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CAPÍTOL 1. FILOSOFIA DEL PROJECTE 
 
    
   Encara que ja s'ha fet alguna anotació en memòries anteriors, aquesta temporada 
és important remarcar l'estreta col·laboració, que les embarcacions han realitzat 
amb dos projectes científics notables. D'una banda s'ha realitzat el monitoratge 
amb recompte d'individus, pel conveni, “Detecció de meduses en el mar Balear i la 
seva relació amb les variables ambientals”, entre el Govern dels Illes Balears, el 
SOCIB i el CSIC (amb personal del ICMAN i IMEDEA, de Cadis i Esporles, 
respectivament). Aquests Treballs, continuaran la propera temporada. D'altra 
banda, l'Institut Oceanogràfic Español, amb el departament científic de la seva 
delegació en balears, han pogut realitzar, amb les dades recollides pels vaixells de 
neteja, un monitoratge a llarg termini, reforçat amb la seva pròpia recollida, per 
intentar detectar la presència de micro-plàstic, en diferents zones de mar, de les 
Illes Balears. Com a novetat aquesta temporada i ja per a les següents, com a 
capítol 5 permanent, el C.N.L., portarà amb dades recopilades diàriament, el control 
sobre les quantitats que es recullin dels 9 tipus de medusa més comuna a les illes. 
En aquest sentit, el C.N.L. també ha col·laborat estretament en l'elaboració d'un 
protocol de recollida de Caravel·la Portuguesa (Physalia Physalis), per a patrons i 
professionals. 
 
Jornades treballades per barques de Platja: 139 j.  
Jornades treballades per barques Semi-litoral: 153 j. 
Hores treballades aquesta temporada: 61.320 h. 
Quilos recollits, 2004-2018: 2.172.672,66 Kg. 
 
   Agraïments als patrons i coordinadors, pel bon treball realitzat aquesta 
temporada amb el servei de neteja i animar a seguir en aquesta línia per als propers 
anys en els quals participin. 
 
José Mª Aguiló (Coordinador de C.N.L.).   
                                      

                                       
                                 Tronco grande recogido en el Norte de Mallorca/ 
                                          Tronc gros recollit al Nord de Mallorca 
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CAPÍTOL 2. COORDINACIÓ DE NETEJA DEL LITORAL 
 
2.1 -Organigrama estructural del pla dins de la Administració. 
  
   L'organització d'aquest Servei, des de l'any 2004 fins a l'any 2011, tots dos 
inclosos, es va dur a terme mitjançant la col·laboració entre les Conselleries de 
Turisme i Esport i la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori. Aquesta 
col·laboració pressupostària, havia quedat repartida de la manera següent: les 
embarcacions de neteja de platja (tipus Virot) es contractaven mitjançant un 
concurs públic, licitat per l'Agència Balear de Turisme (ATB), de la Conselleria de 
Turisme i Esport. El concurs per a les embarcacions de litoral (tipus Pelicà), ho 
realitzava la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori, a través de la 
Direcció general d'Ordenació del Territori i Litoral. 
 
    Des de l'any 2012 d'ara endavant, “l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental” (d'ara endavant, ABAQUA), ha estat l'encarregada de treure a concurs el 
servei d'embarcacions de neteja de platges i cales. Des de 2006 a 2012, l'Agència, 
s'ha fet càrrec també de les despeses i del servei de vigilància, gestió, control de 
reserves i manteniment dels camps de fondejo, del projecto “Posidònia Life”. A 
partir de l'any 2013 d'ara endavant, aquest servei passa a ser gestionat per la 
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. També, entre 
2006 i 2011, ABAQUA, va dur a terme a l'hivern, neteges de platges des de terra, 
realitzat amb vehicles de recollida i equips integrats per fundacions i associacions 
dedicades a formar persones amb alguna discapacitat. El Centre de Coordinació, on 
es porta l'organització, funcionament, control i coordinació dels serveis, depèn de 
ABAQUA. 
  
2004-2011: 
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 2012-2018: 

                                                      
 
 
2.2 -Parts constitutives del servei.                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                              
2.2.1 -El Centre de Coordinació.   
 
   El Centre de “Coordinació de Neteja del Litoral” (d'ara endavant, C.N.L.), controla i 
porta la gestió directa des de 2004, del servei d'embarcacions de neteja. Aquesta 
temporada, per dur a terme les necessitats de gestió, s'ha pogut formar un grup 
multidisciplinari de 3 persones, que han coordinat 30 embarcacions de neteja i al 
voltant de 35-40 persones. La tasca principal és organitzar les rutes de les 
embarcacions, controlar que les embarcacions realitzen correctament aquestes 
rutes i els patrons, la seva tasca diària; fer el seguiment i recompte de les matèries 
recollides del dia, així com també analitzar i comprovar les dades de les recollides 
de residus. En plena temporada de recollida, diàriament, a la pàgina web del 
Centre, s'actualitzen les dades de recollida de les embarcacions. 
 
    La comunicació amb els coordinadors de les empreses concessionàries, a les 
quals pertanyen els patrons, és contínua i forma part també de la rutina del Centre. 
Una altra tasca important que es realitza, encara que no és un servei pensat per 
atendre emergències, és la gestió i assistència d'episodis d'aquest tipus que poden 
sorgir durant una jornada. 
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    Organigrama de funcionamiento del Centro de Coordinación/ 
Organigrama de funcionament del Centre de Coordinació. 

 

                          
 
   Les comunicació d'avisos des de i a l’112, Salvament Marítim, institucions i 
particulars, és freqüent. Cal destacar l'ajuda a persones i embarcacions, la retirada 
d'animals morts o ferits, els abocaments de combustible, les meduses, els troncs, 
les grans concentracions de residus plàstics, incendis i enfonsaments 
d'embarcacions. 
 
   Quan la temporada de neteja finalitza, es prepara el resum de recollides de l'últim 
mes i el general de tota la temporada, on es recopila la recollida per ajuntaments, 
les incidències, les emergències assistides, els avisos en els quals s'ha actuat, etc. 
Una vegada fet això, s'elabora la memòria de tot l'any i els documents per a la 
pàgina WEB del Centre (http://www.abaqua.es). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        Control de la ruta de una embarcación desde el Centro /  
                                          Control de cursa d’una embarcació des del Centre                                                               

http://www.abaqua.es/
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2.2.2  -Protocols de funcionament del Centre de Coordinació. 

   Són les eines que té el C.C.N.L. per controlar els mitjans disponibles i administrar 
la informació de la qual es disposa, a fi de recopilar experiències i evitar dubtes al 
moment d'actuar. Aquest manual d'actuació s'ha desenvolupat, amb la finalitat de 
respondre a les incidències de forma ràpida i eficaç. És un document que es revisa i 
actualitza, anualment. Alhora, facilita la ràpida integració en l'equip de personal 
nou, atès que en certa manera, s'aplica i desenvolupa l'experiència de campanyes 
anteriors.  A continuació es pot observar un diagrama d'actuació d'un avís per a una 
emergència: 
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2.2.3 -Programa de gestió i control de flotes. 

  
   El Nou programa de gestió d'embarcacions de Medi ambient és un programari 
amb interacció via WEB. El sistema de comunicacions controla la posició i el 
moviment dels mitjans a través d'un sistema integrat que, al mateix temps, ens 
permet visualitzar en la pantalla, tant la posició dels mitjans (vaixells) com les 
incidències introduïdes, mitjançant l'aplicació de gestió de flotes. El sistema de 
seguiment i control de flotes resol una de les tres parts importants del sistema de 
recollida de residus que, engloba per la seva banda tres elements: la gestió/control 
dels mitjans, els mòduls de comunicació i el funcionament del Centre de 
Coordinació.  

 
    La localització de focus de residus queda resolta amb les rutes, prefixades per 
endavant, per a les embarcacions i pels avisos externs; la recollida en el mar, per la 
flota de vaixells. El programa de gestió, ens permet controlar les posicions dels 
mitjans disponibles, a temps real. Podem veure sobre un mapa digitalitzat i al 
detall, on es troba cada vaixell amb tota claredat, actualitzant les dades, cada dos-
tres minuts (temps regulable). Coneixem la latitud i longitud dels mitjans, hora a la 
qual es troben en aquest punt, velocitat i rumb. Podem obtenir la ruta del dia, les 
rutes anteriors, enviar i rebre missatges, realitzar trucades, marcar rutes a vaixells, 
observar les incidències i recuperar l'històric de resultats, tant de rutes com 
d'incidències introduïdes en el sistema. 
 
                  

 
                 Amarre de una embarcación visualizado, desde el programa de gestión/ 
                   Amarrament d’una embarcació visualitzat des del programa de gestió. 
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   El sistema de gestió i control de les embarcacions és una exigència del plec tècnic 
del servei, raó per la qual no té cap cost per ABAQUA. El manteniment i 
actualitzacions del mateix, són a càrrec de l'empresa adjudicatària. El Centre de 
“Coordinació de Neteja del Litoral” (C.N.L.) aporta la seva experiència per a 
l'adaptació als mitjans, sent una eina àgil i fiable que ens permet controlar la gestió, 
el seguiment de les embarcacions de platges i dels cotxes de neteja de platges des 
de terra, quan hem tingut aquest servei funcionant. 
 

                                   
                       Equipos de comunicaciones y VHF de una embarcación Semi-litoral/ 
                              Equips de comunicacions i VHF d’una embarcació Semi-litoral. 
 
2.2.4 -Embarcacions i rutes seguides. 
 
A –Embarcacions: Platja i Semi-litoral.                        
  
   Les embarcacions de neteja treballen principalment, per fer front a l'arribada de 
residus a la costa, la zona de litoral més propera, les cales i les platges. Les 
embarcacions per a la neteja de Platja tipus Virot, estan preparades per netejar en 
aigües de poc calat, per a la recollida de residus flotants de petita grandària, que 
solen ser els més habituals a la franja de menys d'1/4 de milla (entre 20 i 300 m) de 
la riba; Les característiques de seguretat i maniobrabilitat d'aquestes embarcacions 
les fan més aconsellables per treballar en aquesta zona, propera a la riba i poden 
fer una ruta diària total d'unes 15-18 milles. 
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   Les embarcacions Semi-litoral, cobreixen el rang de les Virot, són una mica més 
grans, més ràpides, poden agafar major càrrega i a més, tenen la capacitat de 
poder cobrir més milles de litoral en menys temps, amb una sola embarcació. 
Poden treballar fins a 5 milles separades de la costa, amb una ruta diària total 
d'unes 25-30 milles. 
 
   D'altra banda, per ser un servei més sostenible amb el medi ambient, s'han 
incorporat, per a aquestes tres temporades (17, 18 i 19), embarcacions amb motors 
adaptats per a combustible de gas GLP i càrrega de bateria de serveis amb energia 
solar, amb la finalitat que en temporades posteriors, les embarcacions que treballin 
per a aquest servei, íntegrament, siguin vaixells de neteja sostenibles. 
                

                                                
                      Ruta diaria de una embarcación Semi-litoral, siguiendo la línea azul / 
                         Cursa diària d’una embarcació, Semi-litoral, seguint la línia blava 
 
B -Característiques tècniques de les embarcacions. 
   Aquest any 2018, han treballat 26 embarcacions de neteja de Platja (tipus Virot) i 4 
Semi-litoral, amb una jornada efectiva, de dilluns a diumenge, de 8.00 h. a 15.00 h. 
 

B.1 -Embarcació de Neteja de Platja, tipus Virot: 26 Unitats (13 d’elles, amb 
motor adaptat  a combustible de gas GLP i càrrega solar de bateries): 

 

                       

Eslora total mínima/
Llargada total mínima
Manga/Màniga 1.8 m
Manga trabajo/Màniga treball 4,00 m
Calado trabajo/Calat treball 0,8 m
Nudos trabajo/Nusos treball 2-3 Nudos/Nusos
Nudos crucero/Nusos creuer 6 Nudos/Nusos
Dotación/Dotació 1 persona

5 m
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                 Tipus Platja/Tipo playa. 

                  
 

 B.2 –Embarcació de Neteja Semi-litoral, tipus Ona: 4 Unitats (les 4, amb  
motor adaptat per combustible de gas GLP i càrrega solar per bateries): 

 

                              
 
                 Tipus Semi-litoral/Tipo Semi-litoral. 

                  
 
 

Eslora total mínima/
Llargada total mínima
Manga/Màniga 2 m
Manga trabajo/Màniga treball 4,00 m
Calado trabajo/Calat treball 0,8 m
Nudos trabajo/Nusos treball 2-3 Nudos/Nusos
Nudos crucero/Nusos creuer 8 Nudos/Nusos
Dotación/Dotació 1 persona

6 m
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C -Pla de treball i descripció de rutes. 

 
L'horari de treball de les embarcacions és de 8.00 h a 15.00 h; això limita les rutes a 
un allunyament màxim de port, en condicions favorables, d'unes 8-9 milles d'anada 
i de tornada pels vaixells de Platja. Aquestes rutes solen pertànyer a itineraris amb 
zones de bany disperses que permeten el desplaçament, d'una a l'altra, amb 
velocitats de creuer d'uns 6 nusos. 
 
 En les barques Semi-litoral, en poder fer una velocitat de creuer de 8-9 nusos, d'una 
zona de bany a l'altra, permet que la distància de la ruta a cobrir sigui d'uns 14-16 
milles d'anada i un altre tant de tornada.  
 
 En àrees de major concentració de zones de bany les rutes són més curtes, ja que 
les embarcacions han d'estar més temps en velocitat de recollida i amb les cistelles 
en el mar (uns 2-3 nusos per a tots dos tipus de vaixell). 
 
 El disseny de les rutes preveu també l'orografia, el vent i l'onatge predominant. 
Algunes de les embarcacions cobreixen més d'una ruta, de forma alterna, en funció 
de la previsió de la meteorologia i altres condicionants. El Centre de Coordinació tria 
la ruta que s'ha de realitzar, fent que segueixin una alternança diària, sempre que 
és possible. 
 
 Els patrons coneixen la seva ruta diària, prefixada en començar el servei, quan 
surten del port a primera hora. Aquestes rutes han de ser flexibles i poden variar a 
causa dels avisos externs, seguretat, condicions del mar, etc. També, davant una 
emergència, es pot canviar la ruta i el port basi (de forma temporal), perquè dues o 
més embarcacions treballin en una mateixa incidència. 
 

              
                       Ruta diaria de una embarcación de Playa, siguiendo la línea azul / 
                            Cursa diària d’una embarcació de Platja, seguint la línia blava 
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D -Els ports base i límits de les rutes:  
 
 D.1 -Mallorca: 14 Embarcacions: 
 

 

                                                                        
                                                  Mallorca: Puertos base / Ports base 

AYUNTAMIENTO BASE Y PUERTO / BARCO / RUTA /
AJUNTAMENT BASE I PORT VAIXELL CURSA

  Palma (Port) V01   Can Perantoni (Palma) - Cala Vella (Llucmajor) SE

V02   Caló d'es Grells (Palma) - Portals Vells (Calvià) SO

  Andratx (Port) V03   Interior Port (Andratx) - Pja. d'el Toro (Calvià) SE
  Interior Port (Andratx) - Cala Estellencs (Estellencs) SO i NE

  Sóller (Port) V05   Platges port – Roca Plana (Sóller) - Sa Calobra / Torrent (Escorca) NE
V06   Cala Canyaret (Deià) – Punta de Son Serralta (Estellencs) SO

  Pollença (Port) V07   Cala Engossauba (Pollença) NE – Caló de s’Illot (Alcúdia) E

  Alcúdia (Port) V08   Coll Baix (Alcúdia) NE – Capellans (Muro) SE

  Sta. Margalida (Can Picafort) V09   Platja de Can Picafort (Sta. Margalida) NO – Cala Mata (Artà) SE i NE

  Capdepera (Cala Rajada) V10   Arenal d’Aubarca (Artà) N – Cap des pinar/Na Forcada (Capdepera) S

  Manacor (Portocristo) SL11  Caló dels Homes (Son Servera) NE - Estany d'en Màs (Manacor) SE

  Felanitx (Portocolom) V12   S'Arenal (Int. Port) i Cala Marçal (Felanitx) S – Cala Falcó (Manacor) N

  Santanyí (Cala d'Or) V13-S   Caló d'es Pou, Port (Santanyí) – Cala Marmols (Santanyí) SE
V04-N   Pja. Cala d’Or (Santanyí) - Cala Brafi (Felanitx) NE

  Ses Salines (Colònia S. Jordi) V14   Pja del Caragol (Santanyí)– Cala Pi (Llucmajor)
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D.2 -Menorca: 7 Embarcacions: 
 

 
 

    
 

                             

                                               Menorca: Puertos base / Ports base 

  
 

AYUNTAMIENTO BASE Y PUERTO / BARCO / RUTA /
AJUNTAMENT BASE I PORT VAIXELL CURSA

  Ciutadella (Port) SL15   Cala Blanca (Ciutadella) S - Platja  Bot (Ciutadella) O i N
V21   Cala en Bastó(Ciutadella) S – Cala Mitjana (Ferreries) S i E

  Es Mercadal (Fornells) V16   Port de  Fornells (Mercadal) – C. Pilar (Ciutadella N)

  Es Mercadal (Addaia) V17   Cala en Tosqueta (Mercadal) N – S’Escala (Maó) SE

  Maó (Port) V18-N   Platges int. Port i St.Esteve (Maó-Es Castell) SE - Cala Presili (Maó) N

V19-S   Cala Rafalet (St. Lluís)  – Es Canutells (Maó) S i O

  Ferreries (Port C. Galdana) V20   Cala Trebalúger (Es Migjorn) E – Cales Coves (Alaior) SE
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D.3 –Eivissa/Ibiza: 7 Embarcacions. 

 
D.4 -Formentera: 2 Embarcacions. 

 

                             
                                      Eivissa/Ibiza- Formentera: Puertos base/Ports base 

AYUNTAMIENTO BASE Y PUERTO / BARCO / RUTA /
AJUNTAMENT BASE I PORT VAIXELL CURSA

  Evissa (Port) V22 Port d’Eivissa (Eivissa Vila)– Punta de sa Rana(S. Josep) SE i NO

V23 Punta de sa Rana (S. Josep) S – Cala Llentrisca (S. Josep) O

  Sant Antoni Port V24 Port d’es Torrent (St. Josep) O – C. d’Hort (St. Josep) O i S
V25 C. Salada (St.Antoni) N – Ses Fontanelles (St.Josep) O
SL26 Sa Foradada (St. Antoni) O – Portinatx (St. Joan) N i NE

  Santa Eulària (Port) V27 Es Faralló (Sta. Eulària) NE – C. St. Vicenç (St. Joan) NE i NO
V28 Pja. S. Eulària(Sta. Eulària) SO - Rada de Talamanca (Eivissa) SO i NO

AYUNTAMIENTO BASE Y PUERTO / BARCO / RUTA /
AJUNTAMENT BASE I PORT VAIXELL CURSA

  Formentera (Port La Savina) V29 Port Savina – Calo de St Agustí (Formentera) N i SE
SL30 Port Savina–Platja Migjorn (Es copinyar (Formentera O, S i NE))
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2.2.5 -Pàgina WEB de Coordinació de Neteja del Litoral (C.N.L.). 
         (http://www.abaqua.es / Qualitat Ambiental / Neteja del Litoral). 
  
   A través de la WEB d’ABAQUA, s'accedeix a tot el treball que desenvolupa 
“Coordinació de Neteja del Litoral” (C.N.L.), on es pot trobar la informació completa 
sobre els diferents serveis que es puguin coordinar des del Centre, perquè les 
persones i institucions que ho desitgin puguin obtenir informació diària, mensual o 
anual, actualitzada cada dia, a final de mes o anualment, segons correspongui, 
durant la temporada de treball; Així com consultar les dades de recollida. 
L'estructura de la pàgina s'ha elaborat per navegar amb facilitat i amb la idea de 
donar una informació clara. S'explica el funcionament del Centre, els mitjans que es 
disposa, el sistema de seguiment, etc. Via online, es pot consultar la recollida total 
del dia, les recollides per dia/illa i els diferents tipus de materials recollits per les 
embarcacions, com són: fustes, matèria orgànica, plàstic, algues, olis i uns altres, 
complementat amb gràfics. 

   També es pot consultar el resum de recollida de la temporada, les incidències 
especials del mes (en el resum mensual), fotos de residus recollits, la memòria 
anual del centre i xifres de recollida per ajuntaments (en els informes generals de 
final de la temporada). La preparació i edició de la documentació per a la WEB és 
una més de les tasques que es realitzen en C.N.L. Tots els documents es poden 
baixar en format PDF. 

     

  
Página WEB de ABAQUA y C.N.L. /  Plana WEB d’ABAQUA i C.N.L. 

 



 
17 

 
 
 
 

CAPÍTOL 3. TIPOLOGIA DELS MATERIALS RECOLLITS 
 

 
3.1 -Quadre de tipologies. 
 

 
 
   Aquest quadre de residus, materials i elements, és el resultat de moltes hores de 
treball que les tripulacions han dut a terme, durant cada temporada de recollida, en 
els diferents tipus de vaixell de neteja, que han treballat per a aquest servei, ja sigui 
monocasc, tipus catamarà, gran amb proa operable, amb cistelles als costats, amb 
cistelles a proa, etc. El Centre de Coordinació, amb l'experiència del seu personal 
divers i multidisciplinari, que al llarg dels anys ha treballat en ell, ha anat adaptant i 
actualitzant, aquests diferents tipus de residus flotants, recollits en el mar o 
dispersats, amb els propis aparells mecànics instal·lats en el vaixell per a això. 
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3.2 -Mostres dels tipus de materials, retirats aquesta temporada 2018:   

     

 

Mallorca Menorca Ibiza-Formentera

F
u
s
t
e
s
/
 

M
a
d
e
r
a
s

Arbre tallat / Arbol cortado Capsa  / Caja Palè / Palé

O
r
g
à
n
i
c
/
 

O
r
g
á
n
i
c
o

Dofí / Delfín Gavina / Gaviota Morena  / Morena 

P
l
à
s
t
i
c
/
 

P
l
á
s
t
i
c
o

Varis plàstic/Varios plástico Gran Plàstic/Plástico grande Bidons / Garrafas

O
l
i
s
/
 

A
c
e
i
t
e
s

Borsa i quitrà/Bolsa y alquitrán Botelles oli/ Botellas aceite Plàstic i Quitrà/Plástico y Alquitrán

V
e
g
e
t
a
c
i
ó
/
 

V
e
g
e
t
a
c
i
ó
n

Vegetació morta/Veg. muerta Vege. i plàstic/Vege. y plástico Veg. i residus/Veg. y residuos

A
l
t
r
e
s
/
 

O
t
r
o
s

Cadira / Silla Boia deriva/Boya deriva Pneumàtica/Neumática
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Mallorca Menorca Ibiza-Formentera

F
u
s
t
e
s
/
 

M
a
d
e
r
a
s

Tronc deriva / Tronco deriva Branques / Ramas Tauló / Tablón

O
r
g
à
n
i
c
/
 

O
r
g
á
n
i
c
o

Caravel·la P./ Carabela P. Escumes / Espumas Peix mort / Pez muerto

P
l
à
s
t
i
c
/
 

P
l
á
s
t
i
c
o

Polièster/Trozo de Fibra Casc de fibra / Casco de fibra plàstic petit/Plástico pequeño 

O
l
i
s
/
 

A
c
e
i
t
e
s

Neteja d'oli/limpieza de aceite Plàstic i oli/Plástico y aceite Dispersió d'Oli/ Limpieza de aceite

V
e
g
e
t
a
c
i
ó
/
 

V
e
g
e
t
a
c
i
ó
n

Veget i plàstic/Veget y plástico Branca fina/Rama fina Veg. morta/Veg. muerta

A
l
t
r
e
s
/
 

O
t
r
o
s

Gas / Gas Neteja especial/Limpieza especial Patí/Velomar
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3.3 -Condicions meteorològiques de la temporada 2018. 
 
3.3.1 -Rutes i meteorologia. 
 
   Les embarcacions del servei de neteja de les aigües de bany tipus Platja, tenen 
molt limitada les seves capacitats de treball en cas de mal temps, però la seva petita 
eslora i potència limitada són molt útils a l'hora de treballar a les platges, accedint a 
espais amb fons reduït i netejant molt prop de terra. En cas de mal temps moderat 
(a partir de força 3 Beaufort de vent i 0,5 m. d'ona) la seva efectivitat es veu 
minvada, a causa que el seu potencial treballant en la primera línia de costa es 
torna perillós, amb el risc que un cop de mar empenyi l'embarcació a terra o a les 
roques, complicant la recollida dels residus. Les barques tipus Semi-litoral, en tenir 
més màniga, eslora i major francbord, permeten aguantar  unes condicions de fins 
a força 4 Beaufort i 1 metre d'ona, encara que si hi ha rompents, han de treballar 
per darrere, mar endins. 
 
   Hem tingut una temporada 2018, amb bastant inestabilitat. Els vents tèrmics els 
hem gaudit el mes de juliol, principalment. El mar predominant ha estat, amb un 
80%, marejol i l'adreça més assídua del vent, ha estat de Nord, Nord-est i Est, 
oscil·lant amb una intensitat de força 3 a 4, de l'escala Beaufort. Amb 31 dies de 
pluja, ha estat dels estius amb més precipitacions. 
 

                                                                                                         
                                    Las tormentas han sido protagonistas en 2018/ 
                                       Les turmentes han sigut protagonistes al 2018. 
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   La pluja forta i continuada és un altre element que ens perjudica. A través dels 
torrents, molts residus de tot tipus són arrossegats al mar. Aquest fet, No solament 
deixa les desembocadures d'aquests torrents amb aigua marró i bruta, sinó que 
molta canya, vegetació i petits troncs, acaba a les platges properes quan hi ha 
temporal. Quan això succeeix, si les embarcacions estan en plena temporada, en els 
dies successius que es pugui treballar, vigilen les zones properes a 
desembocadures de torrents per recollir la canya i vegetació, que pugui arribar al 
mar. 
 

 
                   Residuos de Torrentada arrastrada al mar (foto de archivo del C.N.L.) /  
                    Residus de torrentada arrossegats al mar (fotografia d’arxiu del C.N.L.) 
                 
   El mal temps i els temporals també provoquen que tot tipus de residus que 
circulen pel mar acabin en les cales i platges. Quan es tracta de cales de difícil accés 
amb vehicles o solament amb únic accés des de l'aigua algunes d'elles, una altra 
labor que realitza aquest servei és col·laborar amb els ajuntaments o altres entitats 
que ho sol·liciten per a la retirada d'aquests residus per mar, amb les embarcacions, 
una vegada emborsats prèviament per voluntaris que organitzen els ajuntaments, 
institucions i també parcs naturals. A aquest tipus de recollida la nomenem especial 
i realitzem algunes cada temporada. Aquest estiu, també hem realitzat dos, en el 
Nord de Menorca i una en el NE de Mallorca. 
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                                   Elementos de una recogida especial en Mallorca /    

                                        Elements d’una recollida especial a Mallorca.                  

 
                                                  
3.3.2 –Elements a considerar sobre les condicions de treball i meteorologia. 
 
   Abans d’anar al mar en cada dia de servei, tots els patrons reben en els seus 
equips, enviat des del C.N.L., la previsió de vent, mar i pluja, per a la jornada que 
inicia. Una de les tasques rutinàries que han de realitzar ells, és enviar dues 
actualitzacions diàries de les condicions d'ona i vent, a les 9:30 i 12:30. És 
fonamental poder saber si es compleix la previsió del dia o si hi ha variacions 
importants de la predicció meteorològica. Són elements que influeixen molt en el 
treball de les embarcacions, sí empitjora. Amb aquesta informació rebuda de les 
tripulacions, diàriament, elaborem els resultats meteorològics i oceanogràfics, de 
tots els informes i memòria. 
 
   Amb les dades recopilades, comprovem si la predicció meteorològica es compleix 
o si han de modificar els patrons, la ruta diària prefixada des de l'inici del servei, per 
a cada embarcació. Les gràfiques comparatives d'estat del mar i adreça de vent per 
mesos i zones de la pàgina següent, s'han elaborat tenint en compte que s'ha 
treballat aquesta temporada, des del 17 de maig, al 30 de setembre. 
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A -Mitjana del nombre de dies per mes, dels diferents tipus de mar predominant en 
les illes, en la temporada 2018: 

            
B -Mitjana del nombre de dies per mes, des d'on ha bufat el vent predominant a les 
illes, en la temporada 2018 (per quadrants): 
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CAPÍTOL 4. RESULTATS DE LA CAMPANYA 2018 
Platja + Semi-litoral 

 
4.1 -Resultats de les recollides: Quilos totals retirats:……………....…58.089,57 kg. 
 
   Aquesta temporada 2018 han pogut treballar 153 dies les embarcacions Semi-
litoral i 139 les de platja. 30 embarcacions en total que, ens ha permès recollir la 
quantitat total de residus anotada. La matèria més comuna ha estat de nou el 
plàstic, amb un 44,70%, del total. El fet de tenir aquesta temporada 4 embarcacions 
Semi-litoral, ens ha permès cobrir en les seves rutes, més zona de costa, amb ruta 
més llarga i més capacitat de càrrega. 
 
4.1.1 -Comparativa de quilos totals recollits en les 15 temporades de servei: 
 

 
 

 
                

4.1.2 -Recollides realitzades cada temporada, per mesos:   
               

 
 

 
  Nota: El aumento, en julio del 2007, se debe al hundimiento del buque D. Pedro en Ibiza/ 
    Nota: L’augment al juliol de 2007, es deu a l’enfonsament del vaixell D. Pedro a Eivissa. 

 
 

AÑO / ANY 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
KG / QUILOS 234.845,00          205.504,60          233.418,00          420.855,44          222.566,21          254.712,52          173.035,26          35.162,44             

AÑO / ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
KG / QUILOS 26.439,09             36.025,98             46.912,77             109.747,92          71.094,82             44.263,07             58.089,57             2.172.672,66      

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mayo/Maig
Junio/Juny              57.314,00                43.872,00                49.821,00                48.217,38                55.791,92                60.975,00                24.101,00   
Julio/Juliol              76.910,00                55.688,00                64.988,00              263.018,56                60.614,84                72.680,00                60.933,00   4.841,18               
Agosto/Agost              58.380,09                52.450,00                58.953,00                67.927,11                55.573,85                71.238,00                57.664,00   15.424,95             
Sept./Setembre              42.241,00                53.494,00                59.655,00                41.692,08                50.586,05                49.820,00                30.337,00   11.978,54             
Octu./Octubre 2.917,63               

Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Mayo/Maig 14.131,59             3.158,18               17.289,77            
Junio/Juny                 4.063,75   21.270,83             14.739,99             13.528,50             393.695,36          
Julio/Juliol                 6.526,00                14.476,35   8.073,90               27.162,26             19.853,88             15.718,97             15.117,16             766.602,09          
Agosto/Agost              12.705,00                14.929,40   18.954,15             32.228,73             20.200,42             16.656,01             13.359,11             566.643,82          
Sept./Setembre                 7.208,00                   2.557,23   19.885,33             14.954,52             16.300,54             11.888,10             12.926,63             425.524,01          
Octu./Octubre 2.917,63              
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Gràficament:  

               
La Baixada de quilos des del 2011 endavant, és deguda a que només treballen barques de 

Platja. Pels  anys 17, 18 i 19, tenim, Platja i Semi-litoral / La bajada de Kg, desde 2011 en 
adelante es debida a que solo trabajan embarcaciones de Playa. Para el 17, 18 y 19, 

tenemos Playa y Semi-litoral. 
 
Aquesta temporada 18 ha estat inestable quant al temps i amb pocs dies de vents 
tèrmics. Així i tot, en haver pogut allargar les jornades de treball efectiu, del 17 de 
maig al 30 de setembre, s'ha pogut recollir un 29% més quilos de residus, que la 
temporada anterior. 
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4.1.3 –Variabilitat. Platja i Semi-litoral. 
   En les gràfiques següents es mostra, per a cada mes, la mitjana de la recollida 
diària amb la seva variabilitat interna, mesurada com a desviació estàndard, 
corresponent a cada illa. La recollida especial que hem comentat anteriorment, els 
grans troncs o animals grans, a més de les concentracions grans de residus 
puntuals, incideixen directament en el mesurament de kg d'una illa. Sota cada 
gràfica s'anota al fet que és deguda la desviació, si és significativa. Aquesta és la 
mitjana mensual diària a cada illa i la mitjana total diària amb la seva variabilitat, 
mesurada com a desviació estàndard, en la temporada 2018: 
 
 A –PLATJA.                              
 Maig/Mayo 

 

    
Mallorca: Concentració de Plàstic i un tronc gros. 
Menorca: Troncs varis i Plàstic. 
 
 Juny/Junio 

       

 
Mallorca: Recollida de Fusta i Plàstic. 
Menorca: Plàstic i Fusta. 
Eivissa: Plàstic i Vegetació. 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Mitja total
Màxim/Máximo 203 119 0 0

Mínim/Mínimo 60 12 0 0

Mayo/Maig 36 kg 22 kg 0 kg 0 kg 57 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total
Màxim/Máximo 497 207 144 17

Mínim/Mínimo 187 50 20 4

Junio/Juny 237 kg 79 kg 36 kg 5 kg 357 kg
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Juliol/Julio 

 

  
Mallorca: Concentració de Plàstic i Fusta. 
Menorca: Barca a la deriva, Plàstic i gran tronc.  
Eivissa: Plàstic i Fusta.     
                
                                        
Agost/Agosto 

 

 
Mallorca: Fusta, Plàstic i dofí. 
Menorca: Recollida especial d’una cala i dofí.    
Eivissa: Plàstic, Fusta i restes d’enfonsament (materials cremats). 
 
 
 
 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total
Màxim/Máximo 402 317 99 34

Mínim/Mínimo 91 45 14 9

Julio/Juliol 229 kg 124 kg 39 kg 6 kg 399 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total
Màxim/Máximo 419 155 134 13

Mínim/Mínimo 90 31 38 3

Agosto/Agost 216 kg 77 kg 55 kg 5 kg 353 kg
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Setembre/Septiembre 

       

            
Mallorca: Concentració de Plàstic i Vegetació. 
Menorca: Recollida especial en una cala, animals morts (peix, cabra) i Fusta. 
Formentera: Plàstic.  
 
Amb els vaixells de Platja, disposant de 26 unitats, les seves dades són més 
quantificables i els seus resultats reflecteixen un major equilibri, tant en les dades 
mensuals, com a les finals. 
 
B -SEMI-LITORAL. 
Maig/Mayo 

 

   
Mallorca: Concentració de Plàstic. 
Menorca: Concentració de Plàstic. 
Eivissa: Fusta natural.  
 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total
Màxim/Máximo 300 290 65 68

Mínim/Mínimo 96 13 9 4

Sept./Setembre 227 kg 85 kg 31 kg 8 kg 352 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Mitja total

Màxim/Máximo 55 32 37 17

Mínim/Mínimo 9 6 4 8

Mayo/Maig 19 kg 8 kg 8 kg 10 kg 44 kg
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Juny/Junio 

       

   
Menorca: Plàstic, dos troncs i animals morts (cabra i au).          
 
 Juliol/Julio 

  

  
Mallorca: Concentració de Plàstic i Fusta. 
Eivissa: Tauró mort i Plàstic.               
                              
Agost/Agosto 

 

Mallorca: Concentracions de Plàstic. 
Menorca: Plàstic i Fusta natural. 
Eivissa: Plàstic. 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total

Màxim/Máximo 58 383 34 21

Mínim/Mínimo 4 16 3 7

Junio/Juny 23 kg 46 kg 8 kg 16 kg 94 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total

Màxim/Máximo 204 54 300 38

Mínim/Mínimo 10 7 16 5

Julio/Juliol 35 kg 15 kg 21 kg 18 kg 89 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total

Màxim/Máximo 190 60 34 33

Mínim/Mínimo 3 5 4 8

Agosto/Agost 43 kg 10 kg 9 kg 17 kg 78 kg
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Setembre/Septiembre 

       

      
Mallorca: Concentracions de Plàstic. 
Formentera: Fusta natural i Plàstic.       
 
   Les embarcacions Semi-litoral, en ser solament 4 unitats, resulta molt crític si una 
d'elles treu un residu pesat d'una matèria, ja que decanta la variabilitat mensual de 
kgs de matèria d'aquesta illa i ho pot arrossegar als porcentages finals.                          
 
4.2 –Recollida total per illa dels dos tipus de vaixell, platja + semi-litoral:  
El quadre següent reflecteix en dues parts, els quilos recollits per illa al llarg de les 
diferents temporades i es pot apreciar d'una manera més clara en la gràfica, les 
diferències existents entre elles. 
 
4.2.1 -Recollides totals per temporada, en cada illa: 

 
 

 
                              Nota: A partir del 2011 incluido, solo han trabajado embarcaciones de playa  
                                  Nota: Des del 2011 inclòs, només han treballat embarcacions de platja. 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total

Màxim/Máximo 202 21 18 48

Mínim/Mínimo 11 14 4 7

Sept./Setembre 53 kg 4 kg 7 kg 15 kg 79 kg

ILLES / ISLAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mallorca 140.833,00       133.708,02       150.019,00       139.423,00       151.653,67        181.409,89        111.224,46                  20.855,18   

Menorca 51.454,00         35.794,00        46.004,00        36.850,00        46.319,56         37.757,00        29.217,48                    7.480,00   

Eivissa 29.347,00        29.154,58         28.207,00        236.366,68       18.781,98          28.383,63         24.050,33                    3.698,27   

Formentera 13.211,00          6.848,00          9.188,00           8.215,76           5.811,00           7.162,00           8.543,00                      3.129,00   

QUILOS / KILOS 234.845,00      205.504,60      233.418,00      420.855,44      222.566,21       254.712,52       173.035,26       35.162,44         

ILLES / ISLAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 QUILOS / KILOS

Mallorca           12.021,87             16.460,78             27.910,17             65.305,54             39.867,26             23.713,05              34.113,62   1.248.518,49    

Menorca            8.276,20              11.525,58             10.120,53             14.001,80             11.605,99               9.544,23             14.341,20   370.291,54       

Eivissa/Ibiza            4.842,03              6.699,60               7.141,28             26.036,73              16.817,42               9.137,08               6.523,33   475.186,91        

Formentera             1.299,00               1.340,03               1.740,80              4.403,85               2.804,15               1.868,73                3.111,43   78.675,74          

QUILOS / KILOS 26.439,09         36.025,98         46.912,77          109.747,92       71.094,82         44.263,07         58.089,57         2.172.672,66    
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Recollida per illes, en cada temporada, gràficament:    

     
          Nota: El dato desorbitado del 2007 en Ibiza, es por el hundimiento del D. Pedro/ 
          Nota: La dada desorbitada del 2007 a Eivissa, es per l’enfonsament del D. Pedro. 
 
   A continuació, es mostren les gràfiques de les recollides que s'han realitzat per 
illa, en cadascuna de les temporades i mesos. Com hem pogut veure en la 
variabilitat, a més de les incidències que la provoquen, la diferència de quilos entre 
una illa i una altra ve marcada principalment pel nombre de platges i cales a cobrir. 
En definitiva, pel major nombre de milles de costa a recórrer en cadascuna d'elles i 
el nombre d'embarcacions situades a cada illa. D'aquesta manera, és totalment 
lògica la seqüència de major a menor, associada a la grandària de cadascuna 
d'elles. Les petites variacions que es puguin diferenciar en una mateixa illa, en 
temporades anteriors, és deguda a l'augment de residus de fusta (a causa de les 
pluges o pèrdues de càrrega de grans vaixells), animals morts, abocaments més o 
menys importants o recollides especials, abans esmentades. 
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4.2.2 –Recollida 2004-2018, per illa i mes (platja + semi-litoral): 
 
Mallorca, 04-18: 1.248.518,49 kg 

                     
 
Menorca, 04-18: 370.291,54 kg 
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Eivissa/Ibiza, 04-18: 475.186,91 kg 

                            
 
Formentera, 04-18: 78.675,74  kg 

        
                Suma total de quilos/Kg: 2004-2018: 2.172.672,66 kg. 

(Platja + Semi-litoral) 
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   És necessari assenyalar que, la forta baixada en recollida de quilos, que es va 
registrar des de 2011 d'ara endavant i general a totes les illes, és deguda al fet que 
només teníem servei d'embarcacions petites per a la neteja de platges, a partir 
d'aquesta temporada i següents. És important anotar també que la mala mar, els 
forts vents i la pluja, actuen negativament sobre el treball que, les embarcacions 
realitzen diàriament. Els dos primers fenòmens afecten a les hores de treball de les 
embarcacions i el tercer, provoca les torrentades que propicien una major recollida 
en fusta natural i canya. Remarcar que, en la gràfica d'Eivissa, en el mes de juliol de 
2007, hem minimitzat l'efecte del vaixell Don Pedro, per poder apreciar a una escala 
normal la recollida seguida al llarg dels anys, en la línia de les gràfiques d'aquest 
mateix apartat. Per a això hem reemplaçat la quantitat de residus recollits a causa 
de l'enfonsament de l'embarcació, per la mitjana dels quilos recollits la resta de 
temporades, en aquest mes i illa.  
 
   Una observació important a tenir en compte en les gràfiques anteriors, és que, 
fins a 2013 hi ha una diferència important entre els mesos de juny/setembre i 
juliol/agost, per l'augment de la pressió turística en temporada alta, tant en el mar 
com a les platges. A partir d'aquest any, probablement a causa de la prolongació de 
la temporada turística, al setembre s'igualen les recollides de de el mes d'agost i en 
algunes ocasions se superen. 
 
4.3 -Resultats globals per matèries,  Platja + Semi-litoral. 
    En aquesta secció continuem l'estudi amb la tipologia d'anys anteriors. Encara  
que en memòries posteriors, poden tenir alguna variació per adaptar-nos a un 
sistema comú europeu, encara que actualment, som l'única referència en aquest 
tipus de servei. Cap comunitat mediterrània, europea o no, disposa d'un servei de 
neteja del mar com el nostre, que des de 2004 fins ara, el Govern Balear, ha tingut 
molt clara la necessitat de mantenir-ho i millorar-ho. Les matèries que utilitzem com 
a patró de mostreig en aquest moment, són els que més s'adapten al tipus de 
residus que retiren del mar les embarcacions i que estan perfectament explicats en 
el punt 3.1, del capítol 3. 

 
           Taula comparativa entre temporades, per tipus de matèria, respecte al pes: 
 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Madera/Fusta 25,00% 36,42% 40,62% 18,92% 31,15% 37,19% 34,18% 29,85%
Orgánico/Orgànic 23,00% 14,77% 15,50% 5,06% 18,96% 9,61% 7,27% 5,03%
Plástico/Plàstic 40,00% 29,21% 24,22% 13,95% 31,10% 30,67% 36,83% 44,22%
Aceite/Oli 3,00% 1,23% 0,86% 45,30% 0,76% 1,17% 0,41% 0,46%
Veget./Vegetació 7,00% 9,08% 9,39% 5,45% 9,99% 12,56% 8,71% 11,67%
Otros/Altres 2,00% 9,30% 9,40% 11,32% 8,04% 8,80% 12,60% 8,76%
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   Aquest any 2018, el Plàstic ha estat de nou la matèria més comuna amb un 
44,70%, del total recollit. La Fusta, amb un 29,54%, ha estat la segona matèria, 
seguida de Vegetació morta, amb un 13,01%. Quant a la Matèria Orgànica, prové 
d'animals morts, peixos i meduses. També s'ha recollit molta vegetació (alga morta, 
canyes, branca fina i plantes), barrejada amb plàstic i residus, en totes les illes. 
S'han dispersat molt poc, hidrocarburs i olis. 
  
Gràfica de les illes,  per percentatges de matèries recollides, respecte al pes, en 2018:                         

 
 
4.3.1 -Evolució de les matèries al llarg de les 15 temporades (2004-2018), 
respecte al pes i respecte al volum: 
Els dos gràfics de la pàgina següent, volen demostrar d'una manera clara la 
diferència entre mesurar per pes o mesurar per volum. Cadascun d'ells, expressa 
l'evolució anual de les recollides de cada tipus de material retirat en cada 
temporada, pels diferents tipus d'embarcació. El primer gràfic, respecte al pes i el 
segon, respecte al volum. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Madera/Fusta 28,01% 30,56% 25,65% 24,62% 23,99% 27,13% 29,54%
Orgánico/Orgànic 5,50% 13,68% 12,10% 5,26% 5,77% 6,80% 7,99%
Plástico/Plàstic 40,71% 36,24% 38,70% 48,39% 49,98% 42,77% 44,70%
Aceite/Oli 0,48% 0,07% 0,31% 0,43% 0,28% 0,51% 0,06%
Veget./Vegetació 10,66% 7,76% 13,96% 16,40% 14,56% 16,91% 13,01%
Otros/Altres 14,64% 11,69% 9,27% 4,89% 5,43% 5,88% 4,70%
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   Respecte al pes, podem apreciar en la gràfica següent, que la recollida de Fusta, 
natural o tractada, en algunes de les temporades, iguala o supera al Plàstic, en 
quantitat recollida. L'efecte visual dels residus recollits, minimitza les diferències 
d'aquests dos elements, que en realitat són importants, si parlem de quilos recollits 
de cadascun d'ells. 
 
Evolució de les matèries en els diferents períodes, respecte al pes:   

 
Evolució de les matèries en els diferents períodes, respecte al volum: 

 
   Respecte al volum, l'alta proporció del plàstic recollit (gràfica immediata 
anterior), explica que aquest tipus de residu sigui el que més crida l'atenció en els 
usuaris nàutics i banyistes. També és el material, juntament amb orgànic, que dóna 
una major sensació de brutícia i és un dels residus que més triga a desintegrar-se, 
igual que les burilles a la platja o les llaunes d'alumini, en el mar. 
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4.3.2 -Matèries recollides en les Illes Balears per illa, mes i tipus de vaixell, 2018 
 
   Aquests tres quadres, mostren els quilos recollits, mes a mes, en el conjunt de les 
Illes Balears, amb la suma total dels dos vaixells, per cada tipus i percentatges de 
matèries recollides. A les pàgines següents, tenim les dades per a cada illa. 
 
Recollida total Illes Balears, Platja/Playa + Semi-litoral: 58.089,57 kg. 

 

                             
Recollida total Illes Balears, Platja/Playa: 46.348,94 kg. 

 

                             
Recollida total Illes Balears, Semi-litoral: 11.740,63 kg. 

 

                             

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                             1.068,15                                  182,78                               1.306,71                                           -                                    509,10                                    91,43                              3.158,18   
Juny/Junio                             4.786,19                               1.081,17                               5.449,53                                       0,68                               1.472,21                                  738,72                            13.528,50   
Juliol/Julio                             4.128,70                               1.841,72                               6.473,11                                       4,72                               1.957,53                                  711,37                            15.117,16   
Agost/Agosto                             3.912,54                                  943,99                               6.291,50                                       7,05                               1.444,99                                  759,03                            13.359,11   
Setembre/Septiem.                             2.831,23                                  897,08                               6.712,39                                    26,04                               1.847,06                                  612,84                            12.926,63   
Total                          16.726,82                              4.946,74                            26.233,24                                    38,49                              7.230,89                              2.913,38                            58.089,57   
% 29,54% 7,99% 44,70% 0,06% 13,01% 4,70% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                535,94                                    58,92                                  700,37                                           -                                    401,16                                    82,66                              1.779,05   
Juny/Junio                             3.939,18                                  636,07                               4.411,05                                       0,45                               1.277,08                                  452,44                            10.716,27   
Juliol/Julio                             3.320,52                               1.433,46                               5.346,80                                       4,72                               1.595,75                                  668,70                            12.369,96   
Agost/Agosto                             3.362,51                                  906,86                               4.681,03                                       1,70                               1.255,83                                  729,96                            10.937,89   
Setembre/Septiem.                             2.525,96                                  786,61                               5.008,17                                    26,04                               1.638,78                                  560,22                            10.545,78   
Total                          13.684,11                              3.821,91                            20.147,42                                    32,92                              6.168,60                              2.493,98                            46.348,94   
% 29,68% 7,32% 42,81% 0,06% 14,88% 5,25% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                532,21                                  123,87                                  606,34                                           -                                    107,94                                       8,77                              1.379,13   
Juny/Junio                                847,01                                  445,10                               1.038,48                                       0,23                                  195,13                                  286,28                              2.812,23   
Juliol/Julio                                808,19                                  408,26                               1.126,31                                           -                                    361,78                                    42,66                              2.747,20   
Agost/Agosto                                550,03                                    37,13                               1.610,47                                       5,35                                  189,17                                    29,07                              2.421,23   
Setembre/Septiem.                                305,27                                  110,47                               1.704,22                                           -                                    208,27                                    52,61                              2.380,85   
Total                            3.042,71                              1.124,83                              6.085,81                                      5,58                              1.062,29                                  419,41                            11.740,63   
% 26,73% 9,17% 52,00% 0,05% 8,90% 3,16% 100,00%



 
39 

 
 
 
 
Mallorca 
 
    A Mallorca, Plàstic i Fusta, han pujat lleugerament, respecte a l'any anterior, un 
3% i 2%, respectivament. La Vegetació morta ha baixat un 5% i el fet que es trobés 
un dofí i diverses aus, iguala els kg de Matèria Orgànica recollida en 2017, així com 
també ho tenim en, Uns altres i Olis. 
 
Recollida total, Platja/Playa + Semi-litoral: 34.113,62 kg. 

 

                                                                      
Recollida Platja/Playa: 28.813,02 kg.                                                 

 

                                                                
Recollida Semi-litoral: 5.300,60 kg. 

 

                                                                                  
 

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                262,69                                  132,65                                  809,35                                           -                                    406,89                                    81,62                              1.693,20   
Juny/Junio                             3.259,89                                  437,02                               2.885,66                                           -                                    880,60                                  340,58                              7.803,75   
Juliol/Julio                             2.301,85                                  629,87                               3.725,18                                       3,02                               1.050,70                                  471,38                              8.182,01   
Agost/Agosto                             2.703,48                                  384,01                               3.686,09                                       1,70                                  964,43                                  288,20                              8.027,91   
Setembre/Septiem.                             1.916,43                                  347,19                               4.439,76                                    26,04                               1.372,70                                  304,64                              8.406,76   
Total                          10.444,34                              1.930,74                            15.546,05                                    30,76                              4.675,31                              1.486,42                            34.113,62   
% 28,38% 6,01% 45,81% 0,07% 15,30% 4,43% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                164,10                                    58,92                                  433,52                                           -                                    363,44                                    81,62                              1.101,60   
Juny/Junio                             3.110,76                                  340,10                               2.470,30                                           -                                    859,47                                  319,33                              7.099,95   
Juliol/Julio                             1.974,70                                  629,87                               3.099,52                                       3,02                                  922,63                                  466,82                              7.096,56   
Agost/Agosto                             2.573,57                                  384,01                               2.532,98                                       1,70                                  915,76                                  281,98                              6.690,01   
Setembre/Septiem.                             1.888,91                                  258,26                               3.086,69                                    26,04                               1.260,35                                  304,64                              6.824,91   
Total                            9.712,04                              1.671,16                            11.623,02                                    30,76                              4.321,65                              1.454,39                            28.813,02   
% 30,54% 5,71% 40,18% 0,09% 18,05% 5,43% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                  98,59                                    73,74                                  375,82                                           -                                      43,45                                           -                                    591,60   
Juny/Junio                                149,13                                    96,92                                  415,36                                           -                                      21,13                                    21,25                                  703,80   
Juliol/Julio                                327,16                                           -                                    625,66                                           -                                    128,07                                       4,56                              1.085,45   
Agost/Agosto                                129,91                                           -                                 1.153,11                                           -                                      48,66                                       6,22                              1.337,90   
Setembre/Septiem.                                  27,51                                    88,92                               1.353,07                                           -                                    112,34                                           -                                1.581,85   
Total                                732,30                                  259,58                              3.923,03                                           -                                    353,66                                    32,03                              5.300,60   
% 15,89% 6,37% 70,38% 0,00% 6,58% 0,78% 100,00%
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Menorca 
 
   Respecte a l'any anterior, Menorca ha normalitzat les recollides quant a les 
quantitats de les diferents matèries. Plàstics, segueix sent la primera matèria 
recollida, ha baixat un 15%, i es queda en 44,90€; Fustes ha pujat un 12%, arribant a 
28,04 %. La tercera posició aquesta temporada és Orgànic, amb un 14,35%. Ha pujat 
un 4%, per la recollida d'un dofí i diversos animals. S'han recollit 4 punts més de 
Vegetació amb un 8,9%; S'ha recollit un 3,72% d'Uns altres i Olis, es manté en 
quantitats similars a l'any passat. 
   
Recollida total Platja/Playa + Semi-litoral: 14.341,20 kg. 

 

                                                     
Recollida Platja/Playa: 11.848,15 kg.                                                 

 

                                                                         
Recollida Semi-litoral: 2.493,05 kg  

 

                                                                                    

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                434,12                                    32,64                                  385,33                                           -                                      58,96                                       2,29                                  913,33   
Juny/Junio                             1.000,31                                  589,57                               1.630,89                                           -                                    220,16                                  302,89                              3.743,83   
Juliol/Julio                             1.242,67                                  757,83                               1.576,41                                       1,70                                  671,35                                    58,27                              4.308,23   
Agost/Agosto                                567,68                                  424,51                               1.382,99                                           -                                    204,45                                  112,74                              2.692,38   
Setembre/Septiem.                                430,45                                  511,33                               1.363,44                                           -                                    250,93                                  127,30                              2.683,45   
Total                            3.675,22                              2.315,88                              6.339,07                                      1,70                              1.405,85                                  603,49                            14.341,20   
% 28,04% 14,35% 44,90% 0,01% 8,97% 3,72% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                371,84                                           -                                    266,85                                           -                                      37,72                                       1,04                                  677,45   
Juny/Junio                                636,92                                  241,60                               1.277,00                                           -                                    150,77                                    60,96                              2.367,25   
Juliol/Julio                             1.115,57                                  747,16                               1.399,82                                       1,70                                  549,02                                    44,89                              3.858,15   
Agost/Agosto                                498,12                                  404,84                               1.244,67                                           -                                    142,52                                  102,61                              2.392,75   
Setembre/Septiem.                                412,02                                  489,78                               1.309,85                                           -                                    233,65                                  107,25                              2.552,55   
Total                            3.034,48                              1.883,37                              5.498,18                                      1,70                              1.113,68                                  316,74                            11.848,15   
% 29,53% 13,14% 46,59% 0,01% 8,26% 2,48% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                  62,28                                    32,64                                  118,48                                           -                                      21,23                                       1,25                                  235,88   
Juny/Junio                                363,38                                  347,97                                  353,89                                           -                                      69,39                                  241,93                              1.376,58   
Juliol/Julio                                127,09                                    10,67                                  176,60                                           -                                    122,33                                    13,38                                  450,08   
Agost/Agosto                                  69,56                                    19,67                                  138,33                                           -                                      61,93                                    10,13                                  299,63   
Setembre/Septiem.                                  18,43                                    21,55                                    53,59                                           -                                      17,28                                    20,05                                  130,90   
Total                                640,75                                  432,51                                  840,89                                           -                                    292,16                                  286,75                              2.493,05   
% 23,67% 12,90% 40,46% 0,00% 15,02% 7,96% 100,00%
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Eivissa/Ibiza  
 
   Igual que a Menorca, aquesta temporada s'han normalitzat també les recollides. 
Plàstic torna a ser el residu més comú, seguit de Fusta. Per a la tercera matèria hi ha 
un empat tècnic, entre Vegetació, Altres i Orgànic. Els elements estranys han pujat a 
causa que es va recollir molt material de dues embarcacions cremades. Orgànic ha 
pujat, a causa de la recollida d'un tauró. Vegetació ha baixat 10 punts respecte a 
l'any 17 i Olis es manté. 
 
Recollida total Platja/Playa + Semi-litoral: 6.523,33  kg. 

 

                                                            
 Recollida Platja/Playa: 4.914,70 kg.                                                 

 

                             
Recollida Semi-litoral: 1.608,63 kg. 

 
                                                                                     

             
 

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                151,43                                    17,49                                    65,67                                           -                                             -                                         5,96                                  240,55   
Juny/Junio                                232,94                                    54,18                                  677,71                                       0,23                                  290,00                                    73,51                              1.328,55   
Juliol/Julio                                281,71                                  454,03                                  841,80                                           -                                    124,10                                  164,54                              1.866,18   
Agost/Agosto                                313,54                                  118,01                               1.003,09                                           -                                    202,41                                  320,92                              1.957,98   
Setembre/Septiem.                                181,02                                    38,56                                  641,38                                           -                                    144,78                                  124,34                              1.130,08   
Total                            1.160,64                                  682,26                              3.229,65                                      0,23                                  761,28                                  689,27                              6.523,33   
% 25,52% 9,02% 46,28% 0,00% 10,33% 8,84% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                         -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -     
Juny/Junio                                176,14                                    53,98                                  523,17                                           -                                    266,09                                    72,02                              1.091,40   
Juliol/Julio                                224,00                                    56,44                                  653,12                                           -                                    124,10                                  157,00                              1.214,65   
Agost/Agosto                                264,54                                  118,01                                  795,77                                           -                                    197,54                                  315,20                              1.691,08   
Setembre/Septiem.                                140,50                                    38,56                                  475,19                                           -                                    144,78                                  118,54                                  917,58   
Total                                805,18                                  266,99                              2.447,25                                           -                                    732,51                                  662,77                              4.914,70   
% 16,38% 5,19% 50,14% 0,00% 15,51% 12,77% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                151,43                                    17,49                                    65,67                                           -                                             -                                         5,96                                  240,55   
Juny/Junio                                  56,80                                       0,20                                  154,53                                       0,23                                    23,91                                       1,48                                  237,15   
Juliol/Julio                                  57,71                                  397,59                                  188,68                                           -                                             -                                         7,54                                  651,53   
Agost/Agosto                                  49,00                                           -                                    207,32                                           -                                         4,87                                       5,72                                  266,90   
Setembre/Septiem.                                  40,52                                           -                                    166,19                                           -                                             -                                         5,80                                  212,50   
Total                                355,45                                  415,28                                  782,40                                      0,23                                    28,77                                    26,50                              1.608,63   
% 26,64% 13,68% 55,46% 0,02% 2,38% 1,83% 100,00%
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Formentera 
 
En la Pitiüsa menor, el fet de tenir solament dues barques, provoca que sigui fàcil 
que hi hagi un canvi de matèria predominant d'una temporada a una altra, o fins i 
tot entre els dos tipus de vaixell, en la mateixa temporada. Si per exemple, es recull 
un tronc pesat, la matèria predominant es decantarà per Fusta, Si en canvi és una 
concentració gran de Plàstic, o peix gran, pujarà molt la que correspongui. 
 
Recollida total Platja/Playa + Semi-litoral: 3.111,43 kg. 

 

                                         
Recollida Platja/Playa: 773,08 kg.                                                 

 

                          
Recollida Semi-litoral: 2.338,35 kg. 

 

                                                            
   Aquest any el que comentem a dalt, ha passat amb la Fusta que s'ha recollit un 
49,29%. L’hi segueix Plàstic amb 33,50% i Vegetació, que ha baixat 7 punts, amb un 
12,60%. Uns altres, Olis i Orgànic, estan a l'una que l'any 17. 

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                219,92                                           -                                      46,37                                           -                                      43,26                                       1,56                                  311,10   
Juny/Junio                                293,06                                       0,40                                  255,27                                       0,45                                    81,46                                    21,74                                  652,38   
Juliol/Julio                                302,47                                           -                                    329,72                                           -                                    111,38                                    17,18                                  760,75   
Agost/Agosto                                327,84                                    17,46                                  219,31                                       5,35                                    73,70                                    37,17                                  680,85   
Setembre/Septiem.                                303,33                                           -                                    267,81                                           -                                      78,65                                    56,56                                  706,35   
Total                            1.446,62                                    17,86                              1.118,47                                      5,80                                  388,45                                  134,21                              3.111,43   
% 49,29% 0,53% 33,50% 0,17% 12,60% 3,91% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                         -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -     
Juny/Junio                                  15,37                                       0,40                                  140,58                                       0,45                                       0,76                                       0,12                                  157,68   
Juliol/Julio                                     6,25                                           -                                    194,35                                           -                                             -                                             -                                    200,60   
Agost/Agosto                                  26,28                                           -                                    107,60                                           -                                             -                                      30,17                                  164,05   
Setembre/Septiem.                                  84,52                                           -                                    136,44                                           -                                             -                                      29,79                                  250,75   
Total                                132,41                                      0,40                                  578,97                                      0,45                                      0,76                                    60,08                                  773,08   
% 15,65% 0,06% 76,51% 0,07% 0,12% 7,59% 9,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                219,92                                           -                                      46,37                                           -                                      43,26                                       1,56                                  311,10   
Juny/Junio                                277,69                                           -                                    114,69                                           -                                      80,70                                    21,62                                  494,70   
Juliol/Julio                                296,22                                           -                                    135,37                                           -                                    111,38                                    17,18                                  560,15   
Agost/Agosto                                301,57                                    17,46                                  111,71                                       5,35                                    73,70                                       7,01                                  516,80   
Setembre/Septiem.                                218,81                                           -                                    131,37                                           -                                      78,65                                    26,76                                  455,60   
Total                            1.314,21                                    17,46                                  539,50                                      5,35                                  387,69                                    74,13                              2.338,35   
% 57,22% 0,68% 22,54% 0,21% 16,33% 3,03% 100,00%
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   En les properes gràfiques es mostra la variació de kg recollits, de les diferents 
matèries al llarg de cada mes treballat, pels vaixells de Platja + Semi-litoral, en el 
global de les Illes Balears primer i en cadascuna de les illes, després. 
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   Com hem comentat en apartats anteriors, tant en el gràfic general de totes les 
illes, com en els de cada illa, el mes de setembre, és molt similar en recollides al 
mes d'agost i fins i tot en algunes matèries, la recollida és superior al setembre. 
 
  

 
 

          4.4  -Recollides globals per municipis.  Platja + Semi-litoral. 
 
   En aquest apartat es passa a desglossar les recollides que s'han realitzat en 
cadascun dels municipis del litoral balear. El C.N.L. abans d'iniciar la temporada, 
passa la carta nàutica de la zona de treball a cada patró, amb els límits marcats 
(d'entrada i sortida) a la zona litoral de cada ajuntament i la seva latitud/longitud, 
per on passa la seva ruta i els límits d'aquesta ruta. Gràcies a això les tripulacions 
saben on estan treballant, sempre. En cada municipi, es pesa amb un dinamòmetre 
(element obligatori en l'equip) i se separen les matèries per percentatges. A més, 
per a la interpretació d'aquestes dades fa falta tenir en compte diversos factors, 
pels quals estan afectades les recollides. D'una banda, les recollides depenen molt 
de les milles de costa i zones de bany de cada municipi. Quanta més longitud de 
costa tingui un ajuntament, major és la probabilitat que les embarcacions de neteja 
trobin residus flotants. Per un altre, també influeixen els corrents que afecten a un 
litoral. Els corrents i vents predominants, sobretot tèrmics, condueixen els residus 
(sovint formant fileres) i poden formar punts de concentració en zones 
determinades. 
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   El mal temps, que afecta a la costa d'un municipi, pot provocar també una menor 
recollida, depenent dels vents predominants i la seva força, al llarg de l'estiu. Les 
àrees de navegació properes a ports grans, on tenen la seva base les embarcacions, 
són zones més transitades i amb molt moviment de vaixells de gran tonatge. En 
elles les recollides totals al llarg de la temporada solen ser majors. En els municipis 
del Nord d'Eivissa i Menorca, de la costa de Tramuntana a Mallorca o Sud de 
Formentera, tenim la distribució d'amarraments segurs molt limitada (Portinatx a 
Eivissa, Port de Sóller a Mallorca, Fornells i Addaia a Menorca, La Savina a 
Formentera). En aquestes zones la distància que ha de recórrer els vaixells per 
cobrir la seva ruta, és molt llarga, a més són zones propenses al mal temps, que 
sempre dificulta el treball. Finalment, un altre factor que condiciona la recollida, és 
el nombre d'embarcacions que es disposa en cada lloc de la costa. Les zones amb 
major pressió urbanística, de població i conseqüentment turística, tenen una major 
presència de mitjans. En aquest sentit, poder tenir 30 embarcacions per temporada 
ens ha permès cobrir més costa, amb unes rutes més curtes i millor treballades. 
 
4.4.1 –Municipis de Mallorca: S’han recollit un total de: 34.113,62 kg. 
    Els municipis amb més habitants, amb una línia litoral més llarga, amb major 
quantitat de ports i més platges, solen tenir un major nombre de quilos recollits. 
Solen fer la seva ruta en ells dues embarcacions, si és coordinable. 
  
Quilos recollits mensualment en cada municipi, en el 2018: 

 

Estellencs 0,00 kg 92,68 kg 63,24 kg 19,30 kg 19,81 kg 195,02 kg

Fornalutx 0,00 kg 66,30 kg 65,79 kg 159,04 kg 251,69 kg 542,81 kg

Sant Llorenç 82,45 kg 89,25 kg 66,30 kg 420,75 kg 451,35 kg 1.110,10 kg

Escorca 0,00 kg 282,63 kg 341,62 kg 201,03 kg 601,80 kg 1.427,07 kg

Banyalbufar 0,00 kg 96,90 kg 132,60 kg 260,10 kg 114,75 kg 604,35 kg

Deià 0,00 kg 663,00 kg 471,75 kg 224,40 kg 374,00 kg 1.733,15 kg

Valldemossa 0,00 kg 104,55 kg 97,75 kg 219,30 kg 85,00 kg 506,60 kg

Son Servera 53,55 kg 96,05 kg 77,35 kg 136,00 kg 140,25 kg 503,20 kg

Capdepera 0,00 kg 226,95 kg 348,50 kg 316,20 kg 311,95 kg 1.203,60 kg

Campos 0,00 kg 272,00 kg 272,00 kg 289,00 kg 276,25 kg 1.109,25 kg

Ses Salines 0,00 kg 389,30 kg 357,00 kg 450,50 kg 484,50 kg 1.681,30 kg

Sóller 0,00 kg 717,40 kg 598,57 kg 795,18 kg 896,75 kg 3.007,90 kg

Sta Margalida 67,58 kg 151,73 kg 210,80 kg 60,78 kg 185,73 kg 676,60 kg

Muro 25,50 kg 93,50 kg 96,05 kg 8,50 kg 8,50 kg 232,05 kg

Artà 58,23 kg 208,25 kg 116,88 kg 116,88 kg 155,55 kg 655,78 kg

Manacor 455,60 kg 653,65 kg 1.005,55 kg 781,15 kg 990,25 kg 3.886,20 kg

Santanyí 47,18 kg 521,90 kg 851,70 kg 1.122,00 kg 874,65 kg 3.417,43 kg

Alcúdia 148,75 kg 521,90 kg 481,95 kg 310,25 kg 348,50 kg 1.811,35 kg

Felanitx 141,53 kg 136,85 kg 536,35 kg 355,30 kg 438,60 kg 1.608,63 kg

Llucmajor 46,75 kg 361,25 kg 457,30 kg 308,55 kg 226,10 kg 1.399,95 kg

Andratx 0,00 kg 164,21 kg 168,29 kg 110,80 kg 66,22 kg 509,52 kg

Pollença 0,00 kg 1.095,65 kg 318,75 kg 271,15 kg 463,25 kg 2.148,80 kg

Palma 418,20 kg 553,95 kg 749,28 kg 854,25 kg 354,45 kg 2.930,12 kg

Calvià 147,90 kg 243,91 kg 296,65 kg 237,53 kg 286,88 kg 1.212,87 kg

TotalSetem/SeptiemAgost/ AgostoJuliol/JulioJuny/JunioMaig/Mayo
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Evolució de quilos recollits en la temporada 2018, per municipi i mes:   

 
 

   Els ajuntaments que tenen aquest any, recollides entre 1.000 i 3.800 kg a final de 
temporada, són municipis amb molta costa i conseqüentment, amb més cales i 
platges. Entre la resta d'ajuntaments, es pot apreciar que no hi ha una diferència 
important en la quantitat de residus recollits, al llarg de la temporada i solen ser 
zones on no hi ha vents predominants de mar a costa. Les recollides aquest estiu 
entre 190 i 670 kg totals, coincideix normalment amb ajuntaments petits amb poca 
costa o sense port base, a prop. Es pot donar l'excepció que en algun d'ells es 
recullin diversos troncs o un animal gran, com és el cas de Deià, aquesta 
temporada. 
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4.4.2 –Municipis de Menorca: S’han recollit un total de: 14.341,20 kg. 
  
Quilos recollits mensualment en cada municipi, en el 2018:  

 
 
Evolució de quilos recollits en la temporada 2018, per municipi i mes: 

 
 
   Com a anys anteriors, els ajuntaments que més quilos de residus han retirat, són 
els que tenen més milles de costa, cales i platges. Es tracta de Ciutadella, Es 
Mercadal i Maó. L'altre grup que està entre 320 i 650 kg recollits, correspon a 
ajuntaments que tenen una costa més reduïda i una sola embarcació pot fer la seva 
ruta. L'excepció a Menorca aquesta temporada ha estat Ferreries que, àdhuc tenint 
costa en el Nord i Sud de la illa, disposa de poques milles de zona litoral. La recollida 
de diverses concentracions de plàstic i alguns troncs, ha provocat que en aquest 
municipi s'hagin retirat una mica més de 1.000 kg. 
 

Ciutadella 203,58                      1.917,18 kg 666,83 kg 602,23 kg 427,55 kg 3.817,35 kg
Ferreries 168,30                      194,65 kg 326,40 kg 178,50 kg 226,10 kg 1.093,95 kg
Es Mercadal 225,25                      684,25 kg 870,40 kg 459,85 kg 715,70 kg 2.955,45 kg
Maó 163,20                      617,95 kg 1.599,70 kg 953,70 kg 781,15 kg 4.115,70 kg
Es Castell 46,75                        24,65 kg 204,00 kg 153,00 kg 216,75 kg 645,15 kg
Sant Lluís -                             77,35 kg 293,25 kg 190,40 kg 97,75 kg 658,75 kg
Alaior 87,55                        157,25 kg 231,20 kg 130,90 kg 124,95 kg 731,85 kg
Es Mitjorn 18,70                        70,55 kg 116,45 kg 23,80 kg 93,50 kg 323,00 kg

Maig/Mayo Juny/Junio Juliol/Julio Agost/ Agosto Setem/Septiem Total
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4.4.3 – Municipis d’Eivissa: S’han recollit un total de: 6.523,33 kg.  
  
Tots els ajuntaments d'Eivissa menys Sant Joan, disposen d'una base amb dos 
vaixells mínim. Són els ajuntaments que més residus han retirat i que més milles de 
costa tenen, a excepció de St. Antoni, que no és molt gran però té un port gran amb 
molt tràfic, el mateix que Eivissa. St. Joan, és l'últim municipi en la ruta Nord, d'un 
vaixell amb base a Sant Antoni i també per al vaixell que surt de Santa Eulària, cap a 
l'Est. Per aquesta raó, generalment té pocs kg recollits, si no es troben elements 
pesats o concentracions. 
 
Quilos recollits mensualment en cada municipi, en el 2018: 

 

Eivissa 0,00 kg 377,40 kg 345,10 kg 420,33 kg 243,53 kg 1.386,35 kg
Sant Josep 0,00 kg 168,30 kg 482,80 kg 532,95 kg 198,90 kg 1.382,95 kg
Sant Antoni 173,40 kg 346,80 kg 631,98 kg 389,73 kg 209,10 kg 1.751,00 kg
Sant Joan 67,15 kg 171,70 kg 145,35 kg 172,98 kg 158,10 kg 715,28 kg
Santa Eulària 0,00 kg 264,35 kg 260,95 kg 442,00 kg 320,45 kg 1.287,75 kg

TotalMaig/Mayo Juny/Junio Juliol/Julio Agost/ Agosto Setem/Septiem
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4.4.4 - Municipi de Formentera: S’ha recollit un total de: 3.111,43 kg.  
 
    A Formentera, hi ha dos vaixells per cobrir l'illa. En tenir solament una base, en La 
Savina, les dues rutes són llargues. La barca Semi-litoral, gràcies a la seva major 
velocitat pot arribar a la zona de Migjorn, al Sud, gairebé tots els dies de bon temps 
i bona mar. Igual que en aquests anys anteriors, la gran afluència d'embarcacions 
de fondejo, que sofreix l'illa al juliol i agost, així com l'augment del turisme de platja, 
queda reflectit en les recollides. 
 
Quilos recollits mensualment en el municipi, en el 2018: 

 
 
Evolució de quilos recollits en 2018, per municipi i mes, en Eivissa i Formentera: 

 
 

                    
            Recogidas dentro del apartado, “madera”/ Recollides dins del apartat, “fusta” 

Formentera 311,10                      652,38 kg 760,75 kg 680,85 kg 706,35 kg 3.111,43 kg

Maig/Mayo Juny/Junio Juliol/Julio Agost/ Agosto Setem/Septiem Total
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Embarcaciones de playa; Recogidas de tipo “Plástico” / Embarcacions de platja; Recollides 

del tipus Plàstic 
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CAPÍTOL 5. CONTROL DE RECOLLIDA DE MEDUSES. 
 
5.1  -Informe sobre la recollida de meduses, en la temporada 2018. 
 
   Aquesta temporada 2018 de forma experimental i amb la idea que tingui una 
continuïtat, el C.N.L., amb l'experiència recaptada tots aquests anys, ha creat d'un 
sistema de control de recollida de meduses, paral·lel al sistema de monitoratge que 
es porta realitzant aquestes últimes temporades pels científics del conveni per a la 
“Detecció de meduses en el mar Balear i la seva relació amb les variables 
ambientals”, entre el Govern dels Illes Balears, el SOCIB i el CSIC (amb personal del 
ICMAN i IMEDEA, de Cadis i Esporles, respectivament). La tasca diària de controlar la 
presència d'un tipus de meduses pels patrons, al voltant de totes les illes, sempre 
en el mateix punt, creuat amb estudis de corrents del IMEDEA i SOCIB, molt bé 
elaborats i demostrada eficàcia, pot donar una informació important per intentar 
predir on pot anar a parar o d'on ve una massa gran de meduses, del tipus que 
sigui, per recollir-la abans que arribi a les zones de bany. 
 
   La labor de portar un control de recollida diari sobre 9 tipus de medusa, quilos i 
zona d'on es retiren del mar pels nostres patrons, a més de saber la quantitat que 
es recull durant la temporada de cada tipus, es fa amb la idea de recopilar dades 
durant diversos anys, per poder relacionar aquests nombres, amb els estudis 
recollits pels científics i veure si hi ha coincidències. Seguidament, molt a “grosso 
modo”, exposem les dades d'aquest any en percentatges de quilos recollits. Hem de 
millorar pel 19, la informació donada pels patrons quant a quilos recollits i tipus de 
medusa. La zona de recollida, ens ve donada per on realitzen la ruta els patrons i 
tram de la seva ruta, on fan la recollida efectiva. 
 
 
5.1.1  -Recollida a cada illa, per tipus de medusa. 
    
                              Mallorca                                                            Menorca 

        
 
 



 
54 

 
 

 
 

                                 Eivissa/Ibiza                                                   Formentera 

                      
 
5.1.2  -Recollida general a les Illes Balears, per tipus: 
 

 
 
5.1.3  -Gràfica de la recollida mensual, sobre els pro-mitjos de quilos retirats, 
dels distints tipus de medusa en cada una de las zones: 
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5.1.4 -Gràfiques sobre la recollida per zones de cada illa, en base als pro-mitjos 
de quilos retirats, de cada tipus de medusa: 
 
Mallorca 

 
 
Menorca 
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Eivissa/Ibiza 

 
 
Formentera 

 
 
5.2 –Protocol i consells per la recollida, en el mar o la platja, de la Caravel·la 
Portuguesa (Physalia Physalis), pels patrons i professionals. 
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C.N.L. 
Coordinació de Neteja del Litoral 

Pol. Son Rossinyol; Gremi Corredors, 10 
07009, Palma; Illes Balears 

Tel: 971 177 656 
http://www.abaqua.es/ 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 


