Dades relatives a la qualitat dels recursos naturals i del medi ambient urbà, incloent la qualitat de l'aire i de l'aigua, informació sobre els
nivells pol·línics i contaminació acústica

La qualitat dels recursos naturals i del medi ambient urbà no poden mesurar-se directament. Ens ofereixen informació sobre la qualitat medioambiental diferents indicadors com els que es presenten
a continuació:
DATA D'ACTUALITZACIÓ
FONT D'INFORMACIÓ

INFORMACIÓ D'INTERÈS
* informació sobre residus sòlids

*
- Calvià 2000 SA

Evolució dels Residus Sòlids Urbans en el municipi de Calvià, entre els anys 2011 i 2014
* informació sobre la qualitat de les aigües de consum humà

20 de maig de 2016

*

Qualitat de l'aigua de les xarxes de distribució de Calvià

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Qualitat de les aigües de consum humà a Espanya

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

* Informació sobre la qualitat de les aigües de bany

*

Programa de vigilància i control de les aigües de bany de les Illes Balears

- Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears

Resultats analítics de les aigües de bany de Mallorca

- Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears

* informació sobre la qualitat de les aigües depurades

*

Aigües depurades i rendiment a Calvià

- Calvià 2000 SA

Utilització de les aigües regenerades a Calvià

- Calvià 2000 SA

* informació sobre nivells polínics

*

Previsió dels nivells de pol·len (diferents territoris Espanya)

- Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica

Previsió dels nivells de pol·len

- Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears

* informació sobre contaminació acústica

*

Sistema d'Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) a Espanya

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Mapa estratègic de renou de l’eix ponent – llevant (carreteres Ma-1, Ma-19 –tram Palma-Llucmajor– i Ma20

- Consell de Mallorca

* informació sobre la qualitat de l'aire

*
- Sistema Caliope

Nivells de qualitat de l'aire del territori Espanyol. Pronòstic de la qualitat de l'aire
* Informació general sobre la qualitat dels recursos naturals i el mediambient a la CAIB
Punt d'Informació Ambiental CAIB

*
- Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

