..........................................................amb DNI/CIF.................... ……….i amb domicili a efectes
de notificacions al carrer......................................................de ………………………………. correu
electrònic……………………………………………………………………... i telèfon…………………………….
Manifesta que mitjançant l’edicte inserit al BOIB número 7 de data 16 de gener de 2021 ha tingut
coneixement que per part d’aquest Consell Insular s’ha aprovat inicialment la Revisió del Pla
Territorial Insular de Menorca (en endavant, PTI), sotmetent-se el mateix a informació pública pel
termini de 45 dies, formulant-se dins del termini atorgat les següents
AL·LEGACIONS
Cap. II. Suministro de energía. Art. 14. 5
Demanem la reducció del nombre de vehicles dièsel i la revisió de la fiscalitat,
igualant els preus del dièsel i la benzina. Penalitzar el diesel en l'impost de
circulació , aplicant la normativa EURO.
Demanem que per aconseguir una reducció de les emissions es redueixi el parc de
cotxes de lloguer als mesos d'estiu, ja que provoquen un excés de contaminació i
massifiquen les carreteres.

Article 15. Uso del suelo para instalaciones de fuentes primarias de energía

Demanem la retirada del projecte de gasificació de la central tèrmica de Maó i del
projecte de portar gas natural a les cases i pobles de Menorca.

8.4 Consideración del cambio climático y evaluación de la huella de carbono

Demanem que s´incorpori al text l´el.liminació de les activitats que augmenten la
petjada de carboni, com els grans i mitjans creuers. Demanem la incorporació al PTI
de la revisió del model alimentari de Menorca, basat en una producció d´aliments
que augmenta la petjada de carboni causat pels gasos d'efecte hivernacle. Caldria
anar reconvertint el sistema ramader extensiu de l’illa en d'agricultura/ramaderia
sostenible.

3.3. Calidad del aire

Demanem que s´incorporin al document les lectures de contaminants i valors de
referència de CO, PM2,5 i SO2.

Demanem que, per tal de reduir al màxim els índex de contaminació al port de Maó,
s'incorpori al document la necessitat de controls als vaixells sobre la certificació del
canvi de combustible, d'acord amb la normativa europea que va entrar en vigor dia 1
de gener de 2020 i que obliga a utilitzar combustibles amb menys contingut de sofre.

Demanem que s'incorpori al document del PTI el pla de seguiment de la Qualitat de
l'Aire a la zona de LLevant i l’obligació d´establir controls d'emissions públics que
proporcionin informació constant a la població sobre els índexs dels principals
contaminants, incloses les PM 2,5, tan perjudicials per a la salut de les persones.

D’acord amb tot el que s’ha exposat,

SOL·LICITEN:

Que es tingui per presentat aquest escrit i per formulades les al·legacions al document de la revisió
del PTI aprovat inicialment, s’acceptin i en conseqüència s’incorporin al document de l’aprovació
definitiva

Menorca , …… de març de 2021.

Pel tràmit de presentació d´aquestes al.legacions es delega en ………………………………………...

(signatura)

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TERRITORI
CONSELL INSULAR DE MENORCA

