processos de producció, promovent l’ús
de substàncies no tòxiques o menys tòxiques, implementant tècniques
de conservació i reutilitzant materials en lloc d’incorporar-los al flux de
residus.

De l’aplicació pràctica de l’ecologia industrial sorgeix el concepte d’ecoparc
industrial que va ser desenvolupat per Indigo Development a principis dels anys
90 i es defineix com un conjunt d’activitats industrials ubicades en una mateixa
àrea geogràfica, les quals tracten de millorar la seva gestió mediambiental,
econòmica i social, a través de la col·laboració i cooperació entre elles.
L’objectiu principal és que les empreses obtinguin estalvis econòmics
minimitzant els seus impactes ambientals. És per això que es fa mol important
superar el concepte tradicional de parc industrial, en el qual s’implanten
industries sense criteris organitzatius amb visió de conjunt.
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2.1.1.

Ecoparc industrial

Un ecoparc ha d’estar diversificat de manera que existeixin indústries que
utilitzin com a matèria primera els residus d’altres empreses. Això implica que
les empreses han de tenir una escala adequada, capaç d’aprofitar els
subproductes, necessitant així, una cooperació i planificació a llarg termini entre
les empreses i un mecanisme que ho garanteixi.
Aquest treball conjunt generarà beneficis, com poden ser:
-

Ús eficient de recursos.

-

Reducció d’impactes ambientals.

-

Tractament conjunt de residus.

-

Accés a la informació.

-

Capacitat de negociació.

-

Potencial per a atraure projectes I+D+i

-

Desenvolupament conjunt de projectes.

-

Millora de les condicions de la zona.

-

Atracció de noves empreses.

-

Prestigi internacional.

A continuació és mostra l’exemple del primer d’ecoparc industrial implantat amb
èxit situat a 100 km a l’oest de Copenhague, Dinamarca, on es troba la ciutat
de Kalundorg. Aquesta té una zona industrial al marge de la costa danesa i és
on es va desenvolupar, sense cap planificació prèvia, una xarxa d’intercanvi de
residus a la que se li va donar el nom de Simbiosi Industrial.
Ecoparc industrial de Kalundborg
Va néixer per casualitat quan unes empreses, tractant de reduir costos i complir
amb la legislació mediambiental del país, van buscar alternatives a la gestió
dels seus residus i l’aprofitament de l’aigua subterrània. Destacar que, aquesta
ciutat, pateix un estrès hídric molt important. Aquest fet va obligar als
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consumidors massius d’aigua a implantar mesures que asseguressin un
consum responsable. Així és com es va iniciar la nova consciència de valoració
de la reserva natural.
El model seguit a Kalundborg es basa en essència, en connectar físicament
empreses veïnes de cara al intercanvi prolongat d’aigua, materials i energia,
amb la finalitat de reduir costos de producció i tractament de residus. Els seus
actors principals són Asnaes DONG Energy (central tèrmica), Statoil (refineria),
Gyproc (fabricant de plaques de guix), Novo Group (farmacèutica i
biotecnologia) i la pròpia ciutat. Hi ha deu components més, que acaben
configurant el model de Simbiosi Industrial de Kalundborg (fig.2.2).
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Figura 2.2: esquema simplificat del conjunt d’empreses del polígon industrial de
Kalundborg. Font: Costa Sorolla, Jorge, 2011.

Aquest ecosistema industrial compta també amb un Centre de Simbiosi
Industrial finançat pels seus socis i és responsable de les següents activitats:
-

Recollida d’informació sobre simbiosi industrial i altres exemples.

-

Comunicació de l’experiència del projecte.

-

Organització de visites.

-

Coordinació d’estudis sobre Simbiosi Industrial.

-

Consulta sobre nous projectes.

-

Contribució per a formar nous projectes.

De cara al futur, els reptes d’aquest centre són:
-

Incloure fonts d’energia renovables.

-

Minimitzar al màxim la utilització de recursos hídrics naturals, mitjançant
la reutilització d’aigües residuals.

-

Innovar en noves formes d’utilització dels residus generats.

Kalundborg no és l'únic exemple d'ecoparc. A tot el món es troben diversos
polígons o complexos industrials que han adaptat sistemes similars. A
continuació es citen alguns d'ells a mode d'exemple, classificats segons el
continent en què es troben (fig.2.3).

Amèrica

Europa

Fairfield(Baltimore,Mariland)

Kalundborg(Dinamarca)

Brownsville(Texas)

Styria (Aústria)

Cape Charles (Virginia)

Orée (França)

Riverside (Burlington,
Vermont)

Bielefeld (Alemania)

Civano (Tucson, Arizona)

Sta. Perpètua de la Mogoda
(Espanya)
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East Shore (California)
Plattsburgh(Nova York)
Trenton (New Jersey)
Tampico(Mèxic)

Àfrica
Zeri Project (Namíbia)
Capetown

Burnside( Dartmouth, Nova
escòcia)

Oceania

Saul Ste. Marie (Ontario)

Steel River

Montreal
Figura 2.3: exemples de nom d’ecoparcs segons continents. Font: Cervantes
Torre-Marín, G., Sosa Granados, R., Rodríguez Herrera, G. y Robles Martínez, F.
(2009). Ecología industrial y desarrollo sustentable.

2.2.

Polígon industrial de Maó

L'economia menorquina s'ha caracteritzat històricament per dos elements clau:
el sector agrícola, amb la producció de llet i formatge, i el sector industrial, que
aglutina principalment les manufactures bijuteres, més relacionades amb el
municipi de Maó, i les manufactures referents al calçat, més relacionades amb
Ciutadella. No és fins a finals dels anys 70 que, amb un cert retard respecte la
resta de les altres illes de l'arxipèlag balear, es comença a desenvolupar el
sector del turisme, relegant a un segon pla les indústries que tanta importància
varen tenir per a l'economia menorquina.
Aquests canvis de model econòmic es veuran reflectits en la distribució i
característiques de POIMA, ja que si bé neix per a agrupar i per a desenvolupar
les activitats industrials que es duen a terme a l'illa, amb el pas dels anys ha
passat de ser un polígon industrial pròpiament dit, a ser un polígon on les
activitats que predominen són les comercials fins a arribar al punt què
l'Ajuntament de Maó va proposar una normativa que impedeix l'obertura de
nous establiments comercials a les zones de desenvolupament empresarial,
cosa que compta amb l’oposició per part de l’associació de petita i mitjana
empresa (PIME).
Les primeres imatges aèries que es disposen són les del vol al 1956, en la qual
es pot observar l'absència total del polígon. Sí que s'observen les diferents
carreteres que posteriorment el limitaran, com són la de Maó a l'Aeroport i la de
Maó a Ciutadella. S’ha delimitat a la figura següent (fig. 2.4) d’una manera
aproximada l’espai que ocupa el polígon a l’actualitat.
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Figura 2.4: fotografia aèria de l' any 1956 de la zona on es desenvoluparà POIMA. Font: IDEIB

És al voltant dels anys 70 quan es decideix planificar una zona industrial pel
municipi de Maó, sorgint en aquest cas, les fases I i II de POIMA. Les primeres
empreses que s'instal·len al polígon són les relacionades amb la bijuteria i la
coneguda com "El Caserío", que actualment rep el nom de Quesería
Menorquina.

Figura 2.5: fotografia aèria de l'any 1988. Font: IDEIB
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Aquesta important zona industrial atrau a moltes empreses a traslladar-se des
dels nuclis urbans cap al polígon, de forma que es duu a terme una tercera fase
d'ampliació d'aquest, això sí, de menor superfície.

f
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Figura 2.6: fotografia aèria de l’any 2002. Font: IDEIB

Durant els anys de bonança econòmica es projectà una nova ampliació,
l'anomenada IV Fase, la qual constava d'una gran superfície projectada
(529.614 m2) dividida en diverses parcel·les de diferents mides, per a intentar
satisfer les necessitats de la gran majoria de sectors.

Figura 2.7: fotografia aèria de l’any 2005. Font: IDE Menorca

La crisi econòmica dels últims anys, però, ha relantitzat el desenvolupament
d'aquesta nova fase, fent que poques empreses s'instal·lin.
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Figura 2. 8: fotografia aèria de l’any 2012. Font: IDEIB

A l'última fotografia aèria corresponent al 2012 es pot observar que des del
2005 l'última fase en ser projectada no acull un gran nombre d'empreses, com
es pot constatar amb les figures 2.9 i 2.10 que es mostren a continuació.
S'observa que la gran majoria de solars buits es troben en aquesta última fase.
La figura 2.9 correspon a la divisió del polígon per fases de construcció, de la I
a la IV, i la figura 2.10 correspon a una representació de les activitats que es
donen al polígon actualment (2012).
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Fases de construcció
Fases POIMA
POIMA 1
POIMA 2

€hgdhsd

Figura 2.9: divisió del polígon segons fases de construcció. Font: elaboració pròpia a partir de mapes facilitats per l’OBSAM
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Activitats
Polígon de Maó
Altres
Aparcaments
Comercial majorista
Comercial minorista
Edificis Municipals
Indústria
Oficines Professionals
Solar buit
Solars en construcció
Solars en lloguer/venta

Figura 2.10: representació de POIMA per sectors d'activitat econòmica. Font: elaboració pròpia a partir de mapes facilitats per l’OBSAM.

3. Justificació
En aquest apartat es presenten els principals motius pels quals es creu
convenient realitzar aquest projecte relatiu a l'estudi d'un polígon industrial, en
col·laboració amb la UAB, l'ICTA i l'OBSAM.

És el primer estudi d'aquestes característiques que es realitza a Menorca i
pretén ser una primera aproximació que permeti, d'una banda, determinar
l'estat dels polígons industrials en general analitzant diversos fluxos relacionats
amb el medi i poder actuar així amb criteri sobre les acciones de millora que es
poden dur a terme en cadascun d'ells i, d'altra banda, que permeti en un futur
desenvolupar altres estudis per aprofundir en els diferents camps que es
tracten.
L'àmbit d'estudi d'aquest projecte s'ha acotat al polígon Industrial de Maó per
dues raons principals. La primera d'elles respon a l'emplaçament del polígon,
situat a Maó a prop de l'aeroport de Menorca i del Port, és per això que aquest
centre industrial és un dels més importants de l'illa i on es troben representats
els diferents sectors industrials que es desenvolupen a Menorca, permetent així
la seva extrapolació a d'altres polígons que es troben presents a l'illa. La
segona raó respon a criteris relacionats amb la logística del projecte. Degut a
que és molt difícil analitzar tots els polígons presents a l'illa en el temps i amb
els recursos de què es disposaven, es va decidir analitzar només un d'ells en
profunditat.
Pel que fa als vectors emprats, s’han estudiat aquests, i no uns altres, perquè
són els que afecten més a la zona d’estudi, i la possible implantació de les
propostes de millores faria reduir el pes actual que suporta el polígon,
ambientalment parlant.
El consum d’energia en un sistema d’aquestes característiques és elevat per a
poder dur a terme tots els processos productius, així com el de prestar serveis.
Pel que fa a l’aigua, s’utilitza principalment les d’origen subterrani extretes per
mitjà de pous. L’extracció intensiva a la que es sotmet l'aqüífer ha fet que
aquest vagi en regressió en els últims anys, augmentant el perill d'una possible
intrusió salina que provocaria la pèrdua irreversible de la qualitat de l'aigua. És
per aquestes raons que es fa necessari que en aquests termes tant el polígon,
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com l’illa en si, esdevinguin el més autosuficients possibles i de la forma més
sostenible. És important estudiar la viabilitat d’implantar sistemes renovables de
captació d’energia i d’aigua pluvial esdevenint independents de la xarxa de
subministrament.
L'anàlisi de la mobilitat associada al polígon, tant d’usuaris com de
mercaderies, és rellevant per a ser conscients de la despesa energètica que
comporta i de les seves emissions derivades, així com el pes respecte altres
polígons.
En el camp dels residus és important el seu estudi ja que al tractar-se d’una
zona amb diferents tipus d’activitats, es generen diferents tipologies i
conseqüentment requereixen un tracte diferenciat. A favor juga el fet que, a
l'estar tota l'activitat concentrada en polígons, la gestió d'aquests es pot dur a
terme d'una manera més eficient.
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4. Objectius
L’objectiu general del projecte es basa en la possibilitat d’integrar el concepte
d’ecologia industrial i simbiosi, dins del polígon industrial de Maó. S’entén com
a simbiosi industrial la col·laboració entre empreses i comunitats locals, amb el
propòsit de reduir els impactes al medi generats en els seus processos, així
com l’obtenció i comunicació de nous mètodes per millorar l’eficiència tècnica i
econòmica de les empreses i del medi on es situen.
Els objectius específics:


Anàlisi del polígon industrial:
o Recerca històrica del polígon.
o Caracteritzar econòmicament i social l’entorn i el polígon.
o Identificar els diferents sectors industrials de la zona i el seu
funcionament.
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Anàlisi ambiental dels fluxos que intervenen al sistema:
o Determinar els fluxos d’entrada del consum hídric i energètic, així
com els de sortida,

la generació de residus

i els impactes

ambientals que s’hi relacionen.
o Concretar la mobilitat associada al polígon així com les emissions
resultants.
o Establir el potencial de les empreses per reduir el seu impacte.


Observar el perfil dels subjectes que freqüenten el polígon.



Identificació de possibles simbiosis industrials:
o Generals en les cobertes


Aigua de pluja.



Energia.

o Subproductes.


Plàstics.





Restes alimentaries.



Paper.



Restes de fusta.



Altres.

Integració de la filosofia de l’ecologia industrial al polígon:
o Realitzar propostes de millora aplicables a les empreses i als
usuaris.
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5. Caracterització de la zona d’estudi
En aquest apartat es descriuran les característiques actuals de l’illa de Menorca
i de l’àmbit estudiat.

5.1.

Aspectes general de l’illa de Menorca

Les característiques generals de l’illa en quant a economia, climatologia,
geologia i biodiversitat ens permetrà entendre la situació actual del polígon en
aquest aspectes, ja que són extrapolables a l’àmbit d’estudi.
Situació geogràfica:
Menorca forma part de les Illes Balears i té una superfície aproximada de 702
km2. La seva localització es situa entre els paral·lels 39º 48' 40'' i 40º 05' 17'' de
latitud Nord i els meridians 3º 47' 40'' i 4º 19' 17'' de longitud Est. L’illa de
Menorca consta de vuit municipis Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Migjorn
Gran, Ferreries, Maó, Es Mercadal, i Sant Lluís. L’altitud màxima de l’illa es
situa a l’indret conegut amb el nom del Toro, amb una altura de 358 metres.
El seu nom prové de Minorica, degut a que és menor que l'illa de Mallorca.
Aquesta illa va ser declarada Reserva de la Biosfera el 8 d'octubre del 1993 per
l'UNESCO.
.

Figura 5.1: situació geogràfica de Menorca Font:
elaboració pròpia a partir de captura de Google Earth

Figura 5.2: mapa de Menorca per municipis. Font: Google
imatges
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Demografia:
La dinàmica demogràfica que ha seguit l’illa al llarg del segle XX es caracteritza
pels canvis de tendències que es van donar durant tot el segle, classificat en
diversos períodes.
1. Un primer va des del 1900 fins al 1960, durant el qual la població de
Menorca acusa un llarg estancament.
2. El segon període engloba des dels anys 60 fins a la dècada dels 80,
caracteritzat per un important creixement demogràfic. Aquest va ser fruit
d’un canvi en el signe dels moviments migratoris i del creixement
vegetatiu o natural.
3. El tercer període va des dels anys 80 fins a l’actualitat. Durant aquest
temps es donen els majors creixements de població, bàsicament, per
uns saldos migratoris positius.
Característiques actuals de la població:
La població censada a Menorca, actualment, està entorn als 81.000 habitants
repartits entre els 8 municipis actuals. Això ens dóna una densitat mitjana de
115,8 hab/km2 (segons dades de la renovació del padró l’1 de gener del 2003,
font: INE), la majoria està concentrada en els dos municipis més grans, Maó i
Ciutadella, que donen cabuda a dues terceres parts de la població de l’illa.
Aquesta població serà molt diferent de la població real sobre l’illa, que es veu
molt influenciada per la forta estacionalitat de l’activitat turística. La gran
quantitat de visitants que passen per l’illa, al llarg de l’any, especialment durant
la temporada turística, impliquen una forta pressió sobre el territori. Aquesta
població, que inclou turistes i treballadors del sector turístic, que es pot
anomenar transeünt és un element territorial molt important ja que mostren la
marcada estacionalitat i l’altíssima pressió que sofreix el territori illenc durant
els mesos de temporada alta, especialment els mesos de juliol i agost.
L’estructura de la població menorquina ha seguit les pautes de les societats
modernes, que es caracteritzen per ser poblacions envellides, en les quals els
joves perden pes, per unes baixes taxes de natalitat, i les persones més grans
en guanyen, ja que cada vegada augmenta més l’esperança de vida. Aquesta
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estructura seria diferent si no s’hagués produït l’arribada d’un important nombre
d’immigrants, que atrets per les bones expectatives econòmiques i les ofertes
de feina de l’illa s’han aventurat a abandonar els seus llocs d’origen.

Figura 5.3: estructura de la població 1986-2001. Font: estudi
sobre la població de Menorca. OBSAM

En el gràfic (fig.5.3) podem veure el canvi en l’estructura d’edats i sexe que
s’ha donat a l’illa entre el 1986 (en vermell) i el 2001 (en blau). Es pot veure
clarament com ha augmentat el percentatge d’adults en el global de la població.
Economia:
L’economia de l’illa històricament ha estat basada en la agricultura, ramaderia i
el sector industrial, però a la segona meitat del segle XX es va veure un
important fenomen creixent, el sector turístic, causat pels factors com ara el
clima, les platges i els serveis oferts. El turisme va arribar a l’illa deu anys més
tard que a la resta del arxipèlag Balear, per la desconfiança que donava aquets
nou sector, als empresaris menorquins.
Aquet nou factor emergent es va veure maximitzat per la inauguració

de

l’aeroport a l’any 1969 a Maó, que va iniciar un desplaçament dels altres
sectors que tradicionalment eren els que sustentaven l’economia de l’illa.
El primer boom turístic que va haver-hi va ser al voltant dels anys 50 fins al 73.
Es va començar ha edificar hotels i nuclis residencials, destinats a segones
residències i allunyats dels nuclis urbans de l’illa. Aquests hotels eren
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establiments de mida reduïda, destinats als turistes provinents de les pròpies
illes Balears, de la península i britànics.
El segon boom turístic va ser entre els anys 1973 i 1991. En aquet període de
temps es va ampliar la capacitat hotelera, encara que les segones residències
van patir un major augment. A la dècada dels 80 Menorca és afectada per un
increment de l’economia gràcies a una especialització en el turisme.
L’últim boom turístic és des de l’any 1991 fins l’actualitat, on s’està veient un
canvi del turisme tradicional hoteler envers un de caire més rural.
Climatologia:
L’illa de Menorca té un clima típicament mediterrani amb hiverns suaus i
humits, estius secs i càlids, fortament estacional pel que fa a la humitat. Un dels
altres trets característics de l’illa és el fort vent de la tramuntana que bufa del
nord. Les temperatures mitjanes dels últims 40 anys mostren un increment fet
que es pot atribuir a l’efecte del canvi climàtic (fig.5.4). El 2011, últim any del
que es disposen dades, s’observa que les temperatures mitjanes no superen
els 30 ºC a l’estiu i no disminueixen dels 10ºC a l’hivern. Generalment les
temperatures són suaus durant l’any (fig.5.5).
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Figura 5.4: temperatures mitjanes dels últims quaranta anys a Menorca. Font: elaboració pròpia mitjançant
dades de l’OBSAM
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Figura 5.5: temperatures mitjanes per mesos durant el 2011 a Menorca. Font: elaboració pròpia mitjançant
dades de l’OBSAM

Les precipitacions també són un component estacional. En els últims 40 anys
s’observa unes precipitacions mitjanes molt semblants al llarg dels anys amb
l’excepció d’un parell d’anys molt plujosos al 1970 i 2004 (fig.5.6). L’any 2010,
l’últim del que se’n tenen dades, mostra un règim de precipitacions típicament
mediterrani, no arribant a 200 mm de precipitació mitjana mensual, tenint les
pluges més abundants a la tardor i menors a l’estiu (fig.5.7).
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Figura 5.6: precipitacions mitjanes del últims quaranta anys a Menorca. Font: elaboració pròpia a
partir de les dades facilitades per l’OBSAM
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Figura 5.7: precipitacions mitjanes durant el 2010 a Menorca. Font: elaboració pròpia a partir de
les dades facilitades per l’OBSAM

Geologia:
L’origen dels materials que conformen l’illa de Menorca daten del final del
Silurià i principi del Devonià, a l’era Paleozoica, ara fa uns 410 M.a. Aquets
materials van ser sotmesos a un procés tectònic extensiu, fet que va provocar
una inundació de les valls d’ençà i produint una sedimentació a les parts
superiors de roques calcàries. Aquests sòls van sorgir del fons marí degut a
moviments tectònics creant l’illa de Menorca, la resta del conjunt

Balear,

Còrsega i Sardenya.
Aquest sorgiment de les illes es relaciona amb el plegament de les plaques
tectòniques que van originar les serralades Bètiques. Les Balears, i per tant
Menorca, són la continuació d’aquestes serralades dins la Mar Mediterrània fet
que justifica la presència dels mateixos materials en ambdues localitzacions.
Tot i així Menorca té unes característiques singulars que la diferencien de la
resta degut, en gran mesura, a la seva localització més oriental. A la costa de la
Tramuntana hi ha abundants materials del Paleozoic, mentre que a la resta
d’illes i a la part sud de Menorca abunden materials del Miocè, a més hi ha una
manca de sòl de l’època del Cretaci superior i del Paleògen (100-25 M.a.).
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A Menorca es troben els materials més antics de les illes Balears, d’uns 400
M.a. situats a la part Nord i centre de l’illa, mentre que a la resta d’illes hi
predominen materials de uns 200 M.a.
La distribució dels materials a Menorca es caracteritza per una separació dual
(línea entre Port de Maó i la part nord de Ciutadella, (veure fig. 5.8)). A la part
Nord es troba la part més antiga amb un conjunt de materials de diferents
edats, així doncs amb color i composició (silícica i carbònica) mol variada.
Degut a aquesta variació de composició, la morfologia consta de diferents
estructures com petits turons i amplies valls poc fondes. Per altra banda, a la
part Sud el relleu és molt uniforme amb un gran nombre de barrancs degut a la
composició carbònica. Les propietats de les roques carbonatades permeten
una permeabilitat extrema de l’aigua fins que aquesta topa amb una capa més
impermeable, creant així l’aqüífer de Migjorn, que és on es troba la major part
de l’aigua subterrània de l’illa.
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Figura 5.8: geologia de l’illa de Menorca. Font: IDE Menorca

Biodiversitat:
El concepte de biodiversitat pren sentit en el conveni Internacional sobre la
Diversitat biològica on es defineix com ” l’amplia varietat d’éssers vius sobre la
terra i els patrons naturals que la conformen, resultat de milions d’anys
d’evolució segons processos naturals i l’influencia creixent de l’ésser humà.
Compren la varietat d’ecosistemes, espècies i diferències genètiques dins
d’aquestes que permeten la combinació de múltiples formes de vida, les
interaccions de les quals són fonamentals pel sustent de la vida al planeta”.
Menorca compren un resum de la biodiversitat de la Mediterrània Occidental ja
que es poden trobar la majoria dels ecosistemes característics de la regió
(excepte el fluvial i el muntanyenc). Alhora Menorca compta amb nombroses
espècies endèmiques, és a dir, que només poden ser trobades en aquesta
zona o illes properes com Mallorca, Còrsega o Sardenya com per exemple la
didalera (Digitalis minor) o el Limonium fontqueri (Contandriopoulos J, Cardona
MA. 1984).
Espais protegits:
Al 1990 es va crear les Zones d'interès botànic i ecològic de Menorca, publicat
pel Consell Insular de Menorca. En aquest estudi es van identificar les àrees
més importants que havien de ser protegides per tal d’assegurar la conservació
del patrimoni natural de Menorca. Gràcies a aquest estudi al 1991 es van
protegir 19 Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI). Al 1993 la UNESCO va
declarar Menorca Reserva de la Biosfera gràcies a l’Institut Menorquí d’Estudis
i el consell Insular de Menorca i al 1995 es va crear el Parc Natural de
s’Albufera des Grau. Al 1999, s’estén la xarxa d’espais

naturals protegint

zones marítimes mitjançant la declaració de la Reserva Marina del Nord de
Menorca i finalment, l’any 2003 es va ampliar el Parc Natural i la declaració de
les reserves naturals de l’illa des Porres, d’Estany, la Bassa de Morella, es Prat
i l’illa d’en Colom.
Com s’ha dit anteriorment Menorca conté un mosaic de medis i ecosistemes
molt diferents:
-

Boscos: generalment són mixtos, combinant alzines (Quercus ilex),
ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i pi blanc (Pinus halepensis).
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-

Litoral rocós: des del punt de vista ecològic, els penyals, principalment
de la costa nord, presenten una elevada riquesa d'endemismes. En
aquestes zones, esquitxades freqüentment per les fortes onades, hi
trobem una gran quantitat de plantes adaptades a dures condicions
ambientals de salinitat i vent. En molts casos, es tracta d'endemismes
exclusius de la Mediterrània occidental (tirrènics), endemismes balears,
endemismes compartits amb Mallorca (gimnèsics) o bé, fins i tot,
endemismes exclusius de Menorca com la didalera (Digitalis minor).

-

Litoral arenós: els sistemes dunars de Menorca prenen una rellevància
especial des del punt de vista econòmic, donat que són les reserves de
sorra de les platges, les que esmorteeixen l'erosió de les mateixes
durant els forts temporals i acullen una gran diversitat de plantes i
invertebrats terrestres. A la part alta de la duna es desenvolupa el borró
(Ammophila arenaria) i la lletrera d'arena (Euphorbia paralias), mentre
que a la part posterior de la duna, en els sistemes dunars del nord de
Menorca, creix una comunitat anomenada Scrophularietum maritimae,
constituïda pel trèvol marí (Lotus cytisoides,) els moixets (Lagurus
ovatus), el queixal de vella (Hyoseris radiata) i el camamil·ló
(helichrysum stoechas), entre d’altres.

-

Albuferes, basses i torrents: en aquestes zones es desenvolupa una
variada i frondosa vegetació tant aquàtica com terrestre, a més d'acollir
un gran nombre d'invertebrats aquàtics i vertebrats com peixos, rèptils i
aus.

-

Barrancs: la geologia de la zona de migjorn de l'illa, tova i permeable, ha
facilitat la formació d'un elevat nombre de solcs profunds excavats per
l'aigua en la roca calcària.

-

Illots: l'aïllament de l'acció de l'home els ha dotat d'unes característiques
úniques. Tenen un valor ecològic extremadament alt, tant per la fauna
com per la flora que acullen. Presenten poca vegetació, però molt
adaptada a aguantar les extremades condicions de vent i salinitat, com
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el fonoll marí (Crithmum maritimum) i les coques marines (Limonium
spp). Són, a més, refugi d'un elevat nombre d'aus, tant de rapinyaires
com el falcó (Falco peregrinus) i els xòrics (Falco tinnunculus), marines
com les baldritges (Calonectris diomedea i Puffinus mauritanicus), els
marinerets (Hydrobates pelagicus), i els cagaires (Phalacrocorax
aristotelis), i migratòries, que cerquen en aquestes petites illes la
tranquil·litat necessària per poder descansar en els seus llargs viatges.

-

Ecosistema marí: la zona nord està constituïda, per un tipus de roca molt
més antiga i variada. Es combinen roques dures i toves que fan que la
costa nord sigui molt més irregular, amb entrades, badies, cales, penyals
i platges. En canvi, la costa sud, amb un tipus de roca molt més
homogènia en composició i duresa, és molt més rectilínia i regular.

5.2.

Localització i descripció de l’àmbit d’estudi

El polígon industrial estudiat es troba situat a l’oest de la ciutat de Maó, limita
pel nord amb la carretera Me-1 que comunica Maó amb Ciutadella i pel sud
amb la carretera Me-12, Maó – Cala’n Porter. La part est de POIMA, és la que
s’integra a la trama urbana de la ciutat de forma que es suavitza el contrast
entre zona industrial i zona residencial. A la part de transició es troba el Parc
Maria Nicolau Rubió i Tudorí i el Poliesportiu Municipal de Maó.
Actualment POIMA compta amb unes 300 empreses. Aquest té una superfície
total de 1.265.335 m2 i es divideix en 4 fases anomenades d’aquesta forma per
ordre de construcció. Les fases I i II, amb una superfície de 551.655 m 2 van ser
les primeres en ser construïdes. Posteriorment es va dur a terme una petita
ampliació de 184.066 m2, que conforma la III fase. Més recentment es va
projectar una ambiciosa ampliació d’aquest amb la IV fase amb una superfície
total de 529.514 m2. Aquesta última ampliació, al ser la més moderna, compta
amb millores respecte les anteriors fases, amb diverses mesures ambientals
com són la separació d’aigües pluvials (veure annex 4.Filtre verd) i l’establiment
d’espais reservats per a zones verdes. També es facilita la circulació dels
vehicles pesants gràcies a la construcció de vials amb una gran amplitud i els
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aparcaments situats en grans zones als frontals de les parcel·les. Tot i aquests
avantatges, la nova fase IV de POIMA no ha acabat de desenvolupar-se
totalment degut a la crisi econòmica que s’està patint aquests últims anys,
trobant-se multitud de parcel·les sense edificar. En menor mesura, també es
troben parcel·les sense ocupar en les fases I, II i III i diverses naus en les quals
actualment no hi ha cap activitat.
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6. Introducció als vectors objectes d’estudi
En aquest apartat es detallen les eines i la metodologia per tal d’obtenir, tractar
i gestionar tota la informació necessària per assolir el objectius plantejats.
La metodologia emprada (fig. 6.1) es basa en els projectes finals de carrera
realitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona “Anàlisi del metabolisme
ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca” C.Marco, C.Molina,M.A
Oliver, H.Romanos i N.Ruiz 2011-2012; “anàlisi dels fluxos d’aigua energia i
mobilitat a cinc nuclis turístics de Menorca” M. Agell, A. Bastardes, N. Cases i
L. Riera 2010- 2011, ambdós amb la col·laboració de l’OBSAM.
S’ha fet una recopilació d’informació sobre dos pilars bases al treball: l’ecologia
industrial i el polígon de Maó per tal de poder-los relacionar i finalment integrar
el primer concepte dins del segon. La recerca ha estat tant en projectes com
tesis nacionals i internacionals i articles amb conceptes i estudis similars als
requeriments propis del projecte com ara l’article de

Strategies for

manufacturing, per Robert Frosh i Nicholas Gallopoulos, que explica els orígens
i la base de l’ecologia industrial i “Handbook of Industrial Ecology” on diferents
experts defineixen metodologies de treball integrant aquests conceptes, dirigits
per Robert U. Ayres i Leslie Ayres.
Tanmateix, aquest projecte permetrà cooperar amb els experts de l’Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM), que forma part del Institut Menorquí
d’Estudis (IME) essent una de les font principals per a l’obtenció de dades.
Es tractaran els sis vectors principals que intervenen al polígon essent aquests,
usos del sòl, eines (socials i d’informació geogràfica) (annex 1.Eines socials),
vector energètic, vector hídric, vector residus i vector mobilitat. Per explicar la
metodologia a emprar, es diferenciaran dues parts: la metodologia general,
aplicable a qualsevol futur projecte d’aquestes característiques i una
metodologia més específica que tractarà en més detall el cas del polígon
Industrial de Maó.
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Seguidament es tractaran els diferents vectors ambientals a estudiar, els quals
són usos sòl, energètic, hídric, materials i mobilitat. A cadascun d’ells
s’explicarà la metodologia a seguir per realitzar la recerca de dades, els càlculs
a dur a terme i el seu tractament posterior.
En el vector energètic i hídric, el que interessa és obtenir els consums del
màxim nombre d’empreses, per tal de fer una estimació d’aquests el més
acurada possible. En el cas de materials és fer una estimació de la quantitat de
generació de rebuig i a més del moviment de mercaderies respecte al port de
Maó. Per últim, el vector de mobilitat tracta el moviment de usuaris al voltant del
polígon, com accedeixen, on s’adrecen, la seva procedència, etc. Un cop
aconseguida la informació requerida, per cada vector, s’analitzarà i s’arribarà a
unes conclusions que permetran realitzar unes propostes per millorar la situació
actual.
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Figura 6.1.: eines i metodologia emprada. Font:elaboració pròpia

7. Vector usos del sòl
Proporciona informació sobre les diferents superfícies que conformen l’àmbit
d’estudi i la seva classificació.

7.1. Metodologia
Per tal de poder analitzar d’una forma més precisa els diferents usos del sòl,
s’emprarà

el

programa

d’informació

geogràfica

Arcgis

que

permetrà

caracteritzar la zona d’estudi en diferents categories, unitàries o sectorials,
segons les necessitats. Per tant, permetrà conèixer la superfície de zones
verdes, vials rodats i no rodats, empreses, solars no edificats, etc. També farà
possible agrupar les empreses per activitats a més de saber quina és la seva
distribució i superfície.
Per dur a terme l'inventari dels vectors aigua i energia serà necessari realitzar
una codificació pròpia en la qual estiguin agrupades les empreses per activitats.
Això permetrà fer una extrapolació de les dades en el cas que no es pugui
obtindre tota la informació de les unitats (empreses) que conformen el polígon.
A mode d'exemple, les empreses quedaran classificades de la forma següent:
01- Venda i Reparació de vehicles de motor i motocicletes
01.1 Venda de vehicles de motor
01.1.1 Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers
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A més, es pretén analitzar l’ocupació del sòl al polígon, buscant una
representació de la realitat en diferents capes que permetrà veure l’evolució
des dels anys 50 fins a l’actualitat. Aquest tipus d’eina facilitarà la comprensió
sobre els canvis d’usos al sòl, quin ha estat el creixement i com les diferents
activitats que s’han dut a terme han anat variant.

7.2. Inventari i Diagnosi
Si s’analitza el mapa del 2012 (fig.2.10), es pot classificar el polígon segons
l’activitat que es desenvolupa en cada parcel·la i el percentatge que representa
(taula 7.1.).
Taula 7.1: activitats presents al polígon industrial de Maó. Font: elaboració pròpia a partir de mapa
proporcionat pel OBSAM.

Activitats

% respecte el total de
parcel·les del polígon

Comercial majorista

14

Comercial minorista

23

Indústries

17

Edificis municipals

1

Oficines professionals

3

Aparcaments

2

Solars en construcció

2

Solars en lloguer

1

Solars buits

31

Altres

6

De la taula 7.1 destaca especialment l'alt percentatge de solars buits respecte
el total de parcel·les, amb un 31%. S'ha de dir que aquesta dada es troba
esbiaixada pel poc desenvolupament que s'ha donat a la IV fase. A les fases I,
II i III no s’observa un percentatge tant alt de solars buits, ja que aquestes es
troben ben consolidades. Un dels altres percentatges que destaca és el del
comerç minorista, amb un 23% respecte tot el polígon. Si considerem tota
l'activitat comercial, incloent la de majoristes (un 14%), es veu que és una zona
amb una alta activitat comercial, un 37% de les parcel·les totals es dediquen a
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quelcom relacionat amb el comerç. Es posa de manifest, doncs, que la tipologia
d'aquests polígon no és la que s'espera, amb una gran majoria d'indústries, si
no que es tracta d'una zona amb un marcat caire comercial. Una de les
principals causes que motiven aquesta tipologia és el seu emplaçament, ja que
Menorca és una illa turística i és necessari disposar de zones amb la suficient
capacitat per absorbir les quantitats d'usuaris en les dates punta. Pel que fa a
indústries, només el 17% de les parcel·les tenen aquest ús, la majoria d'elles
són del sector de la fusteria, alumini o la bijuteria. En menor mesura es troben
també oficines professionals i edificis municipals.
A través de la cartografia pròpia (fig. 7.1) s’ha caracteritzat les diferents
superfícies i posteriorment s’han classificat en les següents categories:


Vials: correspon a carreteres, voreres i zones d’aparcament, tant del
conjunt del polígon com de les privades de cadascuna de les empreses.



Edificacions: engloba totes les empreses i equipaments del polígon.



Solars: conjunt de superfícies no edificades o bé, abandonades.



Zones verdes: són aquelles rotondes, zones arbrades o espais verds
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que hi ha al polígon, tant públics com privats.
D’aquesta manera és coneix el percentatge i la superfície que ocupen
aquestes unitats en el polígon.

¯
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Llegenda
Usos del sòl
Superfícies pavimentades
Edificacions
Solars
Zones verdes

Figura 7.1: cartografia dels usos del sòl. Font: elaboració pròpia a partir del Arcgis.

A continuació es mostra la taula 7.2. amb les superfícies i el percentatge que
representa sobre el total del polígon i fragmentada per les tres fases que el
conformen respecte la quarta.
Taula 7.2: superfície total segons les zones establertes. Font: elaboració pròpia a partir d’Arcgis

Zones

polígon
(%)

Superfície (m2)

I, II, III
fase

IV fase

Edificacions

268.765

23

242.180

26.585

Superficies
pavimentades

498.432

44

392.094

106.338

Solar

316.862

28

-28.737

345.599

Espais verds

57.525

5

4.356

53.169

Total

1.141.584

100

609.893

531.691

Amb aquestes dades és veu un fort predomini de zones adaptades per l’accés i
l’estada a aquest, ja que les superfícies pavimentades representen un 44%
sobre el total del polígon. Aquest valor esdevé quasi la meitat de la superfície
total, tot i que és d’esperar perquè al ser una zona industrial és molt important
la mobilitat interna i externa, tant d’usuaris com de mercaderies.
Els solars no edificats, o bé buits, representen també un percentatge força
elevat (28%), tot i que es concentren sobretot a la quarta fase del polígon, com
anteriorment s’ha explicat, aquesta es una nova zona on la manca actual de
creixement econòmic no ha permès el desenvolupament de les empreses tal i
com s’havia plantejat en un inici.
Les edificacions, tant les empreses com els equipaments, representen quasi
una quarta part de la zona d’estudi (concretament un 23%). Aquest valor però,
no contempla la superfície total de les diferents unitats, ja que aquestes
disposen de plantes que fa augmentar l’espai disponible, i que la cartografia no
reflecteix.
Pel que fa a les zones verdes, enteses com places, jardins, parcs i passejos,
s’observa que aquestes representen un 5%, concentrant-se sobretot a la quarta
fase, on la seva construcció va adoptar mesures més de caire ambiental.

50

Aquestes són importants per la qualitat de vida de la població i el rol que juguen
dins l’ecologia urbana.
El càlcul de zones verdes per habitant

m2

(presents al polígon)

es pot realitzar amb el total d’habitants que té Maó, aproximadament 29.000, i
s’obté 2,0 m2/habitant. Si aquesta es calcula pel total d’usuaris que té el polígon
al dia, aproximadament uns 10.000, s’obté que hi ha 5,7m 2/habitant. Aquesta
última dada es pot comparar amb els valors recomanats per la OMS a les
ciutats, entre un 10 i 15m2/habitant com a mínim. Cal valorar-la amb
importància ja que les Nacions Unides l’han proposat al marc i Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i la Organització per la Cooperació i
desenvolupament econòmic planeja incloure’l dins el ventall d’indicadors
ambientals urbans.
2

Si valorem la densitat de zones verdes
2

à

2

à

) resulta ser de 5·10-2

.

Aquestes comparacions estan preses de forma orientativa atès que una ciutat i
un polígon industrial no són equiparables, però a causa de l’extensió i l’alta
freqüència d’usuaris, seria una fita a assolir interessant per la quantitat de
beneficis que comporten com són: un major benestar físic, mitiguen la
contaminació, són embornals de CO2, estructuren i amorteixen l’impacte
produït per edificacions, preveuen riscos naturals, mitiguen el canvi climàtic,
ajuden a l’estalvi energètic amb la regulació de la Tº urbana i també poden ser
un punt connector per corredors biològics (cal recordar la categoria de Reserva
de la biosfera amb la que compta la illa).
Tot i això, aquesta dada queda falsejada ja que, tant o més important que la
quantitat de zones verdes ho és l’accessibilitat i la proximitat, i en aquest cas, la
majoria està situada a la última fase construïda, és a dir la més llunyana a la
ciutat de Maó.
Per mitjà del Pla General d’Ordenació Urbana (Ajuntament Maó, 2002) s’ha
establert la superfície de les edificacions, les superfícies pavimentades, els
solars i les zones verdes agrupat en fase I,II i III i la fase IV tractada
individualment. Amb aquesta classificació es veu que la majoria de les
edificacions (90%) es troben repartides a la I,II,III fase quedant com a centre
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neuràlgic. Per tant es corrobora de nou el no desenvolupament de la última
fase.
Pel que fa a les superfícies pavimentades, el primer bloc, representa un 78%,
xifra que es justifica per l’englobament de tres fases senceres i que la última i
separada (22%), ha estat planificada i estudiada per a tindre una menor
pavimentació i millor distribució.
En el cas de solars, hi ha una objecció (taula 7.2) a causa del desfasament
anual (dades 2002 i treball de camp del 2013) on han anat augmentant el
nombre d’empreses i per tant disminuint el nombre de solars fent que el resultat
obtingut pel PGOU sigui major que l’aconseguit mitjançant els mètodes
cartogràfics amb una base del (2012) i que l’obtingut per les fases I,II i III sigui
negatiu.
Analitzant les zones verdes es confirma l’observació al mapa cartogràfic on es
veu un predomini total d’aquestes a la última fase trobant-ne un 92%.

Estat actual del polígon:
Dins el polígon destaquen les activitats comercials per sobre les industrials,
cosa que és conseqüència directa de l’augment del sector del turisme durant
els últims anys a l’illa menorquina. La major part del moviment que es genera té
origen als diferents supermercats i centres comercials que s’emplacen al
polígon com ho són Mercadona, LIDL, Gros Mercat, Binipreu, Hipercentre i Dia.
Altres sectors que s’ha observat que tenen un pes important dins aquesta zona
són els sectors de la nàutica, de la fusta, de lloguer de vehicles, de distribució i
logística i el sector metal·lúrgic. També es troben diverses empreses que es
dediquen al tractament i reciclatge de residus especials entre les quals
destaquen FRAMA i Metalls López. De l’industria alimentària destaca la fàbrica
de la Quesería Menorquina, que va ser de les primeres que es van instal·lar al
polígon i que a dia d’avui continua funcionant.
Les fases I, II i III no tenen diferenciada la xarxa de clavegueram i la recollida
d’aigües pluvials, com si passa a la IV fase. De les entrevistes amb els
empresaris i usuaris s’ha constatat que en episodis de fortes pluges, en
aquestes primeres fases, el sistema de clavegueram no és suficient per a
recollir tota l’aigua, produint-se petites inundacions.
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Pel que fa a l’estat general, a l’Avinguda del Cap de Cavalleria (la via central i
de distribució del polígon) trobem a la seva part central una zona arbrada amb
palmeres del gènere Trachycarpus i arbusts del gènere Nerium. S’observa un
dèficit de zones verdes al llarg de tota la via. Es troben voreres al llarg de tot el
polígon, però la gran majoria d’elles deteriorades i en alguns casos fins hi tot
tallades per murs de les parcel·les, a més a més, hi ha una manca de passos
de vianants que facilitin el trànsit. Degut a la proximitat d’una escola a la part
sud-est del polígon i per a facilitar la circulació de vianants entre aquesta i el
nucli urbà, es troba un pas elevat per a salvar la rotonda que creua la ronda i la
carretera de l’Aeroport. Paral·lelament a la carretera de Cala’n Porter i sota el
gasoducte que comunica el Port de Maó amb l’Aeroport s’ha construït una zona
de lleure consistent en un carril bici i una zona de passeig arbrada que arriba
fins al límit del polígon i està prevista la seva continuació fins a l’aeroport.
Visualitzant les façanes que es troben al llarg del recinte industrial, es detecta
una discontinuïtat i no integració paisatgística d’aquestes, on la majoria tenen
l’aspecte de naus industrials. Degut a la importància del polígon dins l’illa i que
per tant esdevé representatiu d’ella, a causa de l’afluència de visitants que
aquest rep, es creu convenient donar una imatge menys industrial que
garanteixi un prestigi i una qualitat d’aquest introduint-lo dins el teixit urbà.
La comunicació viària entre les fases IV i III no és encara prou bona, es troben
carrers tallats entre les dues que impedeixen la comunicació directa, obligant
als vehicles a anar fins a la rotonda de l’Avinguda del Cap de Cavalleria amb
l’Avinguda d’Europa augmentant el trajecte i les emissions de gasos d’efecte
hivernacle.
En totes les fases es detecta una manca de senyalització a nivell intern del
polígon per poder ubicar amb una major facilitat els establiments i per tant que
en facilitin l’ús i mobilitat. A nivell general hi és, per la inexistència de cartells
que indiquin les millors sortides d’aquest per anar a diferents destinacions de
l’illa.
En quant a normativa, la quantitat d’empreses que tenen acreditat un sistema
de gestió ambiental en aquets cas una ISO, és d’un 13 % de 61 empreses de
les quals es disposa dades, la resta no en té cap d’implantat (dada extreta del
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treball de camp realitzat). Durant el transcurs de les entrevistes realitzades la
resposta d’algunes empreses que actualment no disposen de gestió, era que
havien deixat d’acreditar-les pel cost econòmic que aquestes suposen, és a dir,
ho consideraven com un cost addicional enlloc de veure-ho com un avantatge
competitiu entre empreses i/o, el més important, un benefici pel medi.
També una de les qüestions que se’ls hi plantejava era si disposaven d’algun
tècnic o especialista en medi ambient realitzant algun tipus de tasca dins de
l’empresa, i va ser negativa en tots aquelles que es va realitzar les entrevistes.

54

7.3 Conclusions


POIMA és un polígon amb una tipologia d’empreses on el 71% és
comercials i de serveis (el 35% dels usuaris del polígon van als 6 centres
comercials més grans) i un 29% d’indústria. Així doncs, es confirma un
canvi en el sector de l’activitat econòmica cap a una "terciarització" de
les activitats. Amb el treball de camp s’ha assolit analitzar 98 empreses,
que representa un 32% del total.



A la IV fase on es concentren la major proporció de solars buits i
s’estableix el centre neuràlgic a la I, II i III fase (90% de les empreses
segons cartografia).



La fase més eficient és la última adquirint mesures ambientals,
malauradament és la fase on només hi ha un 10% de les empreses del
polígon.



Els espais verds representen un 5% del total de la zona d’estudi,
quedant 5,7 m2/usuari resultat que reforça la poca quantitat existent
d’aquests al polígon. A més, no estan distribuïts de forma equitativa,
concentrant-se majoritàriament a la IV fase (92% segons l’anàlisi
cartogràfic), essent tant o més important que la quantitat.



Només un 9% de les empreses, com a mínim, disposa d’un sistema de
gestió ambiental acreditat.



Es detecten carències de gestió degut a la baixa presència i distribució
inadequada dels espais verds i zones enjardinades (com expressa el
PGOU 2002 (annex 5.Pla general d’organització urbanística) on
s’estableix una franja de 5m que separi les edificacions i la part
davantera de la parcel·la). No hi ha integració paisatgística ni continuïtat
estètica als edificis.



POIMA no està del tot habilitat per l’accés de persones amb mobilitat
reduïda degut a la manca de continuïtat en algunes voreres i vials en
mal estat.
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7.4. Propostes de millora


Crear un distintiu que mostri quines empreses segueixen una política
sostenible, d’aquesta forma els usuaris en tindran coneixement.



Replantar pels carrers i vials del polígon vegetació autòctona com ara
Olea europaea var. Silvestris, Quercus ilex,etc. que exerceixin funció
protectora contra el vent i fer ombres al llarg de tot el recinte facilitant
el trànsit de vianants. També flora endèmica com ara Clematis vitalba
Launaea cervicornis i Vicia bifoliolata que augmenti el valor estètic.



Motivar als empresaris per a que reimplantin les ISO 9000 i les
ISO14000.



Informar i facilitar l’accés a una guia de bones pràctiques als
treballadors i empresaris del polígon i/o realitzar campanyes
d’educació ambiental (annex 6. Extensió propostes de millora).
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Creació d’un interlocutor, que estructuri els interessos del polígon i
que a la vegada gestioni aquests espais a nivell d’illa (annex 6.
Extensió propostes de millora).



Construir d’un carril bici formant un anell que encercli el polígon
aprofitant el ja existent (annex 6. Extensió propostes de millora).



Crear un passeig a l’eix vertebral del polígon (annex 6. Extensió
propostes de millora).



Implantar una normativa d’integració paisatgística per a la unificació
del disseny dels edificis (annex 6. Extensió propostes de millora).



Augmentar dues vegades, com a mínim, la superfície d’espais verds i
realitzar-ne un bon manteniment ubicant la majoria d’aquestes en les
tres primer fases amb vegetació local i connectant amb el verd
menorquí autòcton.



Realitzar un manteniment desbrossant els solar buits i terrenys erms.



Millorar els accessos per a persones amb mobilitat reduïda i l’estat
dels vials deteriorats utilitzant materials reciclats sostenibles (per
exemple rodes utilitzades de cautxú).



Implantar una ordenança municipal on fos d’obligat compliment seguir
una gama cromàtica en edificis de nova construcció o en aquells que
duguessin a terme unes obres de manteniment o remodelació
important. En el cas de les que no entressin dins aquests dos
apartats, instar a adherir-se a la proposta als restants. Les games
proposades podrien abaratir costos i mostrar una continuïtat en les
façanes.
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8. Vector energètic
L’energia és cara de produir i compta amb registres i mesures que fan que sigui
relativament fàcil el seu anàlisi i seguiment, tot i això l’obtenció d’aquestes
dades és complicada. Gràcies al control d’aquestes es pot treballar al respecte
optimitzant el seu ús i reduint el seu consum. A més, coneixent les necessitats i
usos que se’n fa d’ella, permet aplicar mètodes alternatius de producció que no
siguin tant costosos econòmicament i ambiental.
A continuació s’elabora la metodologia d’actuació per analitzar i reduir l’impacte
generat pel consum d’energia elèctrica als polígons industrial.

8.1. Metodologia
En aquest apartat s’explica el procediment per fer els càlculs, seguiment i
tractament de les dades en qualsevol estudi que tingui relació amb l’anàlisi
energètic d’un polígon industrial, a més d’una possible instal·lació solar
fotovoltaica que permeti reduir l’impacte de la generació a partir de
combustibles fòssils.
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8.1.1 Càlcul del vector energètic:
En aquest apartat es defineixen de forma general, els principals fluxos
d’entrada d’energia d’un polígon, el càlcul del consum total energètic, el
potencial de captació i l’autosuficiència energètica de la zona.
Diagrama del flux energètic d’un polígon

Importada

GENERACIÓ

Producció Pròpia

Energies no
renovables

Energies
renovables

Xarxa de distribució

TRANSPORT
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CONSUM

Sector Primari

Comerç i
serveis

Sector industrial

Residència
l
Transport
Serveis i enllumenat
públic

Figura 8.1: diagrama de fluxos energètics. Font: elaboració pròpia.

8.1.2.
A

Fluxos d’entrada d’energia elèctrica a un polígon:

continuació es mostra la taula (taula 8.1) on es resumeixen les dades

necessàries per a realitzar l’estudi energètic d’un polígon i les fonts de les que
s’extraurà la informació necessària per poder estimar els consums energètics.

Taula 8.1: fluxos energètics del polígon. Font: elaboració pròpia

Fluxos

Font

Tipus de dades

Recollida dades

Abastament anual
polígon

Empresa privada

Quantitativa anual

Contacte amb
entitats

Irradiació
d’energia solar

CM SAF- PVGIS
(Simulador de la
UE)

Quantitativa anual

Contacte amb
entitats

Fluxos d’abastament:


Contactar amb l’entitat pública o privada local responsable del
subministrament d’energia al polígon o amb les pròpies empreses.



Demanar dades agregades totals, per activitats i per empreses anuals i
mensuals.

Flux d’irradiació solar al polígon:


Consultar mitjançant sistemes d’informació geogràfica com el CM SAFPVGIS (UE) per obtenir les dades d’irradiació solar de la zona.

A partir d’aquests dos fluxos d’entrada es podrà comparar el consum energètic i
el potencial de captació d’energia solar fotovoltaica a l’instant de l’estudi
(mesurat a partir de les superfícies de les teulades i la irradiació solar).
Posteriorment es podrà fer el càlcul del potencial d’autosuficiència d’un polígon.

8.1.3.

Consum total d’energia elèctrica a un polígon:

Per estudiar els fluxos energètics a un polígon cal tenir clara la seva
procedència, distribució i punts de consum. L’energia no s’acumula a gran
escala sinó que a mesura que es va produint es distribueix per tota la xarxa,
per tant, aquestes dades poden ser tant proporcionades per l’entitat
corresponent, com per la suma dels consums individuals. Aquestes dades són
les més importants en aquest apartat ja que a partir d’elles es derivaran les
pertinents mesures de reducció o producció energètica.
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8.1.4.

Determinació del potencial de captació d’energia solar
fotovoltaica:

A continuació es presenten una sèrie de fórmules que permeten conèixer el
potencial de captació segons les variables principals per a realitzar el càlcul,
que són les dades d’irradiació mitjanes i les superfícies disponibles per a la
instal·lació de plaques solars.


Càlcul del potencial de captació:

S’entén com a potencial de captació d’energia solar fotovoltaica la quantitat
màxima d’energia solar que es podria aprofitar en un període de temps
determinat mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les
cobertes dels edificis existents. Aquest es calcula de la següent manera:

ó

On:
-

Ep és la quantitat mitjana d’energia fotovoltaica captable diàriament pel
sistema considerat (kWh/dia).
t és la durada en dies del període considerat.

La quantitat mitjana d’energia fotovoltaica captable diàriament
sistema (empresa) es calcula com (IDAE,2002b):

(Ep) per un

On:

-

-

Gdm(α,β) és el valor mig per a un període determinat (mensual o anual)
de la irradiació diària sobre un pla amb azimut α i inclinació β en la zona
on es troba el sistema considerat (kWh· / m2·dia).
Pmp és la potència instal·lada en el sistema considerat (kW).
PR (Performance Ratio) és el rendiment global energètic de la
instal·lació. Es considera adequat 0.75 (IEC 1993).
GCEM és la irradiància en condicions estàndards de mesura: 1 kW/m2.

A continuació es mostra de quina manera s’obtenen els paràmetres
anteriorment citats.
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Irradiació
La irradiació diària Gdm(α,β) es pot obtenir a partir del Sistema d’Informació
Geogràfica

Fotovoltaica

CM

SAF-PVGIS

(Photovoltaic

Geographical

Information System), sistema que permet consultar en línia la irradiació mitjana
a qualsevol punt d’Europa.
L’eina de consulta calcula automàticament l’angle d’inclinació (β) i azimut (α)
òptims, que es corresponen amb un angle de 34º per a un lloc donat, i retorna
el valor mitjà de la irradiació diària per a cadascun dels mesos de l’any, així
com el valor mig anual.

8.1.5.

Superfícies aptes per a la captació d’energia solar:

La potència instal·lada (Pmp) que podria acollir cada sistema es calcula a partir
de les característiques típiques de les instal·lacions fotovoltaiques en cobertes
d‟edificis segons IDAE (2002) on una instal·lació de 5 kW requereix 80 m 2 de
coberta. A partir d’aquest valor es suposa que un metre quadrat de coberta,
produeix 62,5 W.

On:
-

A és l’àrea (m2) de cobertes aptes per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.

No totes les cobertes dels edificis es consideren aptes per a instal·lar plaques
fotovoltaiques. A l’estudi es consideren dos factors limitants per a la instal·lació
de plaques solars: la superfície i la inclinació de les teulades.
-

Es consideren inadequades aquelles teulades de superfície inferior a
80m2 ja que aquesta és la superfície mínima per a fer la instal·lació
segons (IDAE 2002).

-

Totes les cobertes planes són aptes per a la instal·lació de plaques si
tenen una superfície superior a la mínima, les inclinades però, no són
totes aptes ja que depenen de la seva orientació. Es considera que les
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plaques poden tenir qualsevol orientació entre -45º y 45º, per tant
s’utilitzarà aquest valor per a classificar la validesa o no de les teulades.
A partir del sistema d’informació geogràfica ArcGIS es pot calcular la superfície
de cobertes aptes tenint en compte:

On:
-

8.1.6.

Ap és el sumatori de les àrees de les cobertes planes majors de 80 m 2.
Ai és el sumatori de les àrees de les cobertes inclinades de més de 80
m2 multiplicat per un factor 0,25.

Autosuficiència energètica:

Per a analitzar l’autosuficiència energètica d’una determinada empresa es
compararà el seu consum energètic actual en un període donat i el potencial de
captació d’energia solar fotovoltaica en el mateix període.
El potencial d’autosuficiència es defineix com el potencial de captació dividit
entre el consum i s’expressa en percentatge.

è

è

ó
è

Amb aquest anàlisi es podrà conèixer si la superfície disponible a les teulades
és suficient per a la instal·lació que permeti satisfer les necessitats
energètiques del polígon (o de l’empresa), reduint enormement l’impacte actual
que genera el consum energètic de les fonts que utilitzen materials
contaminants, radioactius i combustibles fòssils.
A continuació es presenta l’aplicació concreta d’aquesta metodologia al cas del
polígon industrial de Maó, Menorca.
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8.2. Metodologia específica a POIMA
En aquest apartat s’explica el procediment per fer els càlculs, seguiment i
tractament de les dades del sistema. S’analitzen, concretament, les dades de
les despeses energètiques de les empreses entrevistades obtenint uns
resultats directes sobre el polígon, a més també s’obté l’origen de la producció
energètica.

8.2.1. Càlcul del vector energètic:
L’energia elèctrica consumida a les illes molts cops ha de ser produïda per les
pròpies fonts disponibles a la zona degut a l’aïllament geogràfic i desconnexió
de les xarxes elèctriques continentals. El Sol és una font d’emissió d’energia
constant, per tant, l’aprofitament d’aquesta és clau per a la sostenibilitat
energètica, és dir, la no dependència de la importació de combustibles fòssils.
Diagrama de flux energètic de Menorca
Importada de
Mallorca (18%)*
18%

GENERACIÓ

Producció Pròpia
82%

Central tèrmica
del Port de Maó

Altres (energies
renovables i
generació particular)

Xarxa de distribució

TRANSPORT

Diagrama x: flux energètic de Menorca. Font: elaboració pròpia.
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Comerç i serveis
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l

Transport

Serveis i enllumenat
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* A Menorca aquest 18 % es importat de Mallorca la qual un percentatge a la vegada és importada de la
península i la part restant produïda per la pròpia illa, a través de cables submarins.
Figura 8.2: fluxos energètics de Menorca. Font: elaboració pròpia
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En el cas de POIMA, en relació a la despesa elèctrica, els punts de consum
més importants són el sector industrial, el comerç, transport i enllumenat públic.
La major part de l’energia consumida a l’illa procedeix de la planta Tèrmica del
port de Maó, gestionada per Endesa, que produeix el 82% de l’energia elèctrica
consumida a tota l’illa. Aquesta funciona amb cinc turbines de gas (37 - 50 MW)
i tres motors dièsel (15MW) convertint-se en una central amb una potència
instal·lada de 278 MW instal·lats establerts des de la seva ampliació al 2008,
convertint-se en la quarta de major potència instal·lada a l’Estat Espanyol.

8.2.2.

Fluxos d’entrada d’energia elèctrica :

A continuació es mostra una taula on es resumeixen les dades necessàries per
a realitzar l’estudi energètic al polígon de Maó i les fonts de les quals s’extraurà
la informació necessària per poder estimar els consums energètics.
Taula 8.2: fluxos energètics del polígon de Maó. Font: elaboració pròpia

Fluxos

Font

Tipus de dades

Recollida dades

Abastament anual
polígon

ENDESA/empreses

Quantitativa anual

Contacte amb
entitats

Irradiació
d’energia solar

CM SAF- PVGIS
(Simulador de la
UE)

Quantitativa anual

Contacte amb
entitats

Fluxos d’abastament:


Contactar

amb

GESA/ENDESA,

entitat

pública

responsable

del

subministrament d’energia elèctrica al polígon per intentar obtenir dades
agregades totals, per activitats i per empreses anuals i mensuals.


Contactar amb les empreses concertant entrevistes per a que
proporcionin els consums energètics anuals i mensuals.

Flux d’irradiació solar al polígon:


Consultar del CM SAF-PVGIS (UE) per obtenir les dades d’irradiació de
la zona d’estudi.
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A partir d’aquest flux es podrà comparar el consum energètic i el potencial de
captació d’energia solar fotovoltaica a l’instant de l’estudi (mesurat a partir de
les superfícies de les taulades i la irradiació solar). D’aquesta manera es podrà
determinar el potencial d’autosuficiència del polígon.

8.2.3.

Consum total d’energia elèctrica:

El principal recurs per a l’obtenció de dades és recórrer a sol·licitar la
informació a l’organisme encarregat de la gestió energètica, en aquest cas
GESA ENDESA. Paral·lelament a aquesta via s’obtindrà informació a partir
d’entrevistes a les empreses presents al polígons que permetrà determinar el
consum trimestral i anual d’aquestes, obtenint dades directes de l’àrea de
recerca. No és tan acurada com les dades oficials del Estat, però és l’única
manera d’obtenir les més precises possibles. A partir d’aquestes dades es
podran agrupar per categories similars per facilitar el tractament i estudi
d’aquestes.
És difícil que totes les empreses responguin a les entrevistes per a poder
completar l’estudi, però amb un percentatge suficient d’aquestes es podrà
extrapolar el consum de les que no hagin proporcionat les dades. A través de
les mitjanes de consum/m2 de les activitats i/o empreses conegudes es podrà
aplicar aquest a les no conegudes, generant així el consum total del polígon.

8.2.4.

Determinació del potencials de captació d’energia solar
fotovoltaica:

A partir de les dades d’irradiació mitjanes i les superfícies disponibles per a la
instal·lació és farà el càlcul del potencial de captació.
Càlcul del Potencial de captació:
Segons la fórmula general esmentada anteriorment:

ó
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On es considera:
-

Ep és la quantitat mitjana d’energia fotovoltaica captable diàriament pel
sistema considerat (kWh/dia) es calcula seguidament.

-

t és la durada en dies del període considerat. Es considera 1 any de
període d’estudi (365 dies).

La quantitat mitjana d’energia fotovoltaica captable diàriament (E p) segueix la
fórmula:

αβ

On es considera:
-

Gdm(α,β) és el valor mig per a un període determinat (mensual o anual)
de la irradiació diària sobre un pla amb azimut α i inclinació β en la zona
on es troba el sistema considerat (kWh· / m 2·dia). Es calcula
seguidament.

-

Pmp és la potència instal·lada en el sistema d’estudi (kW) resultat de la
fórmula.

-

PR (Performance Ratio) és el rendiment global energètic de la
instal·lació. Es considera adequat 0.75 (IEC 1993), per tant a l’estudi
s’emprarà aquest valor.

-

GCEM és la irradiància en condicions estàndards de mesura, considerat 1
kW/m2.

Irradiació
A partir del Sistema d‟Informació Geogràfica Fotovoltaica CM SAF-PVGIS
(Photovoltaic Geographical Information System) s’han obtingut les següents
dades en forma de taula d’irradiància a Maó (taula 8.3), extrapolables al polígon
00estudiat.
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2

o

Taula 8.3: irradiació diària mitjana (W·h/m ·dia) a Maó sobre un pla d’inclinació òptima (34 ) pels
diferents mesos de l’any. Font: elaboració pròpia a partir de CM SAF-PVGIS (2012).

Mes

Irradiació diària (W·h/m2·dia)

Gener

3.660

Febrer

4.370

Març

5.510

Abril

6.210

Maig

6.470

Juny

7.130

Juliol

7.230

Agost

6.860

Setembre

5.800

Octubre

4.760

Novembre

3.780

Desembre

3.280

Mitjana anual

5.430

La potència instal·lada (Pmp) que podria acollir cada sistema es calcula a partir
de les característiques típiques de les instal·lacions fotovoltaiques en cobertes
d’edificis segons IDAE (2002) on una instal·lació de 5 kW requereix 80 m 2 de
coberta. A partir d’això es suposa un metre quadrat de coberta, produeix 62,5
W.

ó
Es calcularà la superfície de cobertes aptes a partir del sistema d’informació
geogràfica ArcGIS com:

On:
-

Ap és el sumatori de les àrees de les cobertes planes majors de 80 m 2.
Ai és el sumatori de les àrees de les cobertes inclinades de més de 80
m2 multiplicat per un factor 0,25.
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8.2.5. Autosuficiència energètica:
A partir dels consum del polígon s’estimarà la viabilitat d’implantar camps de
producció d’energia solar amb plaques fotovoltaiques mitjançant la consulta d’
estudis previs obtinguts gràcies al institut OBSAM per reduir el consum de les
indústries del polígon.
Finalment, seguint la següent formula, s’estimarà a quin percentatge
d’autosuficiència es podrà arribar al polígon de Maó, a tota l’àrea d’estudi en
conjunt, no per empreses, depenent dels valors finals obtinguts.

A partir d’aquest estudi d’autosuficiència es podrà determinar si la superfície
disponible a les taulades dels edificis és suficient per suplir la demanda
energètica del polígon en total o per empresa, per tant, si resultés positiva la
resposta, es podria reduir l’impacte que genera el polígon ja que es reduiria el
consum elèctric de la xarxa enormement.
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8.3. Inventari i Diagnosi
Analitzant les dades d’energia, s’observa que hi ha 98 empreses amb capacitat
productora d’energia, amb una superfície major a 80m2 i inclinació entre -45 i
45 graus. El 66% d’aquestes són autosuficients energèticament, és a dir, tota
l’energia consumida de la xarxa convencional podria arribar a ser substituïda
per fotovoltaica. Si les 98 empreses instal·lessin plaques per aprofitar l’energia
de forma comuna amb les 307 empreses totals, s’arribaria a generar un 26%
d’energia renovable sobre el total consumit.
Entre les 10 empreses amb major consum, s’arriba al 34% del total al polígon
essent aquest últim 12908MW·h/any. Una d’aquestes 10, consumeix el 23% de
l’energia, ja que es tracta d’una gran indústria. Pel que fa a la resta d’empreses
presents, els seus consums són bastant similars.
Els sectors que presenten uns consums més elevats són els industrials i el
comercial minorista. Les indústries es dediquen a la producció alimentària i a la
metal·lúrgia. El sector comercial minorista són en la gran majoria botigues i
centres comercials, els quals tenen molta superfície interna i unes grans
despeses en il·luminació i climatització.
De l’anàlisi realitzat a les empreses del polígon s’observa que el grau
d’implantació d’energies renovables en l’actualitat és molt baix. Cap d’elles és
autosuficient energèticament i només 2 d’elles disposen d’una font d’energia
renovable. Una d’elles utilitza aquesta energia per a la seva activitat,
complementant la procedent de la xarxa i la finalitat de la instal·lació
fotovoltaica de l’altre empresa és vendre l’energia a la distribuïdora.
A la figura 8.3. es representen totes les empreses del polígon segons el seu
consum energètic. Les representades amb el color gris són aquelles empreses
que, o bé es troben buides o bé no es disposa de dades energètiques i no s’ha
pogut extrapolar el seu consum per manca de dades del mateix sector. La
major part de les empreses tenen un consum energètic baix, de fins a
20kWh/any·m2 que corresponen a petites botigues de caire comercial o del
sector de la logística. Els consums compresos entre els 20 kWh/any·m 2 i 50
kWh/any·m2 corresponen majoritàriament a centres comercials i petites
activitats industrials relacionades amb la fusta i l’alumini. El consum entre 50
kWh/any·m2 i 150 kWh/any·m2 correspon majoritàriament a empreses mitjanes
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de caire comercial minorista. Per últim, aquelles empreses amb un consum
més elevat, de 150 kWh/any·m2 a 200 kWh/any·m2, correspon a empreses del
sector industrial i, més concretament, dedicades a la producció alimentària.
La figura 8.4 mostra l’aptitud o no per a realitzar una instal·lació fotovoltaica
depenent del grau d’inclinació de les cobertes i de la seva superfície. Són aptes
per a aquesta instal·lació totes aquelles teulades les quals el seu angle es troba
entre -45º i +45º i la seva superfície és major de 80m 2. El principal inconvenient
que s’ha trobat a l’hora de valorar la implantació de plaques fotovoltaiques, és
l’angle d’inclinació. Moltes empreses tenen superfície suficient com per generar
energia però la inclinació de les teulades no és l’adient, així doncs resulta
impossible poder produir energia d’aquest tipus amb la tecnologia actual.
Sota aquestes condicions, el 53% de les empreses són aptes per a la
instal·lació de panells fotovoltaics. Cal recordar que en aquest percentatge no
s’inclouen les empreses de la IV fase degut a què al ser una fase de
construcció recent, manca la cartografia.
Aquest tipus de producció energètica, al ser d’origen renovable contribueix a
l’estalvi d’emissions contaminants, pel que representa una fórmula energètica
més respectuosa amb el medi ambient que les energies convencionals
obtingudes de combustibles fòssils. Segons l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic les emissions corresponents del mix energètic espanyol del 2012
s’estimen en 300g CO2/kWh, per tant, amb la instal·lació fotovoltaica es
deixarien d’emetre 728000 t CO2/any. Per esmorteir aquestes emissions, farien
falta plantar uns 60 milions d'arbres, considerant que cada arbre absorbeix 1,5 t
CO2/any.
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Consum Energètic (kWh/any · m^2
0,0000
0,0001 - 5,0000
5,0001 - 10,0000
10,0001 - 15,0000
15,0001 - 20,0000
20,0001 - 25,0000
25,0001 - 30,0000
30,0001 - 35,0000
35,0001 - 40,0000
40,0001 - 45,0000
45,0001 - 50,0000
50,0001 - 100,0000
100,0001 - 150,0000
150,0001 - 200,0000

Figura 8.3: cartografia dels consums energètics per superfície en les diferents empreses. Font: elaboració pròpia a partir del Arcgis
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Figura 8.4.: viabilitat per a l’instal·lació de plaques solars. Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’OBSAM

A continuació es mostra el consum de les diferents empreses i el número
d’aquestes per categories, segons la cartografia realitzada (taula 8.4).
Taula 8.4:consums energètics per superfície i en intervals per les diferents empreses. Font: elaboració pròpia a
partir de la cartografia.

ENERGIA
Consum energètic
(kWh/any·m2)

Empreses

Percentatge sobre el total

0,0001-20,0000

102

61,45%

20,0001-50,0000

39

23,49%

50,0001-150,0000

22

13,25%

150,0001-200,000

3

1,81%

Total

166

100,00%

Com es pot veure a la taula 8.4, la majoria de les empreses es troben a la
categoria de més baixa despesa energètica, menor a 20 kWh/any·m2, en el
61,5% dels casos. Aquestes són majoritàriament empreses petites que no
necessiten energia per elaborar productes, com ara oficines o venda minorista.
Seguidament es troba amb un 23,5% la segona categoria amb un consum més
elevat de 20 - 50 kWh/any·m2. En un 13 % de les empreses la despesa és més
elevada de 50 - 150 kWh/any·m2. Aquestes empreses són més intensives
energèticament perquè en la producció necessiten grans quantitats d’aquest
recurs com ara les metal·lúrgiques, galvàniques o fusteries. Per últim en la
categoria superior de 150 - 200 kWh/any·m2 només es troba un 2%.
- Consum empresa tipus comparat amb els resultats obtinguts
Per tal de comparar les dades obtingudes en el treball de camp pel vector
energia, s’exposa una hipòtesi per calcular els consums mitjos amb una
empresa que realitzi funcions tipus:


Suposició empresa comercials/serveis:

Climatització:
-

S’estableix una jornada laboral de 8 hores on l’ús d’aquesta serà de 5
hores.

-

Estimant els kW/m2 multiplicant-ho per la quantitat d’hores laborables
anuals i corregint-ho pel coeficient de rendiment (COP) s’obté uns 26
kWh/m2·any.

Electricitat:
-

S’estableix un ús de 3 hores diàries de llum.

-

S’estableix un consum de 300 W per ordinador.

-

Multiplicant els resultats dels kW anteriors pels dies laborables anuals
s’obté 65 kWh/ m2·any

Com a dada final, es suposarà uns 90 kWh/ m2·any en consum total.
-

S’estableix un percentatge de 40 % de magatzem i un 60 % per l’activitat
a desenvolupar. ( Recolzant la categoria de port sec que té POIMA).

-

Al magatzem s’utilitzarà un consum inferior.

Com a dada final s’obté uns 54 kWh/ m2·any.

-

Suposició empresa indústria:

S’estableix com a consum 200 kWh/ m 2·any sobre estimant-lo per poder
garantir la presència de totes les industries de POIMA.

-

Utilitzant els mateixos percentatges de magatzem i d’altres activitats
s’obté un consum aproximat de 124 kWh/ m2·any

Els resultats del treball de camp donen uns valors on el 61% de les empreses
(sector terciari) es troben per sota dels 20 kWh/ m2·any. A la hipòtesi hauria de
sortir un consum similar, aquesta diferència es pot atribuir per manca de dades
a l’hora d’extrapolar per activitats, dificultat a l’accés de les dades reals per
empresa, possibilitat de manca de dades energètiques que no siguin
elèctriques, la hipòtesi planteja tots els usos en aquesta, per tant també pot ser
un motiu per augmentar la diferència entre ambdós resultats.
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8.4 Conclusions


El 53% de les empreses són aptes per la instal·lació de plaques
solars i d’aquestes el 66% podrien arribar a ser autosuficients en
el consum propi. Això suposaria una reducció del 26% del
consum total del polígon (12.908MW·h/any).



La majoria de les empreses (61%) tenen una baixa despesa per
m2 (20kW·h/any).



Les 10 empreses que consumeixen més de tot el sistema d’estudi
representen el 34% del total (segons el tractament de dades del
treball de camp realitzat).



Actualment només el 2% de les empreses entrevistades tenen
implantades fonts d’energia renovables.



El resultat de l’extrapolació del consum energètic es pot veure
desviat per la quantitat d’empreses de les que no es disposa
dades, la fiabilitat d’aquestes i l’exclusivitat, en la demanda de
consum, de energia elèctrica sobre les altres fonts energètiques.
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8.5. Propostes de millora


Estudiar la viabilitat d’emmagatzemar l’energia generada en bateries(en
el cas que les autosuficients creïn excedent) i així poder seguir tenint
energia si la xarxa convencional falla.



Incentivar la construcció de zones verdes a les cobertes dels edificis per
millorar els nivells de carboni (LIC), i tenir una major eficiència
energètica. A la vegada s’integraria al paisatge amb vegetació autòctona
(per exemple espècies mediterrànies de sotabosc com romaní, farigola..)
i les restes de poda podrien ser emprades per biomassa en zones
verdes. (veure figura 8.5 exemple de teulada verda a una llar d’infants).
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Figura 8.5. : Teulada verda a la Bisbal del Penedès. Font: elaboració pròpia



Orientar en la mesura del possible els carrers i els edificis de nova
construcció, cara sud per poder aprofitar en major proporció l’energia
solar.



Aplicar mètodes d’aïllament als edificis per estalviar energèticament i
utilitzar materials naturals poc processats, propers i duradors com el
cànem, la fibra de fusta, la llana de vidre, etc.



Millorar l’eficiència energètica i el consum de la principals empreses, ja
que la que més n’utilitza ho fa amb 23% sobre el total. La major part de
la seva teulada no és apta per instal·lar plaques fotovoltaiques. Caldria
remodelar-la variant-ne l’angle (de -45 a +45º) argumentant l’estalvi que
suposaria per una despesa tant important.



Suposant l’escenari més favorable, només es reduiria un 26% de
l’energia elèctrica que suporta el polígon. Per fer front a les necessitats
de POIMA i que fos autosuficient, caldria implementar un altre sistema
paral·lel d’energies renovables com l’ús de biomassa procedent del
rebuig de les fusteries o restes forestals, o bé instal·lant plaques
fotovoltaiques en les superfícies àrees dels pàrquings. També es podria
estudiar la viabilitat d’instal·lar molins de vent per a generar energia.



Per tal de realitzar una recollida de dades més acurada, caldria demanar
el total de fonts d’energia emprades per a dur a terme les seves
activitats.
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9. Vector hídric
En aquest apartat s’explicarà quines són les principals entrades i sortides
d’aigua a un polígon industrial i quin seria l’escenari ideal per l’aprofitament
d’aigües pluvials per tal de poder reduir el consum de la xarxa d’abastament i
esser més autosuficient en aquest àmbit.
Qualsevol polígon, té dues entrades bàsiques en quant al flux hídric (fig. 9.1.).
Per una banda la que prové de l’aigua de pluja que precipita i la que prové de la
xarxa d’abastament. Aquesta aigua exerceix diferents funcions al llarg del seu
recorregut en l’àmbit que s’estudia i finalment surt del sistema per la xarxa de
clavegueram on serà tractada pel seu abocament i posterior retorn al cicle
natural. Durant aquest transcurs, dintre de les unitats funcionals (empreses)
poden fer diferents tipus de gestió de l’aigua de que disposen, podent-la re
circular, filtrar etc. fet que s’haurà de tenir en compte a l’hora de fer la diagnosi
de l’estudi.
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Xarxa d’abastament

Precipitació

Unitat d’estudi

Xarxa de clavegueram
Figura 9.1.: flux hídric simplificat d’un polígon. Font: elaboració pròpia

En canvi si parlem de l’escenari més favorable per l’aprofitament d’aigües
pluvials (figura 9.2) el procés esdevé més feixuc en quant a infraestructures
necessàries i inversió inicial, però que a la llarga s’obtenen grans resultats tant
econòmics com ambientals. A continuació es detalla quin és el seu recorregut
en aquests tipus de sistemes.
L’aigua que precipita en els vials rodats, en els sostre de les empreses i a les
voreres que conformen una zona d’estudi, podrà recol·lectar-se per mitjà d’un
sistema de captació i distribuir-se gràcies a una xarxa de distribució
d’abastament d’aigua no potable que podrà ésser emprada per diferents usos
no potables. Depenent de la qualitat d’aquesta podrà ser utilitzada tan per usos
externs com interns reduint la dependència amb la xarxa d’abastament potable.
Per contra si l’aigua precipita en zones verdes (parcs, jardins) l’aigua no podrà
ser acumulada i retornarà al seu cicle natural.
Si es fa referència a la xarxa d’abastament d’aigua potable aquesta s’utilitza tan
per a usos externs com interns. Els externs derivarien a la xarxa d’acumulació
conjuntament amb l’aigua que precipita, i la que s’utilitza per a usos interns
podrà ser reutilitzada com a aigües grises, i posteriorment derivada a la xarxa
d’acumulació.
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Un cop s’hagin fet els usos tant exteriors com interiors de l’aigua potable com
no potable, caldrà fer un pretractament d’aquesta aigua per tornar-la a incloure
en el cicle i la que no sigui viable la seva recirculació, derivar-la al sistema de
clavegueram tancant d’aquesta manera el metabolisme.

9.1.

Metodologia

A continuació es mostren els càlculs necessaris per a poder determinar
l’autosuficiència del polígon, per mitjà de la quantitat d’aigua que precipita i la
que necessita les diferents empreses per a poder fer front als seus processos
productius i de serveis. Si el resultat esdevé positiu, permetrà desvincular-se de
la xarxa d’abastament o si més no, reduir el seu consum, i utilitzar una font
renovable.

9.1.1.

Càlcul del vector hídric:

En aquest apartat es defineixen de forma general, els principals fluxos
d’entrada d’aigua d’un polígon, el càlcul de l’abastament total, el potencial de
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captació i l’autosuficiència hídrica de la zona.

9.1.2.

Fluxos d’entrada a un polígon:

A continuació és mostren i es resumeixen les principals entrades d’aigua en un
polígon, quina serà la principal font d’on s’extraurà la informació i quin tipus de
dades són necessàries obtenir per a poder estimar la reducció que se’n
derivaria d’emprar aigua de pluja o reutilització d’aigües grises (taula 9.1).
Taula 9.1: principals fluxos d’entrada d’aigua en un polígon. Font: elaboració pròpia

Fluxos

Font

Abastament anual
al polígon
Precipitació anual
al polígon

Entitat pública o
privada de la zona
Entitat pública o
privada de la zona

Tipus de dades
Quantitativa anual
Quantitativa anual

Recollida dades
Contacte amb
entitats
Contacte amb
entitats

 Fluxos d’entrada al polígon:
Fluxos d’abastament al polígon:


Contactar amb entitats públiques o privades locals responsables de
l’abastament d’aigua al polígon.



Demanar dades, el més desagregades possibles, per activitats i per
empreses, anuals i mensuals.

D’aquesta manera s’obtindrà el total d’aigua consumida pel polígon. Aquestes
dades permetran fer estimacions, juntament amb les dades de precipitació i el
potencial de les superfícies que conformen el polígon, de quanta aigua externa
de la xarxa es pot prescindir. Aquest fet tindrà resultats tan tècnics, econòmics
com ambientals.

Flux de precipitació al polígon:


Contactar amb entitats públiques o privades que disposin de dades del
règim de precipitació de la zona.

En aquest cas, sabent la precipitació mensual de la zona permetrà fer
estimacions sobre l’aigua de pluja total disponible per emprar-la en usos que no
calgui estrictament l’aigua potable.
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Diagrama de l’escenari per un aprofitament òptim d’aigües pluvials

Evaporació

Aigua provinent de la xarxa
d’abastiment

Aigua de pluja

Zones verdes

Vials rodats

Captació general del
sostre de les empreses

Voreres i altres
superfícies pavimentades

Aigua potable
Minimització

Xarxa de captació

Sistema d’acumulació

Xarxa de captació1

Xarxa de captació2

Aigua potable per usos
externs

Aigua potable per usos
interns

Sistema d’acumulació

Aigües grises
Xarxa d’abastiment
d’aigua no potable

Xarxa d’abastiment
d’aigua no potable

Sistema de captació
Usos no potables

Usos no potables

Aigua qualitat moderada-alta
Aigua qualitat baixa
bles

bles

Aigua no potable
bles
per usos externs

Cicle natural de
l’aigua

Aigua no potable
per usos interns

Recirculació amb
pretractament

Sistema de
clavegueram

Estació depuradora
d’aigües residuals
Figura 9.2.: principals entrades d’aigua en un polígon. Font:elaboració pròpia
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9.1.3.

Consum total d’aigua d’abastament del polígon

Per poder tractar amb la major precisió possible, caldrà saber totes les
entrades d’aquest vector. Les dades que s’obtinguin, quant més desagrades
millor, tot i que a mesura que es pretén desagregar més complicada és la seva
obtenció. A continuació es presenta la obtenció de les dades de més general a
més específic.

- Càlcul de la demanda total:
S’ha de recórrer a l’entitat pública o privada que s’encarregui de la seva
distribució. Aquest serà un únic valor que permetrà entendre quin és el volum
total d’entrada que requereix el polígon.

- Càlcul de la demanda per activitats:
Per poder saber el consum per sectors d’un polígon el primer que caldrà fer és
una recerca de totes les empreses que constitueixen l’àmbit d’estudi i
classificar-les per activitats (sector automobilístic, d’alimentació, de tèxtil etc.)
Posteriorment caldrà concertar entrevistes, com a mínim amb una de cada
sector, i s’obtindrà en la mesura del possible, les factures anuals d’aquestes.
D’aquesta manera es podrà extrapolar a que un sector consumeix l’aigua, que
correspon a aquesta empresa model. Aquí els resultats seran una mica més
precisos i permetrà conèixer quines activitats consumeixen més a través de la
comparació amb el càlcul de la demanda total.

- Càlcul de la demanda per empreses:
El càlcul més precís i que requereix més esforç serà poder concertar una
entrevista amb totes les empreses del polígon i que proporcionin les factures
d’aigua per mesos. D’aquesta manera es podria saber quin és el consum per
empresa i que representa sobre el total. Aquesta última forma de calcular la
demanda de l’aigua es possiblement la més costosa i complexa ja que
intervenen diferents factors que possiblement dificultaran la realització d’aquest
càlcul.
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9.1.4.

Determinació

del

potencial

de

captació

d’aigües pluvials a un polígon:.
El primer pas per a poder obtindre aquest càlcul és la realització d’un mapa de
cobertes del sòl per mitjà d’un programa de SIG (Sistema d’informació
Geogràfica) per poder associar una coberta o superfície a un potencial de
captació

d’aigua.

Treballant

sobre

aquesta

base

i el seu

posterior

reagrupament, respectant en tot moment l’extensió, es podrà diferenciar el
càlcul de cada coberta com el sumatori de totes les superfícies corresponents a
cada classificació i subclasse (taula 9.2).

Classificació i subclassificació del tipus de superfície de captació:
Caldrà catalogar les superfícies potencials de captació d’aigües pluvials en
diferents classes (A, B i C) i subclasses (A.1, A.2 etc.) tal i com es mostra a la
taula (taula 9.2) següent:
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Taula 9.2.: classificació de les superfícies potencials de captació. Font: elaboració pròpia a partir
del document Potencial d’aprofitament de recursos pluvials en zones urbanes al barri LA PLANA SANTA BÀRBARA – VALLPINEDA del municipi de sitges, Angrill, S.(2009)

Tipus de coberta – Classificació

A. Superfícies pavimentades

B. Superfícies edificades
C. Espais verds

Subclassificació
A.1 Vials rodats
A.2 Voreres
A.3 Aparcament
B.1 Empreses
B.2 Equipament
B.3 Altres
C.1 Espais verds públics
C.2 Espais verds privats

Entenent-ho com:

Superfícies pavimentades (A):
Inclou aquells vials rodats com carreteres, camins i distribuïdors urbans definits
en els plans urbans d’Estructura General i Orgànica del Territori (A.1), les
voreres (A.2) i aquells sòls relacionats amb la xarxa viària destinats a la
localització d’espais i instal·lacions adequades per l’ús d’aparcament de
vehicles rodats (A.3). En aquest últim cal remarcar que no es tindran en compte
aquells pàrkings soterrats ja que queden fora de l’objectiu de recol·lecció
d’aigües. S’espera que tinguin un alt potencial de captació d’aigües pluvials per
ser pavimentades (poca infiltració de l’aigua), tot i que la qualitat d’aquesta serà
inferior a les dues classificacions posteriors.

Superfícies edificades ( B )
Inclou tots els sostres de les empreses que conforme el polígon (B.1), així com
aquells sistemes generals destinats a usos públics i col·lectius al servei directe
de tota la població (B.2). Totes aquelles superfícies edificades que no quedin
incloses en aquests dos últims grups s’englobaran en el grup d’altres (B.3).
S’esperà un potencial de captació mitjà, i una bona qualitat de les possibles
aigües recol·lectades.

Espai verds ( C )
Inclou tota aquella superfície destinada a parcs i jardins públics (C.1) o privats
(C.2). En aquesta darrera classificació tota l’aigua que incideixi en la superfície
no podrà ser emprada per usos posterior ja que seguirà el cicle natural de
l’aigua.
Per mitjà d’aquesta classificació i amb l’ajuda d’un sistema d’informació
geogràfica, permetrà cartografiar la zona per superfícies potencials de captació.
D’aquesta manera podrem calcular la superfície disponible per a la recollida
d’aigües.
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-

Càlcul del potencial de captació

S’entén potencial de captació com la quantitat d’aigua pluvial que es pot recollir
en un període de temps acotat aprofitant les precipitacions pròpies de la zona i
les superfícies aptes per a tal fi. Aquest sistema permetrà la utilització d’un
recurs natural local i afavorir un desenvolupament més sostenible.

Està considerat com a superfícies aptes:


Totes les cobertes dels edificis que conformen un polígon



Els espais exteriors pavimentats de qualsevol tipus, incloent vials.

A continuació es mostra el tipus de dades que seran necessàries pel seu càlcul

-

Precipitació

La precipitació que incideix sobre una determinada superfície en un període de
temps determinat i expressat com a volum, és igual al producte de la
pluviometria corresponent a aquest període (R) per l’àrea que ocupa la
superfície (A).

-

L’àrea de les superfícies aptes per a la captació d’aigües pluvials

S’obtindrà a partir del Sistema d’Informació Geogràfica Arcgis (tal i com s’ha
explicat en l’apartat 7- usos del sòl).
Una part de l’aigua incident a les superfícies és recollida pels sistemes de
captació d’aigua que es troben presents a la majoria d’edificacions (canonades
en cobertes d’edificis, desaigües en superfícies pavimentades) tot i que cal
considerar que una part queda retinguda a la superfície i eventualment serà
evaporada de manera que no serà aprofitada. Cal considerar que si la
superfície és plana l’aigua retinguda serà molt més gran que si la superfície
d’aquestes és inclinada.
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La proporció d’aigua que es pot recollir en relació amb la que incideix a una
superfície concreta s’entén com el coeficient de drenatge (CD):

CD =

La taula 9.3. que es detalla a continuació mostra els coeficients de drenatge
que s’empraran pels càlculs dels potencials de captació d’aigua pluvial en
funció de la superfície de captació. Es partirà del supòsit que aquest dependrà
exclusivament de si la superfície és plana o inclinada. Les superfícies
pavimentades incloent els vial, poden ser planes o bé tenir una lleugera
inclinació, com que no es podrà conèixer la inclinació de cadascuna d’elles,
s’assumirà el pitjor escenari, és a dir aquell en que resulta un menor potencial
de captació, i per tant major evaporació possible, que correspon al de les
superfícies planes.

Taula 9.3 coeficient de drenatge per a diferents superfícies aptes per a la captació d’aigües
pluvials. Font: elaboració pròpia a partir de UK Environment Agency

-

Tipus de superfície

CD

Cobertes inclinades
Cobertes planes
Superfícies pavimentades

0,825
0,5
0,5

Els sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials

Les infraestructures inclouen normalment un filtre de partícules. El filtre té un
flux d’entrada, que prové del sistema de captació i dos fluxos de sortida; un flux
net de partícules grosses que va cap al dipòsit d’emmagatzematge i un flux
residual que no s’aprofita. La relació entre l’aigua aprofitable, que correspon al
flux que va cap al dipòsit i l’aigua entrant permet calcular l’eficiència del filtre
(ef):

ef =
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En aquest estudi es farà servir una eficiència del filtre de 0,9 el que suposarà
un error que esdevindrà en una pèrdua del 10% de les precipitacions inicials, i
s’emprarà aquest valor en tots el càlculs que resultaran.(UK Environment
Agency,2008)
Per tant, per calcular el potencial de captació de l’aigua de pluja en una
determinada superfície durant un període determinat de temps és:

ó

on:
3
2
R: precipitació de la zona d’estudi (m /m )
2
A: superfície (m )
CD: coeficient de drenatge
ef: eficiència del filtre

Per a un sistema compost de diverses superfícies de captació (n), com és el
cas d’un polígon industrial, el potencial de captació total és:

ó

D’aquesta manera es podrà saber quin és el potencial de captació d’aigües
pluvials, i si és viable la seva construcció, tenint en compte tots els paràmetres
anteriorment citats.
Qualitat de l’aigua recollida
Per tal d’avaluar fins a quin punt l’aigua recollida pot substituir l’aigua potable
que prové de la xarxa que consumeixen actualment les empreses és necessari
preveure quina serà la qualitat d’aquesta. Aquest paràmetre determinarà els
usos posteriors d’aquesta aigua, i dependrà del tipus de superfície per la que
circula abans de ser recollida. En aquest sentit es consideren tres nivells de
qualitat (Gobel et al. en Angrill, 2009):
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Aigua de pluja de qualitat alta: conté una concentració baixa de metalls
pesants i altres contaminants i té un pH lleugerament àcid. Es considera
apta per a tots els usos excepte aquells que requereixen aigua potable.



Aigua de pluja de qualitat mitjana: conté més metalls pensants que
l’aigua de qualitat alta i té un pH més bàsic. Aquesta aigua és apta pel
reg, així com per a la neteja d’interiors i exteriors i la recàrrega de
cisternes de WC.



Aigua de pluja de qualitat baixa: concentracions relativament altes de
contaminants tals com metalls pesants, contaminants orgànics (sobretot
hidrocarburs), ions i partícules en suspensió. És apta per a la neteja
d’exteriors.

Taula 9.4: classificació de la qualitat de l’aigua de pluja en funció de la superfície on cau. Font:
Göbel et al. en Angrill, 2009

Tipus de superfície

Qualitat de l’aigua de pluja

Vials rodats
Voreres
Altres superfícies pavimentades
Cobertes d’habitatges unifamiliars
Cobertes d’habitatges plurifamiliars

Baixa
Moderada
Moderada
Alta
Alta

Cobertes d’altres edificis

Alta

Amb aquesta classificació es pretén saber quin tipus d’aigua es pretén
recol·lectar i per a quin ús posterior.

9.1.5.

Autosuficiència hídrica:

L’anàlisi d’autosuficiència hídrica del polígon es basarà en la comparació del
consum hídric del nucli en un període de temps determinat i el seu potencial de
captació d’aigües pluvials en el mateix període. El potencial d’autosuficiència és
defineix com el potencial de captació dividit entre el consum, i queda expressat
en percentatge. Per exemple, una empresa que tingui un potencial de captació
igual a la meitat del seu consum té un potencial d’autosuficiència del 50%.
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ó

è

x 100

í

El potencial d’autosuficiència indica el percentatge del consum hídric que pot
ésser cobert mitjançant aigua de pluja, sota els següents supòsits:


Que el consum hídric anual d’aquesta empresa sigui igual al de l’any de
referència.



Que

un

percentatge

del

consum

igual

o

major

al

potencial

d’autosuficiència correspon a usos per als quals no és necessari que
l’aigua sigui potable.


Que es disposa de suficient capacitat d’emmagatzematge d’aigua per a
poder guardar l’excedent d’aigua de pluja fins al moment en que hagi de
ser utilitzada.

La utilització d’aquest sistema permetrà ser una alternativa a la utilització de
l’aigua potable que prové de la xarxa, una millora de la gestió separativa de la
xarxa i per tant permetrà un

augment de la independència de la xarxa

convencional.
Un cop s’hagi obtingut tota aquesta informació es proposaran dos escenaris
possibles:


E0: En funció de no implantar aquets sistema (escenari 0).



E1: Realitzar amb la pluviometria mitjana de la zona i la recol·lecció
per unitats (empreses) (escenari 1).



E2: Realitzar amb la pluviometria mitjana de la zona i el total de
superfície del polígon. (escenari 2).

91

9.2.

Metodologia específica pel polígon de Maó:

L’aigua a les illes de superfície reduïda, procedeix majoritàriament d’aqüífers on
no hi ha grans rius ni embassaments que permetin regular i disposar d’aquesta
en qualsevol època de l’any, per tant ha de ser gestionada de manera
sostenible i totes les mesures que permetin la reducció del seu consum són
essencials.
En aquest apartat es defineixen de forma general, els principals fluxos
d’entrada d’aigua, el càlcul de l’abastament total, el potencial de captació i
l’autosuficiència hídrica de la zona específica d’estudi.
L’objectiu principal es incloure la utilització de l’aigua de pluja i minimitzar
l’aigua d’abastament de la xarxa. (veure figura 9.2.).

9.2.1.

Fluxos d’entrada:

A continuació és mostra la taula 9.5. on es resumeixen les principals entrades
d’aigua en el sistema d’estudi proposat.
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Taula 9.5: principals fluxos d’aigua en el polígon de Maó . Font: elaboració pròpia

Fluxos
Abastament anual
polígon
Precipitació anual
al polígon

Font

Tipus de dades

SOREA/OBSAM

Quantitativa anual

Aeroport de
Maó/OBSAM

Quantitativa anual

Recollida dades
Contacte amb
entitats
Contacte amb
entitats

Fluxos d’abastament al polígon:


Contactar amb SOREA responsables de l’abastament d’aigua al polígon
a través de l’OBSAM



Demanar dades, el més desagregades possibles, per activitats i per
empreses, anuals i mensuals.

D’aquesta manera s’obtindrà el total d’aigua consumida pel polígon. Aquestes
dades permetran fer estimacions, juntament amb les dades de precipitació i el
potencial de les superfícies que conformen el polígon, de quanta aigua externa

de la xarxa es pot prescindir. Aquest fet tindrà resultats tan tècnics, com
econòmics com ambientals.

Flux de precipitació al polígon:


Contactar amb entitats públiques o privades que disposin de dades del
règim de precipitació de la zona. En aquest cas s’ha emprat l’aeroport de
Maó ja que es trobà a la vora.

En aquest cas, sabent la precipitació per mesos de la zona ens permetrà fer
estimacions sobre l’aigua de pluja total disponible per emprar-la en usos que no
calgui estrictament l’aigua potable.

9.2.2.

Consum

total

d’aigua

d’abastament

del

polígon:
Per poder tractar amb la major precisió possible caldrà saber totes les entrades
d’aquest vector de la forma més desagregada possible.

-

Càlcul de la demanda total

Per tal d’obtenir dades sobre el vector aigua inicialment es realitzarà una
recerca teòrica sobre dades de consum total a SOREA ja que aquesta institució
és l’encarregada de la gestió del consum hídric, així com a l’OBSAM.
-

Càlcul de la demanda per activitats

Per saber el consum per sectors del polígon caldrà classificar les diferents
empreses que conformen el polígon per activitats (les que corresponen al
sector del automòbil, de alimentació, de tèxtil, etc) per mitjà d’un previ
reconeixement de les empreses presents i una codificació pròpia per agruparles. D’aquesta manera, realitzant entrevistes (annex 1.2. Entrevistes) a les
empreses més predisposades a col·laborar amb l’estudi, es podrà saber l’aigua
consumida per activitat gràcies a les factures proporcionades per aquestes.
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-

Càlcul de la demanda per empreses

El càlcul més precís seria poder concertar una entrevista amb totes les
empreses del polígon i que proporcionessin les factures d’aigua mensuals.
Aquesta possibilitat és força costosa pel temps disponible requerit a més que
no es pot assegurar que les empreses vulguin o puguin col·laborar.

9.2.3.

Determinació

del

potencial

de

captació

d’aigües pluvials al polígon:
El primer pas per a poder obtindre aquest càlcul és la realització d’un mapa de
cobertes del sòl per mitjà d’un programa de SIG (Sistemes d’informació
Geogràfica), concretament amb l’Arcgis, per a poder associar una coberta o
superfície a un potencial de captació d’aigua.
La informació adquirida per a la digitalització del mapa provindrà dels
documents facilitats per l’OBSAM així com el treball que es realitzarà in situ
durant el període de juliol/agost.
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Classificació i subclassificació del tipus de superfície de captació:
Caldrà catalogar les superfícies potencials de captació d’aigües pluvials en
diferents classes (A, B i C) i subclasses (A.1, A.2 etc.) tal i com es mostra a la
figura següent utilitzant per la cartografia diferents tonalitats distintives (veure
apartat metodologia general)
Taula 9.6.: classificació de les superfícies potencials de captació. Font: elaboració pròpia a partir
del document Potencial d’aprofitament de recursos pluvials en zones urbanes al barri LA PLANA SANTA BÀRBARA – VALLPINEDA del municipi de sitges, Angrill, S.(2009)

Tipus de coberta
A. Superfícies pavimentades

B. Superfícies edificades
C. Espais verds

Classificació
A.1 Vials rodats
A.2 Voreres
A.3 Aparcament
B.1 Empreses
B.2 Equipament
B.3 Altres
C.1 Espais verds públics
C.2 Espais verds privats

També s’haurà de tenir em compte les inclinacions de les superfícies. Aquest
informació serà extreta d’un arxiu shape, proporcionat per l’OBSAM, on es
troben les dades de totes les cobertes del polígon digitalitzades anteriorment
amb el seus graus d’inclinació que servirà com a base per l’estudi.
Aquesta cartografia permetrà classificar de forma separativa totes les
superfícies en funció de la coberta.
A continuació es mostra un exemple il·lustratiu de les diferents superfícies de
captació en base a la classificació i subclassificació de la superfície (fig. 9.3)
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Figura 9.3.: exemple il·lustratiu de les diferents superfícies de captació en base a la
classificació proposada. Font:elaboració pròpia a partir del google maps

Llegenda:
Superfície empreses
Espais verds privats
Vials rodats
Pàrquing

-

Càlcul del potencial de captació

Per al càlcul del potencial de captació s’han de tenir en compte principalment el
règim de precipitació de la zona i les superfícies aptes per a la captació
d’aigües pluvials.

-

La precipitació

Com bé s’ha comentat anteriorment la precipitació que incideix sobre una
determinada superfície, en un període de temps determinat i expressat com a
volum, és igual al producte de la pluviometria corresponent a aquest període
(R) per l’àrea que ocupa la superfície (A).

L’àrea total que ocupa la superfície (A) es calcularà amb l’ArcGis i la
pluviometria (R) s’emprarà la pluviometria mitjana de Menorca, a partir dels
registres de l’estació meteorològica de l’aeroport de Maó, del període 19842010 (veure fig. 7.1 i taula 9.7.). Tot i que hi ha dades més antigues, és a partir
d’aquest any quan totes les dades són disponibles i per tant que l’error serà
menor. Els règims de precipitació que s’assumiran són els resultants de la
mitjana de 1984 al 2010.
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Taula 9.7.: valors mitjans de la precipitació mitjana de cada mes , a l’aeroport de Maó durant el
període 1984-2010. Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’OBSAM.

Precipitació mitjana
(mm)
Gener
55
Febrer
52
Març
36
Abril
47
Maig
34
Juny
14
Juliol
4
Agost
19
Setembre
66
Octubre
81
Novembre
92
Desembre
62
Mes

Per tal d’obtenir el potencial de captació de l’aigua de pluja en una determinada
superfície, durant un període de temps acotat s’utilitza la següent fórmula,
desenvolupada amb més detall en metodologia general ( apartat metodologia
general 9.1.7.).

ó

Essent:
3
2
R: precipitació mitjana de la zona d’estudi (m /m )
2
A: superfície (m )
CD: coeficient de drenatge
ef: eficiència del filtre

Per a un sistema compost de diverses superfícies de captació (n), com és el
cas d’un polígon industrial, el potencial de captació total és:

ó
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D’aquesta manera es podrà saber quin és el potencial de captació d’aigües
pluvials, i si és viable la seva construcció, tenint en compte tots els paràmetres
anteriorment citats.
Per últim cal assignar un percentatge de potencial d’autosuficiència, emprant la
següent fórmula:

è

ó
í

x 100

Aquesta dada indica el percentatge del consum hídric que pot ésser cobert
mitjançant aigua de pluja, sota els següents supòsits:


Que el consum hídric anual d’aquesta empresa sigui igual al de l’any de
referència, en aquest cas 2012.



Que es disposa de suficient capacitat d’emmagatzematge d’aigua per a
poder guardar l’excedent d’aigua de pluja fins al moment en que hagi de
ser utilitzada.

La utilització d’aquest sistema permetrà ser una alternativa a la utilització de
l’aigua potable que prové de la xarxa, una millora de la gestió separativa de la
xarxa i per tant permetrà un

augment de la independència de la xarxa

convencional.
Ús de l’aigua recol·lectada:
Caldrà veure, amb una acurada recerca bibliogràfica i el treball “in situ”, quina
és la millor opció per l’aigua interceptada; que cadascuna de les empreses
tingui la seva pròpia infraestructura de recollida d’aigües pluvials i que per tant
el seu posterior ús sigui privat, o bé dissenyar una infraestructura pública de la
xarxa de distribució i que totes les instal·lacions puguin emprar-la quan fos
necessària.

És

realitzaran

propostes

indicant

el

cost,

quin

tipus

d’infraestructures són necessàries, i quin estalvi suposaria per les empreses.
Un cop vist tota la informació, escenaris possibles, i l’àmbit d’estudi caldrà
veure quina de les dues propostes s’adapta millor a les necessitats de la zona
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9.3. Inventari i Diagnosi
Per tal d’avaluar les dades de consum d’aigua amb el potencial de la zona, s’ha
de fragmentar les diferents unitats d’estudi per a poder realitzar l’anàlisi, és a
dir, s’estudiarà a nivell individual (cada teulada d’empresa) i de forma col·lectiva
(incloent vials i l’ocupació pavimentada de les diferents empreses que
conformen el polígon).


Anàlisi de les empreses a nivell individual

Avaluant les dades de consum d’aigua obtingudes a través de les 94
entrevistes i la posterior extrapolació per sectors, s’han obtingut els
percentatges aproximats d’autosuficiència mínims a POIMA.
Una vegada realitzats els càlculs pertinents (metodologia - vector hídric) del
total d’empreses que conformen POIMA, aproximadament el 88% podrien ser
autosuficients si aquestes implantessin algun tipus de recollida d’aigües
pluvials. Aquestes empreses són capaces de captar 55.992 m 3/any, el que
representa un 43,6% del consum total. El fet que aquest percentatge sigui
aproximadament la meitat de la quantitat que es pot captar es dona perquè, tot
i que la superfície de captació d’aquestes és més reduïda, només utilitzen
aquest recurs amb una finalitat sanitària i no el propi procés productiu. L’altre
12 % (no autosuficient) són empreses on la superfície de teulada és major i
l’aigua forma part intrínseca de la producció i per tant són necessàries
quantitats d’aigua més grans per poder fer front al seus processos productius i
per tant amb aquest tipus de sistema no es podrien desvincular de la xarxa
convencional.


Anàlisi de totes les superfícies aptes per a recol·lecció d’aigües

Si es consideren que totes les superfícies aptes, vials rodats i teulades de les
empreses, poden recol·lectar l’aigua que precipita s’obtindria un valor de
320.139 m3/any. Aquest valor esdevé més gran que el de consum de les
empreses que és de 70.363 m3/any, per tant podria auto abastir 4,5 vegades tot
el consum del polígon tot i que es redueix la qualitat de l’aigua i per tant seria
emprada, exclusivament, per a usos exteriors.
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Si es fa un estudi concret sobre les 10 empreses amb majors despeses en
aigua es pot veure que consumeixen el 19% del total de POIMA (superfície de
teulades i paviments). Aquest és un fet important de cara a recomanacions i
instal·lació de tecnologies i hàbits d’ús de l’aigua per tal de reduir l’ús del recurs
natural. La gran majoria d’elles es classifiquen com a industrials i tenen un gran
pes al polígon, sobretot de productes alimentaris i metal·lúrgics, a més,
apareixen al llistat de les 10 empreses que més energia consumeixen, és a dir,
que ambdós vectors estan relacionats. Cal destacar la importància d’una
instal·lació municipal que es troba en aquest llistat en la novena posició i una
empresa comercial minorista nàutica en cinquena posició.
Com es pot veure a la figura 9.4 el consum d’aigua a POIMA, la distribució del
consum hídric per superfície al polígon està repartida equitativament. Tot i així
a la part sud predominen taxes de consum d’aigua inferiors, en color verd al
mapa, de 0.0001 a 0.0225 m3/m2any i verd clar, 0.0226 a 0.0479 m 3/m2any. Cal
destacar la importància a la part Nord de POIMA en la I i II fase on una gran
empresa del sector industrial que compta amb una gran superfície té nivells
elevats de consum d’aigua en comparació amb la resta arribant a la categoria
superior de la franja vermella 0,2122 a 5,1840. Les empreses en aquesta
categoria generen consums molt elevats d’aigua, és per això que aquesta
franja compta amb un interval més ample, en comptes de tenir els valors
distribuïts equitativament com les altres categories.
Taula 9.8.: Taula resum de superfície, consum i captació d’aigües

Característiques

Teulada empreses

Teulades empreses i
superfícies
pavimentades

Total superfície(m2)

268.765

767.197

Potencial de captació
(m3/any)

199.558

569643

Consum polígon (m3/any)

70363

70363

Estalvi (%)

88%

100%

Qualitat aigua

Alta

Moderada-baixa

100

¯
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Consum d'aigua (m^3/any·m^2
ratio_hidr
Sense Dades
0,0001 - 0,0225
0,0226 - 0,0479
0,0480 - 0,0854
0,0855 - 0,2121
0,2122 - 5,1840
Figura 9.4.: cartografia dels consums hídrics per superfície en les diferents empreses. Font: elaboració pròpia a partir del Arcgis.

Taula 9.9: consum hídric per superfície en les diferents empreses. Font: elaboració pròpia a partir de la
cartografia.

AIGUA
Consum hídric (m3/any·m2)

Empreses

Percentatge sobre el total

0,0001-0,0225

37

21,14%

0,0226-0,0479

37

21,14%

0,0480-0,0854

36

20,57%

0,0855-0,2121

32

18,29%

0,2122-5,1840

33

18,86%

Total

175

100,00%

Com es pot veure en la taula 9.9 que mostra el consum d’aigua, les empreses
tenen una despesa hídrica repartida en 5 intervals de forma equitativa. Pel que
fa a les dues primeres categories menys de 0.0225 m3/any·m2 i entre 0.2260.0479 m3/any·m2 es troba un 21% en cada una d’elles, sumant un 42% del
total. Aquest consum es propi de les petites i mitjanes empreses que utilitzen
l’aigua per a funcions de neteja i higiene. La següent categoria de consum
0,0480-0,0854 m3/any·m2 compta amb un 20% del total de les empreses
caracteritzades per ser empreses grans amb consums més elevats, però tot i
així no utilitzen aigua directament per produir. Un 18% en la categoria 0,08550,2121 m3/any·m2 són empreses amb consums elevats corresponent al sector
de l’automòbil ja sigui venda o reparació. L’última categoria, englobant els
consums més elevats, de 0,02122 a 5,1840 m 3/any·m2 corresponen a
empreses amb superfícies elevades que incorporen l’aigua al procés productiu i
les nàutiques pel seu alt consum en la neteja dels vaixells.
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9.4. Conclusions


Amb la instal·lació de dipòsits per captar i emmagatzemar aigua d’origen
pluvial, es pot mitigar la problemàtica que generen les riuades i
inundacions que afecten les fases antigues del polígon quan es donen
episodis de pluges fortes i també alleugerir la pressió exercida a la xarxa
existent.



En general, el consum d'aigua a la major part de les empreses del
polígon no és molt elevat ja que s’utilitza com aigua sanitària com
lavabos, dutxes, neteja de les empreses, etc. El total consumit al polígon
és de 70.363 m3/any.



Un 88% de les empreses poden ser autosuficients, si només es té en
compte la teulada de les empreses, si s'implanten mecanismes
d'aprofitament d'aigües pluvials. En total es recaptaria un 44% del
consum anual d'aigua de tot el polígon. El 12% restant són empreses
amb uns consums d'aigua molt més elevats degut a que l’utilitzen
aquesta com a part fonamental de la seva producció.



Si s’aprofités l’aigua precipitada en vials, a més de la de les teulades de
les empreses, es podria fer front a 4 vegades més tot el consum del
polígon, tot i que se’n reduiria la qualitat.



Les 10 empreses amb major despesa en aigua consumeixen el 19% del
total de POIMA. Aquestes empreses coincideixen amb les 10 empreses
que consumeixen més energia veient que, en aquest cas, aquets dos
vector estan relacionats.

103

9.5. Propostes de millora


Estudiar la possibilitat d’emmagatzemar l’aigua captada (per ús no
potable) en els pous explotats anteriorment o bé en aqüífers.



Realitzar un estudi sobre la viabilitat de portar l’aigua captada a les
instal·lacions i vials de l’aeroport per utilitzar-la a POIMA.



Per poder aconseguir un major grau d’autosuficiència hídrica, fer
campanyes de sensibilització ambiental per tal de reduir el consum.



Estudiar canviar sistemes emprats per uns de més eficients (aixetes,
dutxes, lavabos...) per minimitzar l’ús de l’aigua.



Instal·lar processos per a retirar sediments i greix, passar-la per un
procés de filtrat (per reduir possibles contaminants) i que sigui
emmagatzemada i segellada, per millorar la qualitat de l’aigua
interceptada. També es pot realitzar un procés de potabilització.
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10. Flux de materials
Tal i com formula l’ecologia industrial es partirà de la base que els sistemes
industrials han de funcionar com un ecosistema (Strategies for Manufacturing
Frosch y Gallopoulos, 1989). Segons aquest pensament els materials que ja no
tinguin ús d’una empresa podrien ser emprats per una altra, anomenant a
aquest procés simbiosi industrial (fig. 10.2), de manera que al final els residus
generats, no reciclables, siguin mínims.
En l’ecologia industrial es defineix com a residu “tota substància o objecte que
es genera per una activitat productiva o de consum, de la que s’ha de
despendre per no ser objecte d’un interès de l’activitat principal” (Reciclaje de
residuos industriales, Xavier Elias Castells, 2000).
La finalitat d’aquest estudi és buscar en la mesura del possible tancar el cicle
de materials del sistema establert.

105

Producció

Productes

Recursos
naturals
Rebuig

Figura 10.1: procés tradicional dels materials. Font:elaboració pròpia

Recursos naturals

Empresa

Productes

Rebuig

Subproductes
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Subproductes

Empresa

Rebuig
Productes

Recursos naturals

Figura 10.2 : procés cíclic dels materials. Font: elaboració pròpia.

10.1. Metodologia general del càlcul del vector material
Seguidament, es procedirà a explicar els passos generals que es duran a
terme. Així s’aconseguiran suficients dades per a concretar un model específic
que permeti relacionar fluxos de subproductes entre les diferents empreses
existents d’un polígon, conjuntament amb una correcta integració de bones
pràctiques, per intentar minimitzar la seva generació.

10.1.1. Fluxos d’entrada i sortida de materials d’un
polígon
Primer de tot cal fer una recerca de dades de recollida que es demanarà a
l’administració competent de la zona. A continuació és mostra la taula on es
resumeixen les fonts d’informació i quin tipus de dades són necessàries obtenir,
per poder estimar la reducció que se’n derivaria d’emprar una sèrie de bones
pràctiques.
Taula 10.1: principals fluxos de residus d’ un polígon. Font: elaboració pròpia

Fluxos
Cartró
Plàstic
Vidre
Rebuig

Font
Entitat pública o
privada de la zona
Entitat pública o
privada de la zona
Entitat pública o
privada de la zona
Entitat pública o
privada de la zona

Tipus de dades
Quantitativa anual
Quantitativa anual
Quantitativa anual
Quantitativa anual

Recollida dades
Entitat pública i/o
treball camp
Entitat pública i/o
treball camp
Entitat pública i/o
treball camp
Entitat pública i/o
treball camp
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Per tal d’assolir els objectius exposats anteriorment, s’utilitzaran les següents
eines:
 Anàlisi del Flux de Matèria (AFM) entesa com la quantificació de les
entrades i sortides de recursos, en massa, d’una economia (regió o
país).
Seguidament es resumeixen les fonts d’informació d’on es poden extreure
algunes de les dades necessàries.
Fluxos d’entrada i generació al polígon:


Contactar amb entitats públiques o privades locals responsables de la
recollida del polígon.



Demanar dades, el més desagregades possibles, per activitats i per
empreses, anuals i mensuals.



Per mitjà del treball de camp, recollir dades semi-quantitatives de la
generació de rebuig.

Flux d’entrada de mercaderies:
Per a comptabilitzar el flux d'entrada i sortida de mercaderies cap al polígon
industrial, s’han de dur a terme recomptes visuals en diferents franges horàries
que vindran determinades per les arribades dels vaixells de mercaderies al
port, si n’hi ha, o per una altra via d’entrada. Aquests recomptes visuals es
basaran en:


Anotar totes les matrícules de camions que surten de l’origen, per a ser
transportades al polígon.



Anotar totes les matrícules de tots els camions que accedeixen al
polígon.

Després amb les dades obtingudes es procedirà a comparar quines matrícules
són coincidents. Els recomptes es faran replicats a la sortida de les
mercaderies i a l'entrada/es del polígon més propera a aquest. Amb la
informació recollida es farà una estimació del flux de mercaderies que mou el
polígon respecte el port, establint d’aquesta manera el pes que té la zona
d’estudi.
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Convindrà fer una prova pilot per tal d’assegurar que les entrades cobertes
siguin les adequades i s’utilitzarà una taula com la següent per a realitzar els
comptatges:
Taula 10.2.: exemple de la taula emprada per a realitzar el comptatge de camions. Font: elaboració
pròpia

Nº de camions
1
2
3
4
5

Matrícula

Observacions

Flux de sortida de materials en forma de residus
El següent pas a realitzar consisteix en quantificar els residus generats (rebuig i
reciclables). Caldrà localitzar en l’àmbit d’estudi la distribució dels diferents
contenidors.
La quantificació de rebuig del polígon, mitjançant l’anàlisi dels diferents
contenidors es portarà a terme “insitu” durant el treball de camp. Per tal de
mesurar la quantitat de residus totals del polígon, s’assignaran uns nivells de
residus estàndards 0, A, B, C i D (fig. 10.3) els quals es dividiran segons les
característiques de cada tipus de contenidor (figura 10.4). Amb aquestes dades
es podrà estimar aproximadament quin volum total de material de rebuig i
reciclable es genera al polígon que permetrà fer una estimació mensual i anual.
Els nivells establerts faran referència a l’alçada omplerta pels residus al
contenidor, essent nivell 0 el contenidor buit, nivell A una quarta part plena,
nivell B dos quartes parts, nivell C tres quartes parts, nivell D contenidor ple i el
nivell D* fa referència a contenidors, els quals el rebuig sobresurt.
Caldrà tenir en compte els punts no autoritzats de deposició de rebuig al llarg
de tot el polígon, en forma de bosses d’escombraries. Es quantificaran establint
un volum estàndard de les bosses més emprades a la zona d’estudi.

Nivell D*
Nivell D
Nivell C

Nivell B
Nivell A
Nivell 0

Figura 10.3 : descripció dels diferents nivells al contenidor segons els nivells
propis preestablerts. Font: elaboració pròpia
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Seguidament es mostra un model de figures on es poden caracteritzar les
dades de cada contenidor. Dependrà de les característiques d’aquests de la
zona d’estudi que s’avaluï.

• Alçada:
• Amplada:
• Profunditat:
• Volum:

• Alçada:
• Amplada:
• Profunditat:
• Volum:

• Alçada:
• Amplada:
• Profunditat:
• Volum:

Contenidor
de paper

Contenidor
de plàstic

contenidor
de vidre

• Alçada:
• Amplada:
• Profunditat:
• Volum:

Contenidor
de rebuig

Figura 10.4 : característiques dels contenidors. Font: elaboració pròpia

10.1.2.

Càlcul de la generació total de residus d’un

polígon
Per a poder calcular la generació total de residus, les mesures s’han d’efectuar
just abans de que els vehicles encarregats de la recollida selectiva efectuïn
l’operació, així es disposaran de dades més fiables de la quantitat total segons
la tipologia de rebuig.
-

Càlcul indirecte de la quantitat de residus dels contenidors per períodes:

El tractament d’aquestes dades es farà amb les equacions següents i amb la
corresponent separació de cadascuna de les fraccions:
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Cartró:

-

El volum total del contenidor es calcularà a partir de:

-

El volum de cartró de cada contenidor:

L’alçada dels residus (alçada ocupada) serà la prèviament estandarditzada com
s’ha dit anteriorment en 5 nivells diferents ( 0, A, B, C, D).
-

Sumatori del total de cartró d’un polígon d’un dia laboral estàndard:

-

Flux de cartró:
Segons la freqüència de la recollida es procedirà a fer un càlcul
d’estimació de flux de cartró setmanal i mensual.
Nº de recollida setmanal: nombre de vegades que es recull la brossa al
sistema d’estudi en una setmana ( freqüència de recollida).
Nº de recollida mensual: nombre de vegades que es recull la brossa al
sistema d’estudi en un mes ( freqüència de recollida).

Finalment, per a poder-ho comparar es calcularà el flux anual de la
següent manera:
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Per tal de que la dada de flux anual sigui més precisa, caldrà tenir en
compte les diferents temporades de demanda, tant l’alta com la baixa,
establint-ho amb la següent fórmula:



Plàstic:

-

El volum total del contenidor es calcularà a partir de:

-

El volum de plàstic de cada contenidor:

L’alçada dels residus (alçada ocupada) serà la prèviament estandarditzada com
s’ha dit anteriorment en 5 nivells diferents ( 0, A, B, C, D).
-

Sumatori del total de plàstic d’un polígon d’un dia laboral estàndard:

-

Flux de plàstic:
Segons la freqüència de la recollida es procedirà a fer un càlcul
d’estimació del flux de plàstic setmanal i mensual.

Nº de recollida setmanal: nombre de vegades que es recull la brossa al
sistema d’estudi en una setmana ( freqüència de recollida).

Nº de recollida mensual: nombre de vegades que es recull la brossa al
sistema d’estudi en un mes ( freqüència de recollida).
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Finalment, per poder comparar-ho es calcula el flux anual de la següent
manera:

Per tal de que la dada de flux anual sigui més precisa, caldrà tenir en compte
les diferents temporades de demanda, tant l’alta com la baixa emprant la
següent fórmula:

113



Vidre:

-

El volum total del contenidor es calcularà a partir de:

-

El volum de vidre de cada contenidor:

L’alçada dels residus (alçada ocupada) serà la prèviament estandarditzada com
s’ha dit anteriorment en 5 nivells diferents ( 0, A, B, C, D).
-

Sumatori del total de vidre d’un polígon d’un dia laboral estàndard:

Flux de vidre:
Segons la freqüència de la recollida es procedirà a fer un càlcul
d’estimació de flux de cartró setmanal i mensual.

Nº de recollida setmanal: nombre de vegades que es recull la brossa al
sistema d’estudi en una setmana ( freqüència de recollida).

Nº de recollida mensual: nombre de vegades que es recull la brossa al
sistema d’estudi en un mes ( freqüència de recollida).

Finalment, per poder comparar-ho es calcula el flux anual de la següent
manera:

Per tal de que la dada de flux anual sigui més precisa, caldrà tenir en
compte les diferents temporades de demanda, tant l’alta com la baixa,
emprant la següent fórmula:



Rebuig:

-

El volum total del contenidor es calcularà a partir de:

-

El volum de rebuig de cada contenidor:
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L’alçada dels residus serà la prèviament estandarditzada com hem dit
anteriorment en 5 nivells diferents ( 0, A, B, C, D).
-

Sumatori del total de rebuig d’un polígon d’un dia laboral estàndard:

-

Flux de rebuig:
Segons la freqüència de la recollida es procedirà a fer un càlcul
d’estimació de flux de rebuig setmanal i mensual.

Nº de recollida setmanal: nombre de vegades que es recull la brossa al
sistema d’estudi en una setmana ( freqüència de recollida).

Nº de recollida mensual: nombre de vegades que es recull la brossa al
sistema d’estudi en un mes ( freqüència de recollida).

Finalment, per poder comparar-ho es calcula el flux anual de la següent
manera:

Per tal de que la dada de flux anual sigui més precisa, caldrà tenir en compte
les diferents temporades de demanda, tant l’alta com la baixa, emprant la
següent fórmula:
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Per tenir més informació general dels residus es poden concertar entrevistes
als operaris encarregats de la recollida. En el treball de camp que s’ha de
realitzar per obtenir les dades necessàries, caldrà seguir als camions per tal de
saber quin és el recorregut que es fa al llarg del polígon. Amb aquesta
informació es podrà saber el combustible utilitzat i fer la posterior conversió a
CO2, més endavant es procedirà a ampliar el procediment a efectuar (apartat
de 11. Mobilitat). A més serà necessari saber la freqüència de recollida
selectiva i rebuig que es demanarà a l’administració competent del territori on
es realitza l’estudi.
Els dies de la setmana més idonis per realitzar l’obtenció de dades dependrà
de les freqüències de recollida i dels seus horaris. El més adient, per a que les
dades siguin les més acurades possibles, és fer una rèplica del recompte la
setmana següent, en els mateixos dies per reduir al mínim l’error.
10.1.3.

Mercat de subproductes

Es considera com a subproducte ”tot aquell material que ha estat rebutjat en el
procés productiu d’una empresa, però és aprofitable per un altre, és a dir, que
és un material re-valoritzable o be es pot entendre com la compravenda de
materials de rebuig valoritzables entre diferents entitats” (Cervantes TorreMarín, et all. 2009).
En les entrevistes que es realitzaran a les empreses, es podrà saber si hi ha
existència d’un comerç de subproductes. Si aquest mercat existeix, es valoraria
el grau de participació, és a dir, el nombre d’empreses que hi participen, de la
següent manera:

D’altra banda, si no existeix, es procedirà a establir en la mesura del possible
fluxos interns de subproductes.
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10.2. Metodologia especifica per el polígon de Maó:
En aquest apartat s’explicarà la metodologia específica que s’utilitzarà per
l’àmbit d’estudi del projecte.
Primer de tot, cal obtenir les dades de cadascuna de les empreses el més
detallades possible, tenint en compte que serà necessari fer un gran esforç en
la presa de dades perquè dependrà de la cooperació de les empreses
presents.
Fluxos d’entrada i sortida de materials a

10.2.1.

POIMA
Les dades seran extretes del Consorci de residus urbans i energia de Menorca
(http://www.riemenorca.org/) i d’infraestructures de dades especials de
Menorca (http://cartografia.cime.es/) a més de les pròpies obtingudes al treball
de camp (Taula 10.3.).
Taula 10.3.: principals fluxos de residus de POIMA. Font: elaboració pròpia.

-

Fluxos

Font

Tipus de dades

Cartró

Consorci residus
Menorca

Quantitativa anual

Plàstic

Consorci residus
Menorca

Quantitativa anual

Vidre

Consorci residus
Menorca

Quantitativa anual

Rebuig

FCC

Quantitativa anual

Recollida dades
Consorci residus
Menorca /treball de
camp
Consorci residus
Menorca /treball de
camp
Consorci residus
Menorca /treball de
camp
Treball de camp

Flux d’entrada de mercaderies:

Per a comptabilitzar el flux d'entrada i sortida de mercaderies cap al polígon
industrial es duran a terme recomptes visuals en una única franja horària, a les
7:30 que vindrà determinada per l’arribada del vaixell de mercaderies i
passatgers (Acciona, Fortuny) al port de Maó. Aquests es faran per duplicat al
port i les diferents entrades del polígon.

117

El mapa següent mostra la ruta més utilitzada i més ràpida pels camions que
venen del port, cosa que determinarà on es situaran quatre dels diferents
participants del projecte a les entrades corresponents. El cinquè component
restarà al port.
Seguidament es mostra el trajecte més ràpid des del port i les entrades que
seran, en un principi, cobertes.
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Figura 10.5: ubicació del Port de Maó (A) i del polígon industrial de Maó (B) i distribució de les entrades que seran cobertes al recompte .
Font: elaboració pròpia a partir de Google Maps.

Amb el recompte dels diferents camions es farà una estimació del pes de
mercaderies que mou el polígon respecte al port.

-

Flux de sortida de materials en forma de residus



Contactar amb el Consorci de residus de Menorca per a l’obtenció de
dades quantitatives mensuals i anuals del any 2011 i 2012 de materials
reciclables.



Demanar dades, el més desagregades possibles, per activitats i per
empreses, anuals i mensuals a més del treball de camp pertinent, descrit
més endavant.

Com s’ha dit a l’apartat de metodologia general es localitzaran els diferents
contenidors de la zona per obtenir la seva distribució.
Per poder fer el seguiment del camió s’haurà de contactar amb el responsable i
demanar la seva col·laboració per poder fer el seguiment i la recollida de
dades. Es requerirà amablement al operari conductor que ens faciliti els
quilòmetres al inici i final del recorregut, per saber conseqüentment la quantitat
de CO2 que s’ha emès durant el transcurs de l’operació.
Gràcies a les dades facilitades pel Consorci de Residus de Menorca, es
disposa de les freqüències de recollida selectiva del polígon de Maó. Aquesta
es divideix en dues temporades; la alta, d’abril a octubre i la baixa de novembre
a març ( Fig. 10.6.). També es fa una recollida del cartró comercial diària de
dilluns a divendres durant tot l’any, menys els dies festius.
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Paper
•Temporada Baixa: Dilluns/Dimecres/Divendres
•Temporada Alta: Dilluns - Divendres

Plàstic
•Temporada Baixa: Dilluns/Dimecres/Divendres
•Temporada Alta: Dilluns - Divendres

Vidre
•Temporada Baixa: Una vegada a la setmana
•Temporada Alta: Una vegada a la setmana
Rebuig
•Temporada Alta: Dilluns - Diumenge
•Temporada Baixa: Dilluns - Diumenge

Figura 10.6: freqüència de recollida al polígon de Maó. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consorci
de Residus de Menorca

Els materials reciclables, en temporada baixa, conten amb una recollida
selectiva de 06:00 AM fins les 13:00 PM i en temporada alta, comencen a les
06:00 AM fins que els operaris acaben la ruta establerta.
En quant a la recollida comercial, es realitza al polígon de Maó fins la III fase
de dilluns a divendres. A la

IV fase, per ser una nova zona amb poques

empreses, es va acordar fer una recollida els dilluns, dimecres i divendres.
Pel que fa a la recollida de residus especials es demanaran les dades al punt
verd, a l’ajuntament de Maó i a les pròpies empreses per mitjà d’entrevistes.
Per tenir més informació general dels residus produïts es duran a terme
entrevistes als operaris encarregats de la recollida (annex1.2 Entrevistes). En el
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treball de camp caldrà seguir als camions per tal de saber quin és el recorregut
que es fa al llarg del polígon. Amb aquesta informació es podrà saber el
combustible utilitzat i fer la posterior conversió a CO 2 que més endavant es
procedirà a ampliar.
10.2.2.

Emissions de la recollida

Seguidament es mostra un mapa amb el recorregut que es realitzarà a la I, II i
III fase, encara que manca la ruta que es duu a terme a la quarta fase que
encara està en desenvolupament.
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Figura 10.7: rutes dels camions de recollida Fases I-II-III Font: FCC

10.2.3.
Càlcul del CO2 i NO x emès pels camions
de recollida

Es calcularan els quilograms de CO2 i NOX emesos pels camions en les rutes
que s’efectuen al polígon, vistes en el mapa anterior ( Fig. 10.7 ).
Emissió de CO2:


Emissions mitjanes per quilòmetre:

Es procedirà a calcular el consum mitjà per cada 100 kilòmetre a partir d’un
promig de les distàncies i viatges totals que els operaris realitzen.
Segons la taula 11.3 del apartat de metodologia: mobilitat explicat anteriorment,
s’estableix que un camió consumeix 31 litres cada 100 kilòmetres.


Emissions diàries:

A partir de la distància recorreguda pels camions i el consum mitjà per
quilòmetre obtingut, s'obtindran les emissions diàries de la següent manera:



Consum anuals de CO2 equivalent:

Per calcular el consum anual equivalent de CO2, s’ha de tenir en compte la
freqüència de recollida de tot l’any amb les seves respectives temporades (fig.
10.6). Es calcularà amb la fórmula que es mostra a continuació:

Emissió de NOX:


Emissions mitjanes per quilòmetre:

Es procedirà a calcular el consum mitjà per cada 100 quilòmetre a partir d’un
promig de les distàncies i viatges totals que els operaris realitzen.
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Segons la taula 11.3 del apartat de metodologia: mobilitat explicat més
endavant, s’estableix que en caràcter general un camió consumeix 31 litres
cada 100 quilòmetres.


Emissions diàries:

A partir de la distància recorreguda pels camions i el consum mitjà per
quilòmetre obtingut, s'obtindran les emissions diàries, de la següent manera:



Emissions anuals de NOx equivalent:

Per calcular les emissions anuals equivalents de NOx, s’ha de tenir en compte
la freqüència de recollida de tot l’any amb les seves respectives temporades
(fig. 10.3). Es calcularà amb la fórmula que es mostra a continuació:
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10.3. Inventari i Diagnosi
L’inventari i la diagnosi del flux de materials consta de dos apartats diferenciats,
els quals es dividiran en:


Mercaderies provinents del port de Maó.



Quantitat de residus produïts dins de l’àrea d’estudi:


Material de rebuig.




Emissions associades dels camions de recollida.

Material reciclable.

Es calcularà les emissions de CO2 generades pels camions de recollida de
rebuig per a diferents períodes de temps, tal i com s’ha mostrat en l’aparta de
metodologia vector materials.

Mercaderies provinents del port de Maó
Per cobrir les entrades principals de POIMA, i que els resultats obtinguts fossin
el més representatius possibles amb el total d’operaris que es disposaven, va
ser necessari fer una reestructuració de la que partíem inicialment i que mostra
la metodologia del vector materials. Al realitzar la prova pilot es va observar
que les entrades escollides inicialment no mostraven la realitat que es volia
representar. A continuació es mostra el mapa amb la situació dels operaris
utilitzada durant el treball de camp, tant l’operari situat al port (punt negre) com
els quatre restants situats al polígon (punts blancs).
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Operari situat al port
Operari situat a POIMA
Figura 10.8: distribució dels diferents operaris pel recompte de mercaderies. Font: elaboració
pròpia a partir del google maps

A continuació es mostra el número i el percentatge de camions que surten del
port de Maó realitzat de 8:00 a 10:00, ja que és en aquesta franja horària on el
vaixell Fortuny desembarca les mercaderies que seran repartides per tota l’illa,
incloent el polígon, a través de les quatre entrades cobertes. La diferència entre
aquests dos valors dóna el número de camions no coincidents.
Taula 10.4: recompte de camions que sortien del port i coincidien amb l’entrada posterior al
polígon. Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp realitzat.

Camions

Recompte 1

Recompte 2

Recompte 3

Total sortides Port

36

39

32

Entrades al polígon

16

16

15

20

23

17

44

41

47

Entrades a altres
destinacions
% camions que
entren al polígon

Al realitzar el comptatge d’aquest flux podem assegurar que com a mínim, en
mitjana, un 44% de camions accedeix a POIMA des del port de Maó. El
percentatge que resta es suposa que pot incloure una fracció de camions que
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no s’han pogut comptabilitzar i/o aquells que tenen un destí diferent al objecte
d’estudi, com pot ser altres polígons.
Amb aquest resultat es pot observar que el polígon té un pes important en el
comerç de l’illa en quant a logística, realitzant una funció de port sec.
Si s’observa la taula 11.6 recompte d’entrades i es tenen en compte totes les
entrades de camions que es van dur a terme durant la franja matinal (8:009:40) que correspon a l’hora d’arribada del vaixell al port i per tant arribada de
mercaderies de la Península, es pot establir el percentatge de camions que
accedeixen al polígon des del port respecte el total de camions que provenen
d’altres punts de l’illa.

Tot i que del total de camions que surten del port, una gran part té com a destí
el polígon (42%), de tots els camions que accedeixen a aquest només podem
assegurar-ne un 14%, cosa que posa en evidència que a l’illa es dóna una gran
mobilitat interna de mercaderies (85,59%).
Per estimar els kg de CO2 emesos durant els desplaçaments efectuats pels
camions entre el port de Maó i al polígon, que dista d’uns 2 km, i
comptabilitzant únicament un trajecte d’anada i tornada, podem obtenir un total
de 3,56 kg d’emissions de CO2 per recorregut port-polígon-port.
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