El destí deis residus generats durant ,una construcció
o una demolició es una qüestió que se planteja en
comp-tades ocasions per arquitectes o aparelladors,
en l elaboració d'un projecte o la direcció d'obra.
Tampoc suscita fins ara, converses o debats tecnics
entre professionals. S'accepta d'aquesta manera
que els residus serien un més dels efectes colaterals
(mediambientals, energetics, paisatgístics, etc.) de
la nostra professió, confiant que vindran altres
tecnics a solucionar el problema.
Malgrat tot la quantitat de residus que es generen
durant una construcció és tan important,
- aproximadament una tona per habitant i any .,
que requereix una especial atenció.
Per una part la Normativa ja no permetra mirar cap
a un altre costat, els costos de gestió tindran cada
dia més importancia, i a més seguir plantejant els
residus com un problema i no com una font de
recursos més, és una visió molt limitada, allunyada
deis processos de la natura on no hi ha residus inutils.
Amb l'aprovació per part del Consell de Mallorca del
Pla Director Sectorial per a la Gestió deis Residus de
Construcdó, Demolició, Voluminosos i Pneumatics fora
d'ús de l'illa de Mallorca l'any 2002, es pretén donar
una solució integrada i moderna a aquests residus, en
la gestió deis quals hi participaran, i per tant tindran
alguna responsabilitat, tots els agents implicats en el
procés de construcció i demolició i entre eUs els
redactors deis projectes i els directors d'obra.
Aquesta I Jornada sobre gestió de R.C.D. vol iniciar
un procés d'informació tecnica i de debat, de manera
que pugui afavorir un canvi d'optica a l'hora
d'encarar la qüestió: una correcta gestió deis R.e.D.
permetra tenir recursos en Uoc de problemes.
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la JORNADA SOIBRE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I :DEMOLlCIÓ A MALLORCA
PROGRAMA:

10:00

12:30

PRESENTACIÓ.

Hble. Sr. Mlquel Ángel Borras 1 L1abrés
Consel/er EXecutiu de Medi Ambient i Natura
Consel/ de Mal/orca

. Hble. Sra. Margallda Roselló Pons
Consel/era de Medi Ambient
Govern de les Il/es Balears

El Consell de Mallorca és l'administració competent en
la planificació en materia de residus no perillosos
segons la Llei 212001 .
.El Sistema Integrat de Gestió de Residus no iPerillosos
de Mallorca ho formen els Plans Directors Sectorials
de Gestió de Residus Urbans i de Gestió de Residus de
Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumatics fora
d'ús.
En aquesta ponencia s'explicaran els objectius i
continguts d'aquest sistema integrat de gestió,. fent
especial menció als residus de construcció i demolició,
el noU' concepte de residu com a recurs i la importancia
d' una correcta gestió de tots els residus evitant que
s'aboquin d'una forma incontrolada al medi natural.
L'objectiu final del sistema és aconseguir una Mal/orca
neta i natural.

Hble. Sr. Miquel Ángel Borras 1 L1abrés
Consel/er Executiu de Medi Ambient i Natura
Consel/ de-Mal/orca

Sr. Federico Climent Guimera
President de la Demarcació Mal/orca del CDAIB

10:30

CONFERENCIA INAUGURAL: ELS RESIDUS
Sr.Alfonso del Val Rodrlguez.
Consultor ambiental Gea 21

Els R.CD. constltuelxen la quantitat més important
dels R.S.U. La importancia de la seva reducció i
reciclatge arriba fins a la conservació del paisatge
(impacte de les extraccions a Balears a vegades molt
elevat), l'estalvi de materials i energia i, en més d'una
ocasió, a la conservació del patrimoni arquitectónico
La tecnología esta experimentada i s' arriba ja a
rendiments del 80%. Conservar materials i elements
arquitectónics valuosos, reduir i reciclar els residus de
construcció i demolició, constitueix, a Balears, un
objectiu tan necessari com atractiu i possíble, per
arribar-hi necessita la estreta col·laboracíó
d'arqUlitectes, aparelladors, constructors i, sobre tot,
dels ciutadans.

11 :30

12:00

13:00

14: 30

DESCANS

16:30

REDUCCIÓI GESTIÓtDELS RESIDUS.
Sr. Albert Sagrera i Cusco.
Cap de projectes de la linia de medi ambient
i construcció de t'lTEC
Situació actual, experiencies realitzades i perspectives
de futuro
Manual de minimització dels residus
Pla de gestió de residus i la seva aplicació pel
compliment de la normativa vigent (programes d'ajuda).
Els arquitectes, els projectes d'arquitectura, i els
R.C.D.

LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLlCIÓ A MALLORCA. EL SERVEI PÚBUC
INSULARITlAT DEL CONSELL DE MALLORCA.

18:30

TAULA RODONA

19:30

CLOENDA

Sr. Tomas Vilaire Batle.
Tecnic del Departament de Medi Ambient i Natura
Consel/ de Mal/orca

L'aprovació del Pla Director Sectorial suposara la posada
en funcionament d'un nou Servei Públic Insularitzat
de gestió per part del Consell de Mallorca, que comptara
amb una xarxa d'instal·lacions de transferencia,
pretractament i tractament, distribuldes per l'illa de
Mallorca. La previsíó és gestionar en aquestes
instaHacions, i d'una forma integrada i ambientalment
adequada, més d'un milló de tones d'uns residus
heterogenis procedents deis processos de demolic,ió i
construcció, i amb l'objectiu de fomentar, al maxim,
la seva reutilització i reciclatge.
En aquesta ponencia es presentara el flux de residus¡
el funcionament del servei públic i una breu descripcio
de les futures instal'lacions del Servei de Gestió.

DESCANS / CAFÉ
EL MARC ACTUAL DE LA GESTIÓ DELS HESIDUS
A BAL'EARS.
lI.1m. Sr. Nkolau J. Barceló Monserrat.
Director General de Qualitat Ambiental
Consel/eria de Medi Ambient.
Govern de les It/es Balears.

En aquesta intervenció es repassara la legislació
aplicable als RCD, en particular el Pla Nacional de
Residus de Construcció i Demolició, així com els decrets
autonómics de febrer de 2000. Es revisara ~'evolució
de la situació entre 1999 i 2003 a Mallorca, Menorca
i Eivissa, així com les previsions per els propers anys
a cada illa.

De l'aprovació del Pla Director Sectorial pel Consell
de Mallorca, es deriven tota una serie d'obligacions
pels productors deis residus de construcció i demolició,
pels transportistes, i fpels redactors de projectes ,i
directors d'dbra. Es tracta de delimitar i aclarir les
competencies i responsabilitats de cada a,gent impl,icat
en el procés de construcció i demolicio així com la
presentació d'una síntesi dels aspectes administratius
de la gestió d'aquests residus.

LA PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLlCIÓ A MALLORCA

13:45

DATA:
14 de marr; 2003

HORARI:
de 10.00 h.

a 19.30 h

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Sala d'Actes de la Fundació La Caixa
(Plar;a Weyler, 3- Palma)

COORDINACIÓ:
Luis Velasco Roldón
Ansel Hevia Antuña

LA GESTIÓ DELS RES IDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLlCIÓ. REGIM JUR(DIC DE LA PRODUCCIÓ.

ORGANITZACIÓ:

Sr. Josep Antoni, Aguiló Rlbas.

ENTlTATS COL·LABORADORES:

Cap de servei del Departament de Medi Ambient
i Natura. Consel/ de Mal/orca.
.

Demarcació Mal/orca del CDAIB

Conset/eria de Medi Ambient del Govern de les It/es Balears
Canse 1/ de Mal/orca. Departament de Medi Ambient i Natura

