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de recollida de ferralla
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Memòria de resultats
Maó, 9 de febrer de 2012
Organitza:
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1. INTRODUCCIÓ
Per tercera vegada es porta a terme la campanya de recollida de ferralla als llocs de
Menorca, per tal de donar cobertura des de les administracions als interessos de la
comunitat pagesa.
La mala gestió dels residus suposa un problema mediambiental, que origina un
deteriorament progressiu i acumulatiu de l’entorn, constituint en alguns casos, un problema
d’higiene pública.
Els residus metàl·lics al camp són moltes vegades resultat de formes incorrectes de gestió,
que provoquen riscs d’accidents per a les persones, juntament amb un important impacte
visual.
En una regió on el turisme suposa bona part de l’economia, l’abandonament de residus
afecta greument al paisatge, constituint un problema d’imatge que pot tenir unes
repercussions econòmiques negatives.
Tot i que en l’actualitat existeixen a Menorca cinc gestors autoritzats per a la recollita i
tractament d’aquest tipus de residus que ofereixen els seus serveis en l’àmbit insular,
sembla evident que en nombroses ocasions, ja sigui per l’escàs volum o pes dels residus, ja
sigui per l’escàs valor comercial dels mateixos, la seva recollida i gestió adquireix un elevat
cost, essent el seu abanconament en les finques, l’opció més rendible des del punt de vista
econòmic.
Es per això, que s’ha portat a terme de manera reiterada en els últims anys les campanyes
de recollida de ferralla, donant una sortida sostenible a l’acumulació de la ferralla al camp,
transformant-la en un producte valoritzable. Concretament, aquesta campanya de 2011 s’ha
desenvolupat durant els mesos d’octubre i novembre.
2. OBJECTIUS
Els objectius de la campanya són els següents:
Ampliar els serveis prestats per part de les administracions locals a la comunitat pagesa
de l’illa.
Valoritzar, a través del seu reciclatge, la ferralla generada en els llocs.
Minimitzar l’impacte mediambiental i paisatgístic que representa l’acumulació de ferralla
al camp.
3. DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA
Des del Consorci s’ha preparat i enviat una circular informativa a tots els titulars
d’explotacions agrícoles i ramaderes de l’illa, cooperatives, associacions i entitats vinculades
al camp. D’altra banda, també s’ha donat a conèixer la iniciativa mitjançant la publicació
d’aquesta notícia ala premsa escrita.
Tant a la circular informativa, com a la nota de premsa es van remarcar tots aquells requisits
imprescindibles per a poder gaudir de la campanya gratuïta de recollida de ferralla i de la
que resumim, en quatre punts, el més destacat:
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La ferralla no podia estar mesclada amb fustes, plàstics, herbes, cartons, vidres, etc.
El contingut en terra no podia excedir del 5%.
Tot el material havia d’estar replegat en un punt.
El punt de recollida havia de ser de fàcil accés.
4. AVISOS
Cal destacar que en rebre els avisos dels llocs interessats sol·licitant aquest servei, se’ls va
informar de nou dels quatre punts anteriors, donat que, el seu incompliment podia ser motiu
de rebuig, per motius operacionals i tècnics, per part de les empreses gestores.
Així, en atendre la trucada telefònica als sol·licitants se’ls va’n recordar els requisits per fer la
recollida i es registrà la següent informació: data de l’avís, persona de contacte, telèfon de
contacte, finca, descripció de la ubicació, municipi, tipus de ferralla a recollir i volum
aproximat.
Des del Consorci s’ha duit un registre dels avisos rebuts amb curat detall, així com, dels
albarans justificatius dels serveis realitzats per part dels gestors i estadístiques de ferralla
recollida.
5. DISTRIBUCIÓ DELS AVISOS
Els avisos que s’han anat rebent s’han remès alternativament via e-mail als gestors
FRAMA,S.C. i METALLS CAN LÓPEZ,S.L., els quals han realitzat les recollides en 48-72h
des de l’avís, en funció de les dificultats dels accessos i disponibilitat horària de gestors i
titulars d’explotacions.
Per altra banda, tots els viatges es van pesar en arribar a les plantes i es va fer constar el
pes a l’albarà corresponent. Posteriorment es va procedir al seu tractament segons els
protocols propis de cada gestor.
Durant tota la campanya s’han rebut un total de 26 avisos. Per cobrir algun dels avisos s’han
hagut de realitzar 2 viatges, donada la gran quantitat de ferralla acumulada, i en altres
ocasions es va aprofitar el viatge per recollir a diferents llocs a causa de la seva proximitat,
essent el total de viatges realitzats de 24.
Per empreses gestores, FRAMA,S.C. ha gestionat 14 avisos, el que ha representat 16
viatges. L’empresa METALLS CAN LÓPEZ,S.L., d’altra banda ha gestionat 12 avisos, que
han representat 8 viatges.
6. RESULTATS
A la següent taula s’indica la recollida per explotacions, municipis, quilograms de ferralla i
empresa responsable de la recollida.
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Nom de la finca

Municipi

Empresa gestora

Binisabatadet
Binisabatadet
Ses Vinyes
Puig Menor Vell
Biniafús

Alaior
Alaior
Alaior
Alaior
Alaior

FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.
METALLS CAN LÓPEZ,S.L.

Son Moll
Sa Marjal nova
Son Marquès
Binigafull
S’Ullastre
Santa Catalina
Marjal Vella

Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella

FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.
METALLS CAN LÓPEZ,S.L.
METALLS CAN LÓPEZ,S.L.
METALLS CAN LÓPEZ,S.L.

Tanques Trebaluger

Es Castell

METALLS CAN LÓPEZ,S.L

Es Mercadal
Es Mercadal

FRAMA,S.L.
METALLS CAN LÓPEZ,S.L.

San Adeodato
San Adeodato
Son Vidal de Granada
Sa Ravaleta

Es Migjorn Gran
Es Migjorn Gran
Es Migjorn Gran
Es Migjorn Gran

FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.
METALLS CAN LÓPEZ,S.L

Terra Rotja
Son Gurneset
Es Barranc D’Algendar
Tirasec

Ferreries
Ferreries
Ferreries
Ferreries

METALLS CAN LÓPEZ,S.L
METALLS CAN LÓPEZ,S.L
METALLS CAN LÓPEZ,S.L
METALLS CAN LÓPEZ,S.L

Maó
Maó

FRAMA,S.L.
FRAMA,S.L.

Sant Lluís
Sant Lluís
Sant Lluís

FRAMA,S.L
FRAMA,S.L
METALLS CAN LÓPEZ,S.L.

Binicreixent
Binillobet

Binimaimut
Mongofre Nou
Es Barranc
Cop Fondo
Son Marroig

TOTAL

Material
retirat (Kg)
720
1.480
580
1.940
1.020
5.740
1.720
620
860
2.660
340
370
430
7.000
510
510
220
317
537
2.140
1.540
160
370
4.210
810
500
430
770
2.510
780
4.000
4.780
980
3.140
510
4.630
29.917
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A continuació s’analitzen les dades de recollida de ferralla de la campanya per municipis:
Municipi
Ciutadella
Ferreries
Es Migjorn Gran
Es Mercadal
Alaior
Maó
Es Castell
Sant Lluís
TOTAL

Ferralla recollida (kg)
7.000
2.490
4.210
537
5.740
4.780
510
4.630
29917

% Respecte el total
23,40
8,39
14,07
1,79
19,19
15,98
1,70
15,48
100,00

En termes globals, durant aquesta campanya s’han recollit un total de 29.917 Kg de ferralla,
el que representa un 63% de la ferralla que es va recollir a la segona campanya
desenvolupada l’any 2010. Si considerem les dades de la primera campanya de l’any 2008,
aquesta quantitat representa un 26%.
Amb aquestes dades es pot concloure que hem retirat gran part de la ferralla abandonada al
camp de Menorca.
El cost de la campanya ha estat de 3.264,80 (IVA inclòs), per la qual cosa s’ha sol·licitat
ajut a l’Associació Leader Illa de Menorca i al departament d’Economia i Medi Ambient del
Consell Insular de Menorca.
Menorca, 9 de febrer de 2012
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