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1 PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
1.1 ANTECEDENTS
L’elaboració d’una Auditoria Ambiental Insular (AAI) consisteix en l’anàlisi,
amb visió integradora de l’estat actual de l’illa, l’avaluació en forma de
Diagnosi Ambiental dels resultats obtinguts, i el disseny d’un Pla d’Acció que
permeti orientar el desenvolupament futur en l’àmbit supramunicipal, basantlo en criteris de sostenibilitat. Aquest Pla és l’eix vertebrador de l’anomenada
Agenda 21 Insular, i la seva posada en pràctica respon a les directrius de la
Conferència Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Cimera de
la Terra), celebrada a Rio de Janeiro el juny de l’any 1992.
La Cimera de la Terra va consensuar entre d’altres el document anomenat
Agenda 21, en el que s’interrelacionen els aspectes ambientals amb el
creixement econòmic i el benestar dels pobles de la Terra. L’Agenda 21 és un
extens

Pla

d’Acció

global

que

estableix

les

estratègies

a

seguir

col·lectivament per tal d’assolir una societat sostenible al segle XXI.
L’Agenda 21 reconeix la necessitat de la implicació i lideratge de les
autoritats locals per tal d’integrar els seus principis a l’àmbit local, i en el seu
capítol 28 convida a les autoritats locals i als municipis a redactar i executar
plans d’acció per al desenvolupament sostenible.
A Europa l’any 1994 més de 600 representants de vuitanta autoritats locals del
continent, i sota el marc de referència de la Cimera de Rio, van consensuar un
extens manifest anomenat Carta de les Ciutats Europees cap a la
Sostenibilitat, conegut com la Carta d’Aalborg. En aquest document les
ciutats declaren la seva voluntat de redactar un pla d’acció local, altrament
dit Agenda 21 Local, que reculli tot el conjunt d’accions i estratègies a
desenvolupar que ens porti cap a ciutats i pobles més sostenibles al segle XXI.
El 2004, en la IV Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, es va
donar un pas més enllà i van néixer els Compromisos d’Aalborg+10,
5
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compromisos que impulsen la sostenibilitat, no només en l’àmbit ambiental
municipal, sinó també amb totes les àrees de gestió locals.
A l’illa de Menorca, l’any 2001 els vuit municipis, amb el suport del Consell
Insular i el Govern de les Illes Balears, van acordar iniciar aquest procés
d’AL21, des de llavors s’han realitzat les auditories ambientals, s’han redactat
els Plans d’Acció Ambientals Municipals (PAAM) amb participació ciutadana, i
s’han anat executant aquests PAAMs.
El 2007, després de comprovar que els PAAM estaven bastant avançats, que hi
havia moltes accions supramunicipals incloses i que hi faltaven alguns
aspectes importants de la societat menorquina, es va decidir iniciar la seva
revisió.
En aquest procés de revisió es va demanar a la ciutadania que aportessin
idees/projectes que creien necessaris pel futur del seu municipi. Totes les
propostes ciutadanes es van revisar i els participants dels tallers van votar les
accions prioritàries per incloure en aquests nous PAAM.
A maig de 2009, la Comissió Balear de Medi Ambient va ratificar els nous Plans
d’Acció Municipals de tots el municipis, excepte Alaior que es troba pendent
de ratificació.
En el moment que es va decidir engegar els processos de revisió dels diferents
PAAM, el Consell Insular de Menorca va decidir impulsar una Agenda Local 21
Insular, per evitar que les accions supramunicipals que estaven pendents
d’executar per part dels ajuntaments, i que amb els nous PAAM no s’hi
inclourien, quedessin en l’oblit. L’octubre de 2008, com a primer pas per
engegar aquesta AL21 Insular, el Ple del Consell Insular va aprovar l’adhesió
als Compromisos d’Aalborg+10.
Així el Consell Insular de Menorca està plenament implicat en aquest procés i
ha adquirit el compromís de redactar la seva Agenda 21 Insular, document que
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permetre,

juntament

amb

altres

Plans

i

Programes,

un

desenvolupament sostenible de l’illa.
Aquest document d’Auditoria constitueix la primera fase en l’elaboració de
l’Agenda 21 Insular, que tindrà la seva continuïtat amb l’elaboració de la
Diagnosi i del seu Pla d’Acció Ambiental al llarg dels propers mesos. Amb la
finalització de la fase de redacció del Pla s’obrirà per al Consell Insular de
Menorca el repte de la implantació continuada de l’Agenda 21 Insular i la
integració dels criteris de sostenibilitat en el model de desenvolupament de
l’illa.

1.2 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’AUDITORIA
AMBIENTAL INSULAR
L’elaboració de l’Auditoria Insular i la implantació de l’AL21 Insular forma
part del procés d’assistència del contracte entre el Consell Insular de Menorca
i M.Jesús Bagur Benejam.
Per a l’elaboració de l’Auditoria Insular es parteix de l’anàlisi de l’estat
actual, integrant les dades recopilades sobre l’estat dels vectors ambientals,
aspectes estructurals, i aspectes socials i econòmics. A partir d’aquesta
anàlisi s’elabora una Pre-Diagnosi Ambiental, on es recullen els principals
aspectes (oportunitats, fortaleses, amenaces i febleses) que cal considerar
per

a

la

definició

de

les

actuacions

necessàries

per

orientar

el

desenvolupament del l’illa amb criteris de sostenibilitat.
Amb la Pre-Diagnosi Ambiental, validada pels tècnics del Consell Insular, s’han
d’organitzar sessions de participació amb la població i el conjunt d’agents
socials i econòmics insulars per tal de completar i consensuar la diagnosi
elaborada. Una vegada finalitzat el procés de participació, i incorporades les
aportacions que s’hagin donat, es procedirà a la redacció dels documents
definitius.
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En la fase posterior es redactarà la Proposta de Pla d’Acció Ambiental Insular,
estructurat en els 10 Compromisos d’Aalborg+10 com a línies estratègiques, i
amb projectes i accions concretes a portar a terme.
Els treballs de l’equip redactor han comptat amb el seguiment per part d’una
Comissió Tècnica de Seguiment, integrada per representants del Consell
Insular i per representants de l’empresa consultora. Aquesta Comissió Tècnica
de seguiment ha supervisat amb regularitat el conjunt dels treballs que s’han
anat desenvolupant.
Un dels aspectes bàsics que s’han tingut en compte durant el procés
d’elaboració de l’Auditoria Ambiental Insular ha estat la necessitat que la
Diagnosi Ambiental estigués àmpliament consensuada, tant amb els agents
socials i econòmics de l’illa, com amb els tècnics i responsables polítics
insulars. Per aquesta raó s’han incorporat en la metodologia mecanismes per
fomentar la participació dels diversos agents, via participació del Consell
Social de la Reserva de Biosfera com altres trobades de participació ciutadana
obertes a tots els ciutadans de Menorca.

1.3 OBJECTIUS
En el context que s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’objectiu bàsic ha estat
la realització de la primera fase de l’Auditoria Ambiental Insular, entesa
aquesta Auditoria com la base per a la redacció i implantació de l’Agenda 21
Insular, la qual ha de permetre millorar la qualitat de vida a l’illa i orientar el
desenvolupament d’aquesta amb criteris de sostenibilitat, amb la màxima
participació i implicació ciutadana i dels agents socials i econòmics locals.
Els objectius específics són els següents:
− Identificar, recopilar i sistematitzar el conjunt d’informació disponible
vinculada a les temàtiques associades a la sostenibilitat.
− Analitzar les dades i realitzar la Diagnosi de la situació insular sota els
criteris de la sostenibilitat, de forma participada i integrada.
− Integrar en tot el procés el treball tècnic amb la participació ciutadana,
per tal de realitzar una Agenda Local Insular conscensuada i d’acord amb
les prioritats establertes
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− Dissenyar un Pla de Seguiment, via Indicadors de Sostenibilitat que
permetin realitzar un seguiment de l’evolució de l’illa i del grau de
desenvolupament del Pla d’Acció.
− Dissenyar i executar un Pla de Comunicació que garanteixi l’anàlisi de la
percepció ciutadana, la divulgació i sensibilització en relació al procés, i la
implicació activa dels agents socials i econòmics locals via participació
ciutadana.

1.4 CONTINGUTS
L’Agenda Local Insular i tot el seu procés consta de 4 documents:
¾ DOCUMENT I: Memòria descriptiva. Auditoria Ambiental
Es caracteritza el territori insular, els seus aspectes ambietals,
econòmics i socials, el sistema antròpic i els vectors ambientals
¾ DOCUMENT II: Elements significatius. Diagnosi ambiental
Element de diagnosi i recull dels aspectes més rellevants i de les
conclusions sobre l’estat ambiental, econòmic i social de l’illa
¾ DOCUMENT III: Pla d’acció


Document III.i: Pla de Participació: document que regula la
participació dels diferents actors implicats en la forma, definició i
priorització

de

les

solucions,

l’estructura

organitzativa

dels

participants en l'Agenda Local 21 Insular, les responsabilitats, les
pràctiques i el procediment per desenvolupar el Pla d'Acció


Document III.ii: Pla d’Actuació: document que recull les actuacions
encaminades a resoldre els problemes o macances detectades en
l’Auditoria i Diagnosi Ambiental, estructurades en les 10 línies
estratègiques d’Aalborg+10



Document III.iii: Pla de Seguiment: document que defineix un
sistema d’avaluació contínua i periòdica del desenvolupament i dels
resultats obtinguts per implantar el Pla d’Acció.

¾ DOCUMENT IV: Document de síntesi
Resumeix el contingut de l’Auditoria i la Diagnosi, i el recull de les
propostes d’actuació

9
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1.5 METODOLOGIA I PLA DE TREBALL
1.5.1 Descripció de les fases de treball
La metodologia aplicada per a l’elaboració de la documentació per a la
implantació de l’Agenda 21 Insular és la que va proposar l’equip redactor a la
seva oferta, adaptada de forma continuada en el marc de la Comissió Tècnica
de Seguiment.
S’estructura en les següents fases de treball principals, esquematitzades
gràficament en la figura adjunta (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.)
1. IDENTIFICACIÓ I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
2. ANÀLISI I TRACTAMENT D’INFORMACIÓ
3. ELABORACIÓ DE L’AUDITORIA PROVISIONAL
4. DEBAT I CONSENS DE L’ELBORACIÓ DE LA DIAGNOSI
5. DISSENY I ELABORACIÓ DE PLA D’ACCIÓ: PLA DE PARTICIPACIÓ, D’ACTUACIÓ
I DE SEGUIMENT
6. ELABORACIÓ I REDACCIÓ DE DOCUMENTS DEFINITIUS

10
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ELABORACIÓ DE L’AUDITORIA
RECERCA D’INFORMACIÓ
TRACTAMENT DE LES DADES

DIAGNOSI AMBIENTAL

PARTICIPACIÓ

ELABORACIÓ DEL PLA

CIUTADANA

D’ACCIÓ AMBIENTAL
PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL
Pla de Participació
Pla d’Actuació
Pla de Seguiment

DOCUMENT DE SÍNTESI

Cadascuna de les fases plantejades ha combinat treballs tècnics amb treballs
de participació i comunicació que es complementen entre sí aportant una
visió més integrada i plural als documents finals, i dotant ja al procés d’unes
bases sòlides per a l’articulació de la participació necessària per a la
implantació de l’Agenda 21 Insular.
1.5.2 Seguiment tècnic

El seguiment s’ha realitzat en primer lloc mitjançant una Comissió Tècnica de
Seguiment integrada per representants del Consell Insular i de l’empresa.
El seu objectiu ha estat realitzar el seguiment de l’evolució dels treballs
tècnics i dissenyar i desenvolupar conjuntament els treballs per facilitar la
participació d’agents econòmics i socials. En determinats moments del procés
aquest seguiment general dels treballs s’ha completat amb revisions de
qualitat i aportacions de continguts als documents finals.
11
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1.5.3 Pla de Comunicació i Participació ciutadana del procés
L’objectiu general de l’Auditoria Ambiental és definir una estratègia integral
per al desenvolupament en clau de sostenibilitat. En aquest context, el Pla de
participació ha de promoure que aquesta estratègia sigui consensuada pel
conjunt d’actors insulars, alhora que estableixi les bases per a la creació d’un
instrument de participació posterior que garanteixi un adequat seguiment del
procés.
El pla de participació i comunicació s’ha estructurat en el conjunt d’activitats
indicades a continuació:
− Anàlisi previ d’aspectes socials, econòmics i culturals insulars.
− Identificació d’experts i agents socials i econòmics locals, formació del
Consell Social de la Reserva de Biosfera
− Identificació i anàlisi dels canals de comunicació i sistemes de participació
insulars existents.
− Elaboració d’articles sobre l’evolució i resultats de l’Auditoria Ambiental
− Elaboració de continguts per a la pàgina Web de les Agendes Locals 21
− Atenció periòdica als mitjans de comunicació.
− Sessions de presentació, debat i consens sobre les temàtiques de la
Diagnosi Ambiental i el Pla d’Acció

12
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2 MEDI SOCIOECÒNOMIC

2.1 DEMOGRAFIA

2.1.1 POBLACIÓ DE DRET

La població de Menorca ha anat augmentant any rere any, així el 1950 hi havia
41.412 persones a l’illa i el 2008 la població de dret, és a dir, l’empadronada
en els diferents municipis de l’illa, se situa entorn els 92.434 habitants.
Gràfic 1. Evolució de la població a Menorca (1950-2008)

*censos de població; sense *: revisions padrons municipals

Font: IBAE. Elaboració pròpia

La taxa de creixement de la població a Menorca es troba any rere any
superant el 2% i, fins i tot, el 4% alguns anys, fruit de significatives onades
d’immigrants.
La població a Menorca es concentra en els dos principals nuclis de l’illa, Maó i
Ciutadella, que acullen al 62% de la població.
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La combinació d’unes taxes de mortalitat baixes, l’estabilització de la
natalitat en unes taxes superiors a les de la resta de l’Estat i el balanç positiu
en el saldo migratori han configurat un escenari de relatiu rejoveniment de la
població, a la vegada que s’accentua l’envelliment dels col·lectius de més
edat.

Gràfic 2. Piràmide de població a Menorca (2008)

Font:IBAE. Elaboració pròpia

L’augment de la natalitat està provocant un augment en el creixement
vegetatiu de la població a Menorca.
Gràfic 3. Moviment natural de la població a Menorca (1975-2007)

Font: IBAE. Elaboració pròpia
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Els fluxos migratoris a Menorca han estat i segueixen sent principalment
nacionals, és a dir, d’altres Comunitats Autònomes. Aquest doblen gairebé als
procedents de països estrangers. Amb tot i això, l’arribada de persones de
països estrangers ha passat de 38 persones al 1996 a les 1.402 persones al
2008.
Gràfic 4. Evolució de la immigració (procedent de la Península i de països estrangers)
(1996-2008)

Font: Institut Balear d’Estadística. Elaboració pròpia

Catalunya és el principal focus emissor de persones a la Península i pel que fa
a altres llocs, Àmerica del Sud i la Unió Europea són els principals focus
emissors. La població estrangera representa el 15,2% del total de la població a
Menorca. Un 46,8% d’aquest percentatge és d’origen comunitari i el 53,2%
restant procedeix d’algun país de fora de la Unió Europea.
L’evolució que experimenti la migració a Menorca és la clau de la direcció que
prendrà la resta d’indicadors demogràfics. Una tendència a l’alta faria que al
2020 visquessin a l’illa 135.000 persones.

2.1.2 POBLACIÓ DE FET
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importants

variacions

en

la

població

degut,

principalment al fenomen turístic. Això fa que durant l’estiu la població
gairebé es duplici en relació a l’hivern.
Durant el 2008 la població de fet mitjana a Menorca ha estat de 103.544
habitants. És a dir, una diferència del 12% respecte a la censada. Això es
correspon amb una densitat de població de 149 hab/km2 , superior als 130
hab/km2 de població de dret, la censada a l'illa.
Gràfic 5. Densitat de població a Menorca (1999-2008)

Font: OBSAM. Elaboració pròpia

Existeixen fortes diferències entre la població de fet a l'estiu i a l'hivern.
Segons les dades del 2008 elaborades per l'OBSAM, a l'estiu hi ha 130.025
habitants i a l'hivern 76.882. És a dir, la població estival gairebé es duplica a
causa del turisme amb l’arribada de personal laboral que no és de l'illa i dels
propis turistes. És interessant remarcar com aquesta població de fet hivernal
es troba molt per sota de la població censada a l’illa, perquè molta de la
població empadronada a Menorca viu fóra de l’illa i segueix empadronada a
Menorca per diverses causes, com ara la reducció de tarifes per viatjar per als
residents.
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Gràfic 6. Pressió humana mensual (1996-2008)

Font: OBSAM. Elaboració pròpia

Aquesta estacionalitat repercuteix sobre el recursos de l’illa, com és el
consum d’aigua, al generació de residus o l’energia.
Gràfic 7. Volum d’aigua extret mensual (1999-2007)

Font: Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear, ajuntaments de Maó, Es
Castell, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Ferreries, Es Migjorn Gran, Ciutadella de Menorca,
SOREA, Aigües St. Llluís, Binissafuller Rotters, INIMA, Son Parc de Menorca SA, S’Algar
Hotels, AgriturSA, Dimox SL, FerneSA., OBSAM. Elaboració pròpia
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2.2 SALUT I EDUCACIÓ
2.2.1 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES

El sistema sanitari públic de Menorca, ve gestionat per l'IB-Salut, òrgan
depenent de la Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear.
L'Àrea Sanitària de Menorca està dividida en 4 zones, i a cada una d'elles li
correspon un centre de salut. A més hi ha un hospital, el Mateu Orfila, ubicat
al municipi de Maó.

Taula 1. Sistema sanitària Menorca
SISTEMA SANITARI PÚBLIC
ZONA

CENTRE

UNITATS

SANITÀRIA

SANITÀRI

BÀSIQUES

PONENT

CS Canal Salat

FERRERIES

CS Ferreries

ALAIOR

UB Es Migjorn

CS Es Banyer UB Es Mercadal

SISTEMA SANITARI PRIVAT
MUNICIPI

CENTRE SANITÀRI

CIUTADELLA

Clínica MENORCA

MAÓ

Clínica SALUS MAÓ

MAÓ

Policlínica VERGE DE
GRÀCIA, SA

UB Fornells
LLEVANT

CS Dalt Sant
Joan

UB Es Castell

HOSPITAL DE
REFERENCIA

MATEU ORFILA

UB St Lluís
Font: Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.

El municipi de Maó és el que presenta un major nombre i diversitat
d’equipaments sanitaris.
El nivell de satisfaccio dels menorquins amb el servei sanitari és safisfactori.
La principal causa de mortalitat a Menorca, com es manifesta als països
desenvolupats, són els tumors i malalties del sistema circulatori. Moltes de les
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malalties mantenen una estreta relació amb les condicions i estils propis de
vida de l'entorn.
L’augment del nombre de persones grans produeix un elevat consum de
recursos sanitaris, sociosanitaris i socials: aquest segment de població fa un ús
més gran de consultes de tot tipus, de llits hospitalaris (aguts i model
sociosanitari) i consum farmacèutic.

Segons l'Anuari de l'Envelliment Illes Balears 2008, a l’Hospital Mateu Orfila,
del total de pacients atesos al servei d’urgències, un 18,47% eren persones de
65 anys o més (5.166 pacients), dels quals es va produir l’ingrés a l’hospital en
el 22,16 % dels casos (1.145 pacients). Quant a l'activitat en consultes
externes, un 33,70% de les consultes es correspon a persones de 65 anys o més
(66,30% en persones de menys de 65 anys).

2.2.2 OFERTA EDUCATIVA I CULTURAL

Menorca disposa de 36 centres educatius, dels quals 26 són públics i 10
concertats. A més també hi ha l’Escola Oficial d’Idiomes (a Maó i Ciutadella),
el Conservatori de Música (també als mateixos municipis), la seu universitària
de la UIB al municipi d’Alaior entre d’altres.

Taula 2. Centres educatius (d’educacuoó infantil, primària, secundària i batxillerat) a
Menorca
CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D'EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA
CENTRE
MUNICIPI
CP Inspector Doctor Comas Camps Alaior
CP Àngel Ruíz i Pablo
Es Castell
CP Joan Benejam
Ciutadella
CP Mare de Déu del Toro
Ciutadella
CP Margalida Florit
Ciutadella
CP Pere Casasnovas
Ciutadella
CP Pintor Torrent
Ciutadella
CP Castell de Sta. Àgueda
Ferreries

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CENTRE
IES Josep Miquel Guàrdia
IES Josep Maria Quadrado
IES Mª Àngels Cardona
IES Biel Martí
IES Cap de Llevant
IES Joan Ramis i Ramis
IES Pasqual Calbó

MUNICIPI
Alaior
Ciutadella
Ciutadella
Ferreries
Maó
Maó
Maó
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CP Antoni Joan Alemany
CP Mare de Déu de Gràcia
CP Mare de Déu del Carme
CP Mateu Fontirroig
CP Sa Graduada
CP Tramuntana
EEI St. Climent
CP Fornells
CP Mare de Déu del Toro
CP Francesc d'Albranca
CP St. Lluís
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Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Es Mercadal
Es Mercadal
Es Migjorn
St. Lluís

CENTRES CONCERTATS
CENTRE
MUNICIPI
La Salle
Alaior
CEI Es Poriol
Ciutadella
CEI Joguina
Ciutadella
CEI Xipell
Ciutadella
Nostra Senyora de la Consolació Ciutadella
St. Francesc de Sales
Ciutadella
St. Francesc d'Assís
Ciutadella
San José
Maó
Corazón de María
Maó
La Salle
Maó

Font: Oferta Educativa a les Illes Balears. Curs 2007-08. Conselleria d’Educació i Cultura.

La distribució dels centres educatius és directament proporcional a la
població dels municipis, essent Maó i Ciutadella els que tenen un major
nombre de centres.
Quant a immigració, els centres públics d’infantil, primària i secundària
n’agrupen la major part del col·lectiu. El creixement de la immigració durant
els darrers anys ha estat considerable i ha desbordat la previsió dels centres i
la capacitat d’acollida de la mateixa societat. La immigració se centra,
principalment, en els municipis d’Alaior i a Maó i rodalies (Sant Lluís i es
Castell).

Menorca compta amb una oferta cultural diversa: centres culturals, teatres,
museus, sales d’exposicions o sales polivalents i biblioteques a més d’una gran
riquesa de patrimoni cultural i arqueològic.

El patrimoni cultural s'entén com un conjunt de béns amb valor arqueològic,
històric, etnològic, artístic, etc., Menorca en aquest sentit, es un autèntic
museu a l'aire lliure.
Destacaríem la Xarxa Menorca Monumental, l'objecte de la qual és conservar,
explicar i difondre el patrimoni cultural de Menorca a través de tots aquells
20
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béns d’interès cultural de l'illa (BIC). És a dir, els BIC són aquells que per les
seves singulars característiques i rellevància, són objecte d'especials mesures
de protecció, divulgació i foment per part de les administracions que
gaudeixen de les competències en l’àmbit cultural.
S’han catalogat, segons les darreres dades previstes a la legislació del 2007,
un total de 1.491 BICs (Béns d’Interès Cultural), dels quals, 1.118 són de tipus
arqueològic, 372 monumentals, i un conjunt històric. Si la classificació és
segons l’àrea temàtica, es divideixen en tres grans grups: 1.401 de patrimoni
arqueològic, 71 de patrimoni arquitectònic i finalment 19 de patrimoni
etnològic.

2.3 EXCLUSIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL

2.3.1 PRINCIPALS

PROBLEMÀTIQUES

SOCIALS

I

PREOCUPACIONS CIUTADANES.

L’actual situació de crisi socioeconòmica marca les principals problemàtiques
socials i preocupacions dels ciutadans/es (problemes econòmics, atur,
inestabilitat laboral, habitatge, futur dels filles, etc).
Taula 3. Principals problemes personals/familiars Balears, 2008-2009
2008
ESPANYA
1.
2.
3.
4.
5.

Probl.econòmics 50,2%
Atur 25,9%
Habitatge 21,4%
Inseg. ciutadana 10,8%
Immigració 9,7%

2009
BALEARS

Economia familiar 48,2%
Inestabilitat laboral 47,9%
Habitatge 30,2%
Atur 26,5%
Immigració 23,2%

ESPANYA
1. Atur 77,3%
2. Probl.econòmics 48,3%
3. Immigració 16,3%
4. Terrorisme 15,5%
5. Habitatge 13,0%

BALEARS
Probl.econòmics 55,22%
Atur 42,9%
Inestabilitat laboral 40,6%
Futur dels fills 26,5%
Habitatge 23,2%

Font: Fundació Gadeso, Quadern 122 i 145

Com es pot observar, els problemes percebuts a nivell espanyol i balear són
similars i estan relacionats en l’actual situació de crisi socioeconòmica. Però a
diferència d’Espanya, a les Illes Balears, la immigració no surt com a
problema principal el 2009.
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Taula 4. Principals problemes de les Balears, 2008-2009
2008

2009

BALEARS

BALEARS

1. Crisi de la construcció 72,4%
2. Cost de la vida 53,1%
3. Inseguretat laboral/Atur 47,2%
4. Immigració 46,8%

Atur 36,2%
Inestabilitat laboral 35,4%
Probl.econòmics 30,2%
Immigració 26,3%
Habitatge 20,1%

Font: Fundació Gadeso, Quadern 122 i 145

La immigració també es veu amb preocupació, ja que encara es percep a
l’immigrant, encara que sigui legal, com a competència dins el món laboral.
Taula 5. Problemes emergents

1.
2.
3.
4.

2008

2009

BALEARS

BALEARS

Futur dels fills 47,0%
Conciliació vida familiar i laboral 43,0%
Inseguretat socioeconòmica a mig termini 39,0%
Incidència de la immigració en el mercat laboral 28,5%

Inseguretat socioeconòmica a mig termini 48,4%%
Futur dels fills 26,5%
Incidència de la immigració en el mercat laboral 26,3%

Font: Fundació Gadeso, Quadern 122 i 145

La important crisi socioeconòmica que estem patint també influeix quan
analitzem preocupacions de caire més qualitatiu, la incertesa de no saber què
passarà en un futur no molt llunyà és l’aspecte més significatiu.

2.3.2 SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT I PROMOCIÓ
SOCIAL

Les accions encaminades a treballar a favor de les persones en risc d’exclusió
social són competència de l’administració balear, de la insular i dels propis
ajuntaments.
Existeixen nombrosos programes de polítiques socials destinades a diferents
col·lectius: Informació, Ajuda a Domicili, Allotjament, Inserció Social i Renda
Mínima, Prestacions econòmiques, Assessorament a la Dona, Orientació a
22
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Immigrants, Atenció als jutjats, Família, Drogodependències i altres
addiccions, Atenció Residencial i a discapacitats, entre d’altres.
A Menorca, l’any 2009 es disposava dels següents recursos per a la gent gran:
− Tres pisos tutelats que cobreixen 11 places
− Onze centres de dia amb capacitat total de 166 usuaris
− Vuit residències amb 375 palces totals
Per a persones amb discapacitat els recursos disponibles són els següents:
− Discapacitat instel·lectual: sis pisos tutelats (31 places totals), quatre
centres de dia (40 places totals), dos centres ocupacionals (56 places
totals) i dues residències (20 places totals)
− Salut mental: tres pisos tutelats (15 places totals) i dos centres de dia (42
places totals)
− Discapacitat física: un centre de dia de 10 places
Pel que fa a recursos sociosanitaris es disposa de dotze places per
convalescència, quatre per cures pal·liatives i trenta-cinc per malalts
mentals.
Dir que a Menorca, a diferència de Mallorca, no existeixen centres
residencials privats ni la possibilitat de concertar places, per tant, l’esforç
inversor de les administracions públiques ha de ser major. Tot i això, a les
Illes Balears, el nombre de places públiques és superior al de places privades,
cosa que no succeeix en el total de places de l’Estat.
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència va significar un pas
endavant per aquestes persones, va crear el Sistema per a l’Autonomia i
Atenció a la Dependència (SAAD) que constitueix la via per a la col·laboració i
participació de totes les Administracions Públiques que han d’intervenir i per
a l’optimització dels recursos públics i privats disponibles per a l’atenció de
les persones depenents. Tot i que en l’actualitat encara resta molt per fer i
molts expedients per valorar, a més, el context de crisi econòmica que s’està
vivint és una amenaça per a la implementació del SAAD.
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L’any 2007 es va començar a valorar i a reconèixer el dret i a oferir els serveis
a les persones que més ho necessitaven, és a dir, els grans dependents.
Segons dades estadístiques del 2007 a Menorca el número d'expedients
tramitats segons el grau i nivell de dependència van ser els següents (Gràfic
8):
Gràfic 8. Expedients de dependència Menorca, 2007
45
40
Nº expedients ‐2007‐

35
30
25
20
15
10
5
0
nivell I

nivel II

nivell I

nivel II

nivell I

nivel II

Grau de dependència

*

En cada un dels graus de dependència s’han establert dos nivells, d’acord amb l’autonomia de les

persones i amb la intensitat de les cures que requereixen

Font: Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2008.

Els casos de grau III són els predominants, els de gran dependència, quan la
persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida
diària diverses vegades al dia i necessita el suport indispensable i continu d’un
altre persona.

2.4 ACTIVITATS ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL

2.4.1 EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA MENORQUINA

A grans trets podem dir que comerç, agricultura i indústria han estat sempre
presents a l'economia de l'illa. Estructuralment, però, el pes dels diferents
sectors econòmics ha anat variant al llarg del temps. El sector primari i
l’industrial, que al anys 60 aportaven el 30 i el 53% del VAB, respectivament,
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avui en dia només representen el 3 i el 9% respectivament. Pel que fa al
sector de la construcció, des de que es tenen dades (finals dels anys 90) el seu
pes ha patit diverses oscil·lacions però amb una tendència a la baixa. El
sector serveis, sens dubte, és el que ha variat més en el temps. A principis
dels anys 60, quant encara Menorca no havia “despertat” turísticament, el
sector serveis representava el 17% del VAB. Als anys 70 és quant Menorca
inicia el seu desenvolupament turístic i ja es comença a observar en
l’aportació al VAB, que ha ascendit fins el 37%. A partir de llavors, el sector
serveis s’ha convertit en el principal motor econòmic i actualment aporta el
76% del VAB (Gràfic 9).
Gràfic 9. % sobre el VAB dels diferents sectors econòmics a Menorca

Font: L’economia a Menorca (G. López, IME, 1996,) J. Roselló(Revista Menorca, 1996) i CES.
Elaboració pròpia

Un altre enfocament per analitzar l’importància dels diferents sectors
econòmics és observar el nombre d’afilitats a la Seguretat Social en cada un
dels

sectors.

Menorca,

com

dèiem

anteriorment,

es

caracteritza

principalment pel predomini del sector serveis, del qual forma part el 66,1%
dels treballadors afiliats a la Seguritat Social. Durant l’any 2008 i degut a la
crisis econòmica que ha afectat especialment al sector de la construcció,
aquest ha passat a tercer lloc. Els altres sectors en canvi, han augmentat el
seu pes.
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Gràfic 10. Percentatge d’afiliats a la Seguretat Social segons sector econòmic (2001-2008)

Font: Tesoreria General de la Seguredad Social. Elaboració pròpia

L’economia menorquina ha experimentat el darrer any un desacceleració
important. Aquesta tendència no és particular de l’illa de Menorca sinó fruit
d’un fort canvi de tendència respecte del període de creixement generalitzat
viscut en tots els països de l’OCDE entre els anys 2000 i 2007. Les
pertorbacions sorgides el 2007 entorn dels productes hipotecaris d’alt risc als
Estats Units, la pujada dels preus de les matèries primeres i la caiguda
generalitzada de la demanda han afectat el creixement de l’economia
mundial. A Menorca, ha provocat una caiguda en el creixement important,
passant del 2% al 2007 al 0,8% en el 2008.
Menorca des de l’any 2001, ha presentat creixements anuals iguals o superiors
l’1% i aquest any el creixement ha estat del 0,8% com comentaven
anteriorment (Gràfic 11 i Taula 6).
El sector de la construcció, com hem comentat abans, és el més perjudicat.
Presentant creixement anuals, des del 2001, gairebé sempre superiors al 2%,
en el 2008 el creixement ha estat només del 0,5%. La indústria i els serveis
també s’han vist afectats però de forma més lleugera. La indústria ha
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presentat creixements entre el 2 i el 1,4% des del 2001 (excloent el 2001
quant va experimentar un creixement del 4,1%), i en el 2008 aquest
creixement ha estat del 0,9%. El sector serveis també ha experimentat un
creixement bastant inferior (0,8% pel 2008) en relació al 2007 (2%). Amb tot i
això, aquest sector semblar patir certes fluctuacions al llarg del temps ja que
ja en els anys 2003 i 2004 va experimentar creixements similars als actuals
(0,7% i 0,8% respectivament) (Gràfic 11 i Taula 6).
Gràfic 11. Variació interanual del VAB (PIB no agrari) (2001-2008)

Font:Centre Recerca Econòmica. Elaboració pròpia

Taula 6. Dades sobre el VAB (PIB no agrari) (2007-2008)
Unitats
PIB no agrari en preus constants
Milers €
Creixement real del PIB no agrari
%
Indústria
%
Construcció
%
Serveis
%
Font:Centre Recerca Econòmica. Elaboració pròpia

2008
1.162.531,84
0,8
0,9
0,5
0,8

2007
1.153.267,64
2
1,8
2,4
1,9

2.4.2 SECTORS ECONÒMICS

Sector primari
Agricultura i ramaderia
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L’agricultura té encara avui, un pes específic molt important dins el context
socioeconòmic i ambiental de l’illa, ja que té una influència molt important
en gran part del territori i, per tant, juga un paper fonamental en el
modelatge d’un paisatge en mosaic i en el manteniment de la biodiversitat
que aquest suposa. Els productes dominants són bàsicament la carn i llet

Pesca

La flota pesquera professional a Menorca ha anat disminuint passant de 182
embarcacions l’any 1978 a 68 l’any 2008, tot i que la potència mitjana de les
barques ha augmentat considerablement. Les barques de bou han passat de 9
l’any 1978 a 7 al 2008, però també augmentant la seva potència

Sector secundari

Indústria
Tradicionalment, cal destacar en la indústria menorquina, tres sectors que de
sempre han estat importants dins el context econòmic illenc: el sector
bijuter, el sector del calçat i, finalment, el sector formatger amb la
Denominació d'Origen.
A Menorca el sector bijuter va tenir antigament una gran importància dins la
indústria de l'illa. Així, el 1985, el 70% de la producció bijutera nacional era a
Menorca. Era el major pilar per damunt del calçat i la indústria formatgera.
Actualment el sector bijuter a Menorca ha entrat en crisi i no mostra indicis
de recuperació.
Pel que fa al calçat, aquest sector mostra indicis de recuperació gràcies a la
demanda exterior. La favorable evolució de la demanda exterior s'explica
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gràcies a l'aposta per una sabata d'alta qualitat, producte que actualment té
més sortida a l'estranger que no al mercat domèstic
El sector formatger amb Denominació d’Origen està experimentant records
històrics en les vendes i exportacions. L’any 2007 es van comercialitzar
2.465,6 tones dformatge, el millor registre dels darrers anys.

Construcció
El sector de la construcció ha estat fortament lligat al sector turístic. La situació
actual de la construcció és delicada, fruit de la present desacceleració econòmica
internacional. Tots els indicadors mostren la pèrdua de dinamisme d’aquest sector,
com és l’entrada de materials de construcció o els projectes visats pel Col·legi
Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

A Menorca, l’aprovisionament net exterior de ciment es va reduir un -26,1%
respecte a l’any anterior, xifra inferior als descensos patits en la resta de les
Illes Balears, que han estat de l’ordre del 30 i 40%, però la més importat des
de 1995. Pel que fa a la resta dels materials de construcció, el 2008 les
entrades dels materials de construcció varen caure un 32,9% a les Illes Balears
i es va arribar als 309,7 milers de tones, la pitjor xifra dels darrers deu anys.
El Port de Maó varen rebre 32,3 milers de tones, que varen representar el
10,4% del total de les entrades, i varen decréixer un 33,2% respecte a l’any
anterior. Aquest descens es el mateix que l’any anterior, és a dir, tant en el
2007 com el 2008 la disminució anual en l’entrada d’altres materials de
construcció (Gràfic 12).

29

Document de síntesi

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Gràfic 12. Entrada totals de materials de construcció al Port de Maó (1995-2008)

Font: Autoritat Portuària de Balears. Elaboració pròpia

Un altre indicador que reflecteix la pèrdua de dinamisme del sector són els
projectes visats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. El
nombre de visats a totes les illes va decréixer a taxes superiors al 12%, tot i
que va ser més acusat a Menorca (un -19,4%). A Menorca es van visar 440
habitatges, un 72,8% menys que l’any anterior. L’obra nova va disminuir un
6,7% i les reformes, en canvi van augmentar un 15,8%, gairebé la meitat de
les obres visades varen correspondre a reformes.
Serveis

El sector serveis s’ha consolidat com a capdavater en l’economia menorquina,
i tot gràcies al desenvolupament del sector turístic.
Actualment arriben 1,1 M de turistes, principalment per via aèria i durant la
temporada alta. L’ocupació anual es troba sobre el 70% i arriba al seu punt
màxim al mes d’agost amb el 92% d’ocupació. L’oferta turística de Menorca es
caracteritza en gran part per no ser de base hotelera, el 44,4% de les places
turístiques corresponen a oferta extrahotelera i el 56,6% a hotelera. El mercat
britànic, principal mercat emissor,ha anant disminuint el seu pes en els
darrers anys. Per exemple, l’any 2000 el 60% dels turistes eren britànics i
només el 15% espanyols. Avui en dia, el turisme nacional ha guanyat un pes
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important i actualment el 40,7% dels turistes són espanyols i els britànics
representen el 41,7% del total de turistes. Altres mercats importants, encara
que amb un pes més baix, són l’italià (6,1%) i l’alemany (4.9%) (Gràfic 13).

Gràfic 13. Entrada mensual de turistes (2002-2008)

Font: OBSAM
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2.4.3 MERCAT DE TREBALL

L’actual pèrdua de dinamisme econòmic ha provocat canvis importants en el
mercat de treball de les Balears, que ha experimentat una desacceleració en
la creació d'ocupació, fet que s’ha traduit en una disminució dels ritmes
d'avanç de la població ocupada, els registres d'afiliació de la Seguretat Social i
el volum de contractacions laborals.
Taula 7. Mercat de treball a Menorca (2007-08)
MERCAT DE TREBALL
Població activa
Afiliats a la Seguritat Social
Població aturada
Taxa d'activitat
Taxa d'atur

2008
36.394
32.525
3.869
55,50%
10,60%

2007
36.220
33.306
2.914
56,50%
8%

Font i elaboració: CRE. Centre de Recerca Econòmica. (UIB-Sa Nostra). Dades estructurals
Menorca. Elaboració pròpia

La població activa a Menorca, com en la resta de Balears, ha augmentat
encara que de forma modesta.
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha experimentat una disminució del
2,3% respecte l’any anterior, molt superior al decreixement experimentat a
les Illes Balears que ha estat de l’ordre del 0,8%. El sector de la construcció és
el que ha patit una disminució més important en els afiliats a la Seguretat
Social, del 23%. Els altres sectors han experimentat també davallades, però de
menor ordre, excepte l’agricultura i la ramaderia que han experimentat un
petit augments, del 3%.
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Taula 8. Taxa de creixement anual de l’afiliació a la Seguretat Social a Menorca i a les Illes
Balears (2001-2008)
Menorca
Illes Balears
2001
4,6
3,9
2002
3,3
1,6
2003
3,0
0,5
2004
2,3
1,7
2005
5,0
5,5
2006
2,7
4,8
2007
1,7
3,3
2008
-2,3
-0,8
Font: Observatori del Treball de les Illes Balears. Elaboració pròpia

Taula 9. Variació anual en els afiliats a la Seguretat Social per sector econòmics a Menorca
(2007-08)
Variació anual (%)
Agricultura i ramaderia
3
Pesca
-5
Indústria
-13
Construcció
-23
Serveis
-2
Font: Observatori del Treball de les Illes Balears. Elaboració pròpia

L’any 2008 van haver 3.869 aturats a Menorca sent l’illa que ha experimentat
els increments més grans en l’atur registrat. La taxa d’atur és del 10,6%.
Taula 10. Evolució de l’atur registrat a Menorca i a les Illes Balears (2005-2008)
Menorca
Illes Balears
Any
Aturats
Variació anual Aturats Variació anual
2005
2.840
38.340
2006
2.821
-0,7
36.134
-5,8
2007
2.914
3,3
37.243
3,1
2008
3.869
32,8
49.111
31,9
Font:Observatori del Treball. Elaboració pròpia

El sector serveis és el que ha experimentat un major increment en el nombre
d’aturats, seguit del sector de l’industria.
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Taula 11. Atur registrat per sectors econòmics (2005-2008)
2005

2006

2007
2008
Agricultura i pesca
60
37
39
58
Indústria
20
19
16
26
Construcció
201
182
178
252
Serveis
331
380
471
815
Sense ocupació anterior
2.228
2.203
2.210
2.718
Total
2.840
2.821
2.914
3.869
Font:Observatori del Treball. Elaboració pròpia

Var (%)
07-08
48,7
62,5
41,6
73,0
23,0
32,8

La taxa d'atur l’any 2008 a Menorca només és comparable amb la del 2005-07,
degut a la introducció de la nova metodologia SISPE. Aquesta metodologia
incrementa sensiblement el nombre d'aturats fent incomparables les xifres de
la sèrie temporal. Seguint doncs amb aquesta metodologia, es posa de
manifest que en el 2006 ha haver una davallada lleugera de la taxa d’atur. A
partir del 2006, la taxa d’atur ha anat en augment, especialment en l’any
2008. La taxa d'atur de Menorca es situa a 0,8% per sobre la de les Illes i a
0,7% per sota de l'Estat espanyol.
Gràfic 14. Evolució de la taxa d’atur a les diferents illes, a les Illes Balears i a l’Estat
Espanyol (2003-2008)

*Nota: A partir del 2005 s'introdueix la nova metodologia SISPE, que incrementa sensiblement el
nombre d'aturats.

Font. Conselleria de Treball i Formació. Direcció General de Planificació Estratègica.
Observatori del Treball. Elaboració pròpia
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2.5 PLANEJAMENT I USOS DEL SÒL

En aquest capítol es destaquen els trets més significatius de les diferents
figures jurídiques de planejament que afecten a l’illa i s’analitzen els
diferents usos del sòl presents a Menorca.

2.5.1 DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ TERRITORIAL

La llei 6/99 de 3 d’abril de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries (d’ara en endavant DOT) és un instrument per
a l’ordenació conjunta de la totalitat de les Illes Balears així com de les seves
aigües interiors. El seu objectiu principal és definir un model territorial per a
la Comunitat Autònoma, amb la qual cosa s’estableix que els instruments de
planejament general vigents en el moment de la seva entrada en vigor han de
ser adaptats a les DOT.
Els elements bàsics del territori definits per les DOT són: Àrees homogènies de
càracter supramunicipal (tota l’illa), Àrees sostretes al desenvolupament urbà (Sòl
Rústic Comú i Protegit), Àrees de desenvolupament urbà (Àrees de Reconversió
Territorial) i Sistema d’infraestructures i equipaments (Plans directors Sectorials).

2.5.2 PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

En desenvolupament de les directrius d’ordenació territorial de les Illes
Balears, el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió extraordinària de 25
d’abril de 2003, aprovà definitivament el Pla Territorial Insular de Menorca
(PTI d’ara en endavant), configurat com l’instrument general d’ordenació del
territori de l’Illa de Menorca i com una peça clau de la política territorial de
les Illes Balears. Aquest acord fou publicat al Butlletí Oficial de les Illes
Balears en data 16 de Maig de 2003. L’any 2006 el PTI va sofrir una
modificació, que va ser aprovada pel Ple del Consell Insular de Menorca a data
de 26 de juny de 2006.
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El Pla Territorial Insular té per finalitat l’ordenació de tot allò que,
transcendint l’àmbit municipal, es refereixi als assentaments humans, a les
activitats i usos a realitzar sobre el territori, a la creació de serveis comuns
per als municipis així com a aquelles mesures destinades a una millora de la
qualitat de vida i a la protecció del medi natural.

2.5.3 ESPAIS NATURALS PROTEGITS

2.5.3.1

LLEI 1/1991 DE 30 DE GENER D’ESPAIS NATURALS I DE

RÈGIM URBANÍSTIC DE LES ÀREES D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE
LES ILLES BALEARS (LEN)

La llei 1/1991 de 30 de gener d’espais naturals i de règim urbanístic de les
àrees d’especial protecció de les Illes Balears, defineix les Àrees d’Especial
Protecció d’Interès atenent els excepcionals valors ecològics, geològics i
paisatgístics d’aquestes àrees i estableix mesures i condicions d’ordenació
territorial i urbanística per a la conservació i protecció d’aquestes. La llei
estableix 3 categories d’Àrees d’Especial Protecció d’Interès:
• Area Natural d’Especial Interès (ANEI)
• Area Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP)
• Area d’Assentament dins Paisatge d’Interès (AAPI)

La llei declara més de 80 Àrees Natural d’Especials Interès (d’ara en endavant
ANEI), 19 de les quals es troben a l’illa de Menorca. A Menorca hi ha dues
zones declarades com a ARIP que sumen unes 776 hectàrees.
La LEN protegeix sota les figures dels ANEI i ARIP un total de 27.837 hectàrees
aproximadament, un 40,1% del territori insular (Mapa 1).
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Mapa 1. Espais protegits per la LEN a Menorca

Font: SIG OBSAM. Elaboració pròpia

Als ANEI i ARIP es sobreposen altres figures de protecció d’origen distint
(Mapa 2). És el cas del Parc Natural de S’Albufera des Grau-Illa d’en ColomCap de Fàvaritx. Aquest Parc Natural va ser declarat com a tal el 4 de maig
de 1995 (Decret 50/1995) i el 16 de maig de 2003 (Decret 51/2003) s’amplià i
s'hi inclogueren, a més, tota una sèrie de Reserves Naturals adjuntes al Parc:
les Illes des Porros, s'Estany, la Bassa de Morella, es Prat i l'Illa d'en Colom.
Té una extensió de 5.183,7 hectàrees (amb la part marina inclosa) i
constitueix l’únic espai natural protegit a Menorca per la llei estatal 4/89, de
protecció de la flora, la fauna i la gea.
També trobem altres figures com el Decret 130/2001 del Govern Balear de
protecció dels espais forestals de Quercus ilex, és a dir, els alzinars que
protegeix un total de 5.441 hectàrees a Menorca.
També s’ha d’esmentar l’existència de la Reserva Marina del Nord de
Menorca amb una extensió de 5.119 hectàrees (Decret 91/1997, de 4 de
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juliol. Protecció dels recursos marins de la CAIB). Les reserves marines són
figures de protecció mitjançant les quals es regulen els usos i l’explotació del
medi marí, per tal d’incrementar-ne la regeneració natural dels recursos i de
conservar-ne els ecosistemes marins més representatius.
Mapa 2. Superposició de figures de protecció a Menorca.

Font: SIG OBSAM. Elaboració pròpia

2.5.3.2

LLEI 5/2005, DE 26 DE MAIG, PER A LA CONSERVACIÓ

DELS ESPAIS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL (LECO)

També hem d’esmentar en aquest referent apartat referent a planejament
d’espais naturals la llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental, més coneguda com a LECO. Aquesta llei
declara els espais de rellevància ambiental les Illes Balears i que estan format
per els espais naturals protegits i els llocs de la xarxa ecològica “Natura 2000”
que estableix la llei.
Es distingeixen 6 categories diferents d’espais naturals protegits:
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• Parcs naturals
• Paratges naturals
• Reserves naturals, que poden ser integrals i especials
• Monuments naturals
• Paisatges protegits
• Llocs d’interès científic i microreserves
La llei també estableix les figures : zones especials de conservació i les zones
d’especial protecció per a les aus declarades a les Illes Balears s’integren a la
xarxa ecològica europea’Natura 2000’.
2.5.3.3

DIRECTIVA 79/409/CEE DEL CONSELL, DE 2 D'ABRIL DE

1979, RELATIVA A LA CONSERVACIÓ DE LES AUS SILVESTRES
(DIRECTIVA AUS) I DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSELL, DE
21 DE MAIG DE 1992, RELATIVA A LA CONSERVACIÓ DELS
HÀBITATS NATURALS I DE LA FAUNA I FLORA SILVESTRES
(DIRECTIVA HÀBITATS)

La Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la
conservació de les aus silvestres o més coneguda com a Directiva Aus pretén
la conservació a llarg termini de totes les espècies d'aus silvestres de la Unió
Europea.
Decret 28/2006, de 24 de març, pel qual es declaren Zones d'Especial
Protecció per a les Aus (ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears.
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres o més
coneguda com a Directiva Hàbitat té com finalitat la protecció de la resta de
les espècies silvestres i els seus hàbitats.
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Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova l'ampliació de la llista de
Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i es declaren més Zones d'Especial
Protecció per a les Aus (ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears

Mapa 3. La Xarxa Natura 2000 a Menorca

*LIC en blau, ZEPA en taronja, LIC+ZEPA en verd i en violeta la resta del sòl protegit.

Font: Carreras, D. i Truyol, M. Evolució dels espais naturals protegits terrestres
de Menorca 1984-2008. Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. En
premsa

2.5.3.4

PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, DE 25 D’ABRIL

DE 2003. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA TERRITORIAL
INSULAR DE MENORCA (BOIB 16/05/2003).

El Pla Territorial Insular de Menorca (PTI), en matèria d’espais naturals,
contempla les següents figures de protecció:
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ANEI: sense modificar cap límit explícitament, deixa de contemplar com ANEI
aquelles zones definides com a tal amb la LEN 1991 que es trobaven sobre sòl
urbà i que per tant, en cap moment a efectes legals ho podien ser (ANEI Me16 i petites zones dels ANEI Me-8 i Me-9). A més, aplicant les DOT 1999,
diferencia dins cada ANEI àrees de protecció normal (APN) i àrees d’alt nivell
de protecció (AANP), en funció de l’hàbitat natural present:
AANP: franja de 100 metres des de la línia de costa, sistemes dunars,
illots, zones humides, cims, barrancs, penya-segats, boscos d’alzinar i
ullastrar, sivinars, marines d’aladern i vegetació sobre penyal litoral.
APN: tota la resta d’ANEI. Aquest nivell de protecció també resulta
equivalent a altres figures de protecció com ARIP, ANIT i AIP.
També declara altres àrees d’alt nivell de protecció (AANP) que es troben
situades fora d’ANEI els següents terrenys: la franja de 100 metres de línia de
costa, sistemes dunars, zones humides, barrancs, penya-segats i marines
d’ullastre i aladern.
Àrea Natural d’Interès Territorial (ANIT): equivalent a ANEI-APN, aquesta
figura de protecció s’intercala a les ja existents ajustant el límit de la
superfície protegida a la realitat dels valors naturals de la zona i creant
corredors biològics entre les ANEI.
Àrea d’Interès Paisatgístic (AIP): equivalent a ANEI-APN, amb la voluntat de
protegir el mosaic de camps, pastures i boscos característic del medi rural
tradicional menorquí.
Àrea de Protecció Territorial (APT): es declaren com a àrees de protecció
territorial (APT), la franja de 500 m amidada des del límit interior de la ribera
de la mar, excepte el sòl urbà i urbanitzable existent i les zones portuàries
estatal o autonòmica.
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Mapa 4. Mapa amb els canvis introduïts amb el PTI i l’ampliació del Parc Natural

*Canvis introduïts amb el PTI (color violeta) i l’ampliació del Parc Natural (color vermell) a l’any 2003.
Sòl protegit abans del PTI en verd.

Font: Carreras, D. i Truyol, M. Evolució dels espais naturals protegits terrestres
de Menorca 1984-2008. Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. En
premsa

2.5.4 LLEI DE COSTES

La llei 2/1988, de 28 de juliol, de Costes té per objecte la determinació,
protecció, utilització i policia del domini públic marítim-terrestre i
especialment de la ribera del mar.
Estableix que es domini public maritim-terrestre, i pretén assegurar la seva
integritat i adequada conservació, adoptant, si escau, les mesures de
protecció i restauració necessàries, garantir l'ús públic de la mar, regular la
utilització d'aquest domini i aconseguir i mantenir la qualitat de les aigües i
de la ribera del mar.
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Defineix diferents zones i estableix els usos i prohibicions en cadasquna:
servitud de protecció, servitud de trànsit, servitud d’accès al mar i zona
d’influència.
Estableix les competències administritaves de cada una de les Administacions:
Estat, Comunitat Autònoma i municipis.
Figura 1. Esquema de la zona marítimo-terrestre, ribera del mar, servituds de trànsit i
protecció i zona d'influència, definides per la Llei 22/1988 de Costes

Font: Ministeri de Medi Ambient. Govern d’Espanya

2.5.5 RESERVA DE BIOSFERA

L’any 1971 l’UNESCO va crear el Programa Home y Biosfera (més conegut com
Programa MaB). Es tracta d’un programa intergovernamental en matèria de
desenvolupament sostenible i conservació de la natura.
L’any 1974 es va crear el concepte de Reserva de Biosfera i no va ser fins 1976
quant van es van designar les primeres reserves. Actualment en el món
existeixen 553 reserves de biosfera distribuïdes en 107 països, de les quals 38
es troben a territori espanyol.
Les reserves de biosfera es defineixen com: zones d’ecosistemes terrestres o
costaners/marins, o una combinació d’aquests, on es promou l’investigació,
l’observació a llarg termini, l’educació ambiental i la sensibilització de la
ciutadania. En aquestes es vetlla per la conservació dels recursos naturals i el
desenvolupament econòmic i social de les comunitats locals, tenint en compte
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les necessitats socials, culturals i econòmiques dels ciutadans, recolzades
sempre per una base científica.
Les reserves de biosfera han de complir 3 funcions complementàries:
•

funció de CONSERVACIÓ per a protegir els recursos genètics, les
espècies, els ecosistemes i els paisatges

•

funció de DESENVOLUPAMENT tant econòmic com humà sostenible

•

funció de RECOLZAMENT LOGÍSTIC a les activitats d’investigació,
d’educació, de formació i d’observació permanent ja siguin locals,
nacionals o internacionals relacionades amb la conservació i el
desenvolupament sostenible.

A nivell territorial les reserves han d’estar dividides en 3 zones:
* zona NUCLI: zona de protecció a llarg període i on es dur a terme accions
de conservació de la diversitat biològica, de vigilància dels ecosistemes
menys alterats i investigacions o altres activitats poc pertorbadores per
l’entorn.
* zona TAMPÓ o ESMORTEÏMENT: zona al voltant de les zones nuclis on es
realitzen activitats respectuoses amb el medi ambient, com l’educació
ambiental o l’agricultura sostenible.
* zona de TRANSICIÓ FLEXIBLE: zona amb un major grau d’intervenció
humana com assentaments urbans, activitats agrícoles i altres usos.
Menorca va ser declarada Reserva de Biosfera l’any 1993 atenent la diversitat
dels sistemes naturals existents, la riquesa d’endemismes, el paisatge rural
respectuós amb l’entorn, l’important patrimoni històric i cultural de l’illa.
La zonificació de la Reserva de Biosfera de Menorca és la següent (Mapa 5):
La zona nucli de la Reserva de Biosfera de Menorca allotja els principals
valors ecològics de la reserva de biosfera i és l’espai natural que té la màxima
protecció legal de Menorca.
És el Parc natural de s’Albufera des Grau, Illa d’en Colom i Cap de Favàritx i,
per tant, té garantida la protecció a llarg termini del paisatge, dels
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ecosistemes i de les espècies que hi viuen. Amb 5.186 hectàrees (entre mar i
terra), pertany als municipis de Maó i es Mercadal i comprèn la zona humida
més gran de Menorca, ambients litorals, d’interior, insulars i marins.
L’activitat humana hi té lloc sota control i, a banda de les accions pròpies
d’un parc natural, com la investigació, el seguiment de fenòmens naturals i
les activitats educatives i de sensibilització, també s’hi mantenen, en
determinades zones, les feines pròpies del camp. Es divideix en 4 àrees: la de
preservació, la d’ús públic limitat, la d’ús públic moderat i la d’ús públic
intensiu.
La zona tampó de la Reserva de Biosfera de Menorca inclou 17 àrees naturals
d’especial interès (ANEI), a més d’alzinars protegits i sòl rústic d’alt nivell de
protecció definit pel Pla Territorial Insular. Dels 17 ANEI, 7 es troben a la
regió de tramuntana, 7 a la regió des migjorn i 3 són d’interior. La zona
tampó suma un total de 26.738 hectàrees.
La zona de transició recull la resta del territori menorquí amb una extensió
total de 39.265 hectàrees
Mapa 5. Zonificació de la Reserva de Biosfera de Menorca.

Font: Agencia Menorca Reserva de Biosfera
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Actualment s’està elaborant la Llei de Protecció i Ordenació de la Reserva de
Biosfera de Menorca. Impulsada, com hem dit anteriorment per l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera, aquesta llei pretén ser un instrument
d’ordenació que determini les directrius bàsiques en matèria de conservació,
organigrama, administració, protecció i ús públic de la Reserva de Biosfera de
Menorca. Igualment, es pretén un cop aprovada la llei, elaborar un Pla Rector
d’Ús i Gestió, que prestarà especial atenció al sòl rústic.

2.5.6 PLANEJAMENT SECTORIAL

En desenvolupament de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears,
l’ordenació de les infraestructures i equipaments es realitzarà mitjançant els
corresponents plans directors sectorials. En el cas de Menorca es tracta de: Pla
Director Sectorial d’Equipaments Comercials, Pla Director Sectorial de Pedreres, Pla
Director Sectorial de Carreteres, Pla Director Sectorial de Residus Sòlids de Menorca,
Pla Director Sectorial de Transport de les Illes Balears, Pla Director Sectorial de
Gestió de Residus de les Illes Balears, Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears, Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears. El Pla

Director de Ports Esportius i Instal·lacions Nàutiques mai s’ha arribat a fer
efectiu. En comptes d’aquest Pla, es va crear la Llei 10/2005, de dia 14 de
juny de ports de les Illes Balears, que estableix que l’ordenació dels ports i de
les instal·lacions portuàries i marítimes regulades en aquesta llei es reserva
als plans directors dels ports.

2.5.7 USOS DEL SÒL

Els usos del sòl donen informació sobre l’ús i les activitats que les persones
porten a terme sobre un territori. En aquest cas, s’han creat 4 grans
tipologies d’usos del sòl a Menorca formades per subcategories d’ús (estudi
“Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002” elaborat per
l’Observatori Socioambiental de Menorca) (Taula 12).
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Taula 12. Tipologies i subcategories d’usos del sòl a Menorca
Tipus d'usos

Codi ús
Nomenclatura
A1
Nuclis de població
A2
Nuclis turístic
A4
Hortals d'oci i cases residencials
A5
Ús industrial i comercial
Usos urbans, residencials, comercials i industrials A6
Activitats extractives (pedreres)
A7
Sistemes generals (vies de comunicació)
A8
Àrees de lleure
A10
Equipaments públics i privats
C3/A5 Masses d'aigua per a usos industrials
A3
Nuclis i construccions agrícoles
A3/A9 Construccions agrícoles abandonades
B1
Ús agrícola extensiu
Usos agrícoles
B1/C1 Ús agrícola extensiu amb vegetació natural
B2
Ús agrícola intensiu
B3
Àrees marginals agrícoles
C3/B2 Masses d'aigua amb vegetació natural
C1
Vegetació natural
C2
Àrees naturals sense vegetació
Usos naturals
C3
Masses d'aigua
C3/C1 Masses d'aigua amb vegetació natural
A4/A9 Cases residencials abandonades
A5/A9 Ús industrial i comercial abandonat
A5/C1 Àrees marginals periurbanes
Usos abandonats i àrees marginals periurbanes A6/A9 Activitats extractives abandonades
A7/A9 Vies de comunicació abandonades
A10/A9 Equipaments abandonats
B3/C1 Terres de cultiu abandonades i pastures
Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM

Els resultats d’aquest estudi (Mapa 6) mostren que Menorca presenta un 43,9%
d’usos naturals (recordem que aquests estan formats per vegetació natural,
àrees naturals sense vegetació, masses d’aigua amb i sense vegetació). També
destaca la superfície per a usos agrícoles, que representa el 39,8% de la
superfície de l’illa. El 10,6% de la superfície representa usos abandonats i
àrees marginals periurbanes. I per últim, el 5,6% de la superfície de l’illa està
ocupada per a usos urbans, residencials, comercials i industrials.
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Mapa 6. Usos del sòl a Menorca any 2002

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM. Elaboració
pròpia

En aquest estudi també es presenten algunes dades interessants, com és el
pes específic de cada municipi en alguns usos concrets. S’analitzen dos usos
importants per a Menorca, com és l’ús turístic (A2) i l’ús industrial i comercial
i d’activitats extractives (A5 + A6).
De les 727 hectàrees destinades a tota l’illa a ús turístic, el 37,6% es troben al
municipi de Ciutadella i el 23,1% a Sant Lluís. Els municipis que presenten una
menor superfície d’aquest és Castell (només representa el 0,2% de la
superfície dedicada a aquest ús), seguit de Ferreries (1,7%) (Gràfic 15).
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Gràfic 15. Superfície ocupades a nivell municipal per a ús turístic.
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Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM. Elaboració
pròpia

Pel que fa a la superfície per a usos industrial, comercials i d’activitats
(Gràfic 16) extractives la superfície total a Menorca és 453,9 hectàrees.
D’aquestes, el 30,7% i el 25,8% es troben a Ciutadella i Maó respectivament.
Es Migjorn és el municipi amb menor pes sobre aquest ús (el 0,5%).
Gràfic 16. Superfície ocupades a nivell municipal per a ús industrial, comercial i
d’activitats extractives.
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Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM. Elaboració
pròpia

2.6 MOBILITAT
En aquest capítol només es farà referència a la xarxa viària pública de
competència insular, i per tant, les xarxes de carrers i camins rurals de
competència municipal queden excloses d’aquesta auditoria.
Per a la redacció d’aquest apartat ens hem basar en el PLA DIRECTOR
SECTORIAL DE CARRETERES DE L’ILLA DE MENORCA. Doc I memòria
informativa.

2.6.1 CLASSIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA

Segons l’article 20 de les Normes del PTI, la xarxa de carreteres es classifica
en xarxa insular primària, xarxa insular secundària i xarxa de camins rurals. La
xarxa primària està formada per les carreteres que comuniquen els nuclis
principals de l’illa. La xarxa secundària està composta per les vies que atenen
les relacions amb la resta de nuclis urbans i urbanitzacions. La xarxa de
camins està formada per les vies de menor secció que connecten amb zones
d’interès turístic, ambiental o patrimonial i les vies d’ús públic que serveixen
a les relacions més locals i als usos agrícoles i ramaders.
El conjunt de carreteres de la xarxa primària té una longitud total de 99,3
km. La secció tipus està composta per dos carrils de circulació (un en cada
sentit) d’una amplada aproximada de 3,5 metres i uns vorals inferiors al
metre
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Taula 13 Carreteres de la xarxa insular primària
Denominació
Me-1
Me-2
Me-7
Me-8
Me-12
Me-14
Me-15
Me-16
Me-18
RM
RC-1
RC-2

Descripció

Km

Maó-Ciutadella
1,300-43,300
Maó-Es Castell
0,750-2,690
Maó-Fornells
1,280-22,470
Maó-Sant Lluís
1,100-4,200
Maó-Sant Climent
0,800-4,500
Me-1-Aeroport
0,000-1,710
Mercadal-Fornells
0,950-8,420
Migjorn-Alaior
0,000-3,910
Me-16-Es Migjorn
3,735-6,250
Ronda Maó
0,000-2,300
Ronda Nord Ciutadella 0,000-4,244
Ronda Sud Ciutadella 0,000-3,706

El conjunt de carreteres de la xarxa secundària té una longitud total de 70,5
km. Disposa de menys espai de calçada i voral que la primària, el conjunt
supera quelcom els 7 metres. Els pendents i radis de curvatura són, en
general, superiors en la xarxa secundària
Taula 14 Carreteres de la xarxa insular secundària competència del CIME
Denominació
Me-3
Me-4
Me-5
Me-6
Me-8
Me-8R
Me-9
Me-10
Me-11
Me-12
Me-13
Me-18
Me-20
Me-22
Me-24

Descripció

Km

Maó-La Mola
0,200-4,650
Es Castell-Trepucó
0,000-0,700
Maó-Es Grau
0,000-6,510
Sant Lluís-Es Castell
0,000-4,750
Sant Lluís-Alcaufar
4,200-9,400
Aeroclub
0,000-0,225
Me-7-Na Macaret
0,000-4,000
Sant Lluís-Binisafullet
0,000-2,285
Me-9-Addaia
0,000-0,450
Sant Climent-Cala en Porter 4,500-12,500
Mercadal-El Toro
0,000-3,290
Es Migjorn-Sant Adeodat
6,250-10,500
Ferreries-Es Migjorn
0,000-6,750
Me-1-Santa Galdana
0,000-7,170
Ciutadella-Cap Artruix
0,000-8,800

Les carreteres pertanyents a la xarxa de camins es detallen a la taula següent
(Taula 15):
Taula 15 Carreteres de la xarxa de camins
Denominació

Descripció

Km

Cf-1
Cf-2
Cf-3
Cf-5

Favàritx
Radio far Maó
Cap de Cavalleria
Punta Nati

5,710-8,000
0,000-0,600
3,340-6,640
1,822-4,822
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2.6.2 ACCESSIBILITAT A POBLACIONS I CARRETERES

Les carreteres que més accessos tenen per quilòmetre són la Me-6, la Me-8, la
Me-2 i la Me-24 totes situades a la zona Sud-est de Menorca (excepte la Me24), entre Sant Lluís, es Castell i Maó, zona molt poblada i amb gran quantitat
d’edificacions disseminades i amb parcel·les petites, que afavoreix l’aparició
de molts accessos.
La distribució dels accessos en públics o privats és equilibrada per tota l’illa,
però per carreteres hi ha moltes diferències. Al conjunt de l’illa pràcticament
hi ha el mateix nombre d’accessos públics que privats.
La major part dels accessos no es troben senyalitzats i no disposen d’una
infraestructura que ordeni la circulació de l’accés (rotondes, illetes, etc).

2.6.3 DEMANDA DE TRÀNSIT

Un dels factors que més influeix en el nivell de servei de les carreteres és el
nombre i evolució del parc automobilístic.
L’evolució del nombre de turismes als darrers anys es recull al (Gràfic 17).
Gràfic 17 Evolució del nombre de turisme a Menorca, 1997-2007
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Font: DGT i OBSAM
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Les dades mostren una evolució positiva al llarg dels anys del nombre de
turismes.
Hi ha hagut una evolució positiva al llarg dels anys del nombre de turismes, i
l’índex de motorització pel 2008 a Menorca va ser de 812,9 veh/1.000 hab,
índex inferior a la mitjana de Balears, però superior a la resta de Comunitats
Autònomes.
Per a l’anàlisi dels trànsit a la carretera general (Me-1) s’han estudiat 4
trams. En tots coincideix l’índex de màxima demanda (IMD) pel mes d’agost, i
que s’està produint una tendència a l’estancament o descens de la demanda
de trànsit
2.6.4 EL TRÀNSIT A LA RESTA DE CARRETERES

S’observa un clar comportament estacional, marcat per una major IMD als
mesos d’estiu que als mesos d’hivern.
Podem confirmar en la majoria de vies un lleuger descens de d’intensitat de
vehicles pesats, però hi ha dues excepcions, la Me-12 i la Me-1

2.6.5 NIVELL DE SERVEI ACTUAL

Per al càlcul del nivell de servei de les carreteres s’han utilitzat les
característiques bàsiques del viari existent, així com els volums de trànsit de
l’any 2008. En concret, es consideren els següents factors:
− Capacitat: a partir de les característiques del viari (nombre de carrils,
amplada, velocitat, etc.) es calcula la capacitat de cadascuna de les vies
que composen la xarxa.
− Demanda: segons els ratis d’hora punta habituals, es considera un 10% del
trànsit total diari per establir la demanda horària. Aquest és el valor
utilitzat a la majoria de programes de simulació del trànsit, que dóna com
a resultat el nivell de servei en hora punta.
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Com a resultat de dividir la demanda entre la oferta existent, s’obté el nivell
de servei. Durant l’hivern (mes de febrer), s’observa un nivell de servei
adequat al conjunt del viari, amb un nivell igual o superior a C (equilibrat) a
tots els casos. Pel contrari, durant el mes d’agost és quan el nivell de servei
és més reduït, especialment a la carretera Me-8, que registra saturació durant
les hores punta, i a la carretera Me-1, on en alguns trams s’obté un nivell de
servei dens, mentre que a la resta de vies el nivell de servei és similar al del
febrer.
2.6.6 ANÀLISIS DE LA SINISTRALITAT
Entre 2006 i 2008, les xifres generals mostren una evolució favorable en el
nombre total d’accidents que s’han produït, hi ha hagut un descens d’un 30%
en el nombre d’accidents.
Taula 16 Evolució de l’accidentalitat Menorca 2006-2008

total accidents accidents amb víctimes
2006
2007
2008

269
239
189

63
54
53

Font: DOYMO a partir de les dades del Consell Insular de Menorca

En quant al nombre de víctimes implicades als accidents, no s’observa una
tendència clara, entre 2006 i 2007 va disminuir el nombre de víctimes (19
víctimes menys), mentre que el 2008 va augmentar respecte el 2007 (13
víctimes més); tot i així la xifra total de 2008 és inferior a la que es va
registrar el 2006
En quant al nombre de víctimes implicades als accidents, no s’observa una
tendència clara entre els últims tres anys, doncs entre 2006 i 2007 va
disminuir el nombre de víctimes (19 víctimes menys), mentre que el 2008 va
augmentar respecte el 2007 (13 víctimes més); tot i així la xifra total de 2008
és inferior a la que es va registrar el 2006 (Taula 17).
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Taula 17 Evolució del nombre de víctimes Menorca, 2006-2008

morts

ferits greus

ferits lleus

total

7
4
9

34
22
15

60
56
71

101
82
95

2006
2007
2008

Font: DOYMO a partir de les dades del Consell Insular de Menorca

És important, però, analitzar els resultats de la següent manera:
− Augment del 28% en el nombre de morts entre 2006 i 2008. Al 2008 es va
més que duplicar el nombre de morts respecte a l’any anterior.
− Com a dada positiva cal destacar la disminució del 55% dels ferits greus,
reducció progressiva e important en els darrers tres anys.
− Augment del 18% del nombre de ferits lleus, doncs tot i la reducció
registrada entre 2006 i 2007, al 2008 la tendència és reverteix i augmenta
significativament superant la xifra de 2006.
Pel 2008 s’obté un índex de sinistralitat (nombre d’accidents amb víctimes
per any/1.000 hab.) de 0’57, molt per sota de la mitjana de les Balears i que
segueix una tendència a la baixa.

Gràfic 18 Evolució de l’índex de sinistralitat 2006-2008
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Font: DOYMO a partir de les dades del Consell Insular de Menorca
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La carretera més transitada, la Me-1, és la presenta major nombre
d’accidents, tot i que en els darrers tres anys ha reduït el nombre d’accidents
en un 33%
2.6.7 TRANSPORT COL·LECTIU O PÚBLIC

El 2006 es va aprovar el Decret del Pla Director Sectorial del Transport de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PDSTIB), com a marc per a les
actuacions i línies estratègiques a seguir pel que fa al transport públic.
Les connexions interinsulars i amb la Península s’han de considerar de
caràcter prioritari i de supervivència per a Menorca, per tant, les rutes aèries
entre les illes i la Península haurien d’estar incloses també en el Declaració
d’obligacions de servei públic, i ser més assequibles econòmicament. I s’ha de
treballar perquè el transport marítim pugui equiparar-se a l’aeri complint
amb algunes condicions mínimes.
A Menorca, la cobertura dels serveis de transport públic terrestre com la
utilització que en fan els ciutadans/es han anat en augment any rere any. El
2008 s’ha arribat a una xifra de 2.255.846 usuaris anuals, (506.916 en
temporada baixa i 1.748.930 en temporada alta). A Maó i Ciutadella
existeixen línies urbanes que també han augmentat el nombre d’usuaris any a
any.
El Consell Insular de Menorca ofereix altres serveis, apart del regular, que
també tenen una gran acollida, el “Bus nit”, el “Bàsquet Bus” i el “Jaleo
Bus”. I aquest any 2009 s’ha iniciat el programa “Compartim cotxe” amb
l’objectiu de fer un ús més racional del vehicle privat.

2.6.8 PORTS I AEROPORTS

Les infraestructures de comunicació (no viària) a Menorca estan representades
per l’Aeroport de Menorca, l’aeròdrom de Sant Lluís, el Port de Maó i el Port
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de Ciutadella, el port de Fornells i resta de ports esportius tenen una funció
més recreativa.
L’aeroport de Menorca va superar els 2,605 milions de passatgers el 2008, i hi
va haver un moviment de 31.804 aeronaus. Tot i que la seva activitat està
condicionada per la temporada turística.

Taula 18 Passatgers totals a l’aeroport de Menorca 2004-2008

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2004
Passatgers
48.070
53.778
64.942
98.477
293.556
380.336
452.703
506.001
376.181
237.884
62.782
56.624

%
-6,50%
2,20%
1,70%
-7,50%
-5,60%
-9,10%
3,20%
-3,60%
0,10%
-3,30%
6,50%
1,60%

2005
Passatgers
51.178
55.686
74.736
84.940
273.986
375.684
454.205
489.845
391.006
213.132
65.695
60.640

%
6,50%
3,50%
15,10%
-13,70%
-6,70%
-1,20%
0,30%
-3,20%
3,90%
-10,40%
4,60%
7,10%

2006
Passatgers
56.068
57.772
75.299
108.242
265.819
398.495
464.170
501.218
397.573
214.542
78.058
73.736

%
9,60%
3,70%
0,80%
27,40%
-3,00%
6,10%
2,20%
2,30%
1,70%
0,70%
18,80%
21,60%

2007
Passatgers
64.083
65.925
95.369
123.376
263.350
405.155
477.886
529.710
396.246
203.530
80.236
71.592

%
14,30%
14,10%
26,70%
14,00%
-0,90%
1,70%
3,00%
5,70%
-0,30%
-5,10%
2,80%
-2,90%

2008
Passatgers
65.144
72.681
100.608
107.336
265.851
364.434
441.995
517.177
348.881
180.466
76.660
64.699

%
1,70%
10,20%
5,50%
-13,00%
0,90%
-10,10%
-7,50%
-2,40%
-12,00%
-11,30%
-4,50%
-9,60%

TOTAL

2.631.334

-2,70%

2.590.733

-1,50%

2.690.992

3,90%

2.776.458

3,20%

2.605.932

-6,10%

El transport de mercaderies via aèria és molt reduït si el comparem amb
l’arribada de mercaderies per via marítima, per el valor d’aquestes és molt
superior. El flux de mercaderies és més homogeni al llarg de tot l’any, però a
l’igual que passa amb els passatgers agost és el mes més alt i desembre-gener
el més baix
Els ports de Menorca són la principal porta d’entrada de mercaderies i també
tenen importància el moviment de viatgers, ja sigui en línia regular o en
creuer. Els ports de Menorca que major moviment de passatgers i mercaderies
realitzen amb l’exterior són el de Maó i el de Ciutadella. Existeix, també, una
xarxa de ports recreatius amb poca incidència en el moviment de persones i
mercaderies.
Des de 2005, els ports menorquins mouen cada any uns 500.000 passatgers,
incloent els creuers.
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Gràfic 19. Número de passatgers marítims a Menorca, 2005-2009*
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Ciutadella
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Fornells
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TOTAL

100.000
0
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2009*

*fins setembre
Maó també inclou passatgers de creuers
Font: Autoritat Portuària Illes Balears, Ports de les Illes Balears (CAIB)

Maó representa la principal porta d’entrada de mercaderies per via marítima
a Menorca, tot i que aquesta quantitat ha anat disminuint des de 2006
Maó representa la principal porta d’entrada de mercaderies per via marítima
a Menorca, tot i que aquesta quantitat ha anat disminuint des de 2006.

Gràfic 20. Mercaderies generals en transport marítim a Menorca, 2005-2009*
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800.000,00
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TOTAL

400.000,00
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*fins setembre
Font: Autoritat Portuària Illes Balears, Ports de les Illes Balears (CAIB)
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2.6.9 PROJECCIONS DE FUTUR

En el PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES DE L’ILLA DE MENORCA. Doc I
memòria informativa, s’exposen diferents projeccions de futur sobre la xarxa
viària de Menorca.
Per a l’any 2016, les diferents hipòtesis considerades no suposen grans
variacions en el nivell de servei futur. En línies generals, durant el mes de
febrer només a la Ctra. Me-8 es preveu un nivell de servei problemàtic. En
quant al mes d’agost, s’obté un nivell de servei saturat a les carreteres Me-2 i
Me-8, mentre que a la Me-1 es registra un nivell de servei dens o molt dens a
gairebé tots els trams, similar a la situació que s’obtindria a la Ctra. Me-12.

2.7 GOVERNANÇA I GESTIÓ AMBIENTAL

2.7.1 FUNCIONS I COMPETÈNCIES DEL CONSELL INSULAR

Pel que fa a les competències del Consell Insular, l’article 39 de l’Estatut
d’autonomia de les illes Balears permet assumir, desenvolupar i exercir la
funció executiva i la gestió en nombroses matèries, així com demanar la
transferència o delegació de qualsevol altra competència autonòmica.
El Consell Insular acompleix un paper fonamental en la coordinació de les
administracions de l’illa: l’ordenació territorial, l’activitat i el planejament
urbanístic, l’ordenació i inspecció del sector turístic, la gestió del patrimoni
historicoartístic, la recollida i el tractament de les deixalles, l’atenció i
assistència social a col·lectius desfavorits o amb minusvalideses, la protecció
dels menors i el transport terrestre són, juntament amb altres tasques com la
protecció civil o el servei de bombers, les principals competències de la
institució.
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2.7.2 ORGANIGRAMA

L’organigrama del Consell Insular de Menorca el formen: un president, un
vicepresident, nou consellers executius i vint-i-quatre directors insulars

ORGANIGRAMA CONSELL INSULAR DE
MENORCA
Comisión Especial de
Cuentas

Junta de Portavoces
Grupos Políticos

Comisiones Informativas
PLENO

COMISIÓN DE GOBIERNO

PRESIDENCIA

Comisiones Técnicas
Asesoras:
Urbanismo y Ordenación
del territorio
Patrimonio Histórico

VICEPRESIDENCIA

Órganos de participación
ciudadana

CONSEJO EJECUTIVO

Órganos consultivos y de
coordinación

Consellers ejecutivos

Departamentos

Órganos de desconcertación
y de descentralización

Direcciones insulares

Presidencia
Turismo
Ordenación del Territorio y Vivienda
Servicios Generales y Trabajo
Movilidad
Cooperación Local e Innovación
Acción Social
Ciudadanía y Familia
Deportes y Cooperación Internacional
Economía y Medio Ambiente
Cultura, Patrimonio, Educación y
Juventud

2.7.3 MARC I GESTIÓ COMPETENCIAL DE LA SOSTENIBILITAT
EN L’ÀMBIT INSULAR

Pel que fa a la sostenibilitat de l’illa, l’actuació més destacada del CIME ha
estat l’aprovació del Pla Territorial Insular. Per altra banda, el Consell ha
elaborat els Plans Especials de set Àrees Naturals d’Interès Especial,
designades com ZEPA i LIC.
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Pel que fa a la gestió mediambiental, encara que el Consell Insular de
Menorca no disposa de les competències en Medi Ambient, una part important
de les actuacions mediambientals han tingut el seu origen en el
desenvolupament de projectes europeus. I a principis de l’any 2009 es va
crear l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, amb l’objectiu de tirar endavant
els continguts de la Declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera.
D’altre banda, el Consell Insular de Menorca, participa amb els ajuntaments
de l’illa en tres consorcis de caire ambiental, el Servei de Neteja de Platges,
el Consorci de Residus i Energia, i el Consorci per la Protecció de la
Legalitat Urbanística en Sòl Rústic.
Servei de Neteja de Platges: és un ens participat pel Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments de Maó, Alaior, Sant Lluís, Es Mercadal, Ferreries,
Es Migjorn Gran i, des de 2009, Ciutadella. El seu objectiu és el manteniment
de l’estat de neteja de totes aquelles platges, cales, zones de bany i entorns
que es contemplen al pla de neteja litoral (amb un total de 120 platges i
zones de bany). Pel que fa a les recollides de fems, la major recollida de
bosses es dóna quan l’afluència a les platges és major, i any rere any la
recollida ha anat incrementant, amb excepció de l’octubre. A més de les
actuacions de neteja de platges i zones de bany, des d’aquest servei de
Neteja de Platges, també es porten a terme actuacions extraordinàries, entre
elles la recuperació de sistemes dunars.
Consorci de Residus i Energia de Menorca: l’abril de 1994, els vuit municipis
de Menorca juntament amb el Consell lnsular s’uneixen per assumir la gestió
de residus i controlar el greu problema que suposa el sistema tradicional
d’eliminació de residus. En temes energètics, el Consorci s’encarrega de la
gestió directa del parc eòlic de Milà, dels Plans d’eficiència energètica i
participa activament en la Comissió de prevenció i correcció de la
contaminació lumínica. Com a àrees de gestió del Consorci podem diferenciar
la gestió de residus de Milà, la planta de compostatge de Milà, la planta de
selecció d’envasos, la planta incineradora de MER, el parc eòlic de Milà i
projectes d’eficiència energètica.
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Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic: Aquest
Consorci està format pel Consell Insular de Menorca i pels vuit ajuntaments de
l’illa L’objectiu principal és vetllar perquè es faci efectiva la disciplina
urbanística en sòl rústic i no es vulneri un territori fràgil com és l’insular.

2.8

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I AGENDES LOCALS 21

L’any 2001, els vuit municipis de Menorca, amb el suport del Consell Insular
de Menorca, van iniciar el procés de les Agendes Locals 21, signant els
Compromisos d’Aalborg. El 2007 es va decidir de manera conjunta entre tots
els ajuntaments i el Consell Insular iniciar la revisió dels PAAMs i adherir-se als
Compromisos d'Aalborg+10.
L’octubre de 2008, el Ple del Consell Insular de Menorca es va adherir als
Compromisos d’Aalborg+10 per iniciar el procés d’AL21 Insular.
L’objectiu principal de les Agendes Locals 21 és aconseguir la sostenibilitat
del municipi o l’illa i la millora de la qualitat de vida, a partir de la
participació ciutadana. Això significa la implicació de la ciutadania en la presa
de decisions dels governs. També és una manera de governar conjuntament
amb la ciutadania, amb transparència i corresponsabilitat. I finalment, és
també un procés educatiu per aprendre a donar i rebre informació referent al
govern municipal.
L’any 2001, els vuit municipis de Menorca, amb el suport del Consell Insular
de Menorca, van iniciar el procés de les Agendes Locals 21, signant els
Compromisos d’Aalborg.
A continuació presentem un esquema resum del cronograma del procés de les
Agendes Locals 21 a Menorca:
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Món / Balears
1992

Conferència de la ONU sobre medi ambient i
desenvolupament a Rio

1993
1994

La Unesco declara Menorca Reserva de la Biosfera
I Conferència europea de Ciutats i Pobles
sostenible → Carta Aalborg
Els 8 municipis de Menorca signen la Carta d'Aalborg i
inicien el procés d'Agenda Local 21

2001
2002

Decret 123/2002 sobre la implantació de
l'Agenda Local 21 als municipis de les Balears

Redacció de les auditories ambientals de cada municipi
Elaboració dels Plans d'Acció Ambientals Municipals
(PAAM)

2003
2004

Menorca

IV Conferència europea de Ciutats i Pobles
sostenible → Compromisos d'Aalborg

Aprovació per Ple dels PAAM, validació del Comitè Insular
d'AL21 i XBS. Inici execució

2005

Formació dels Tallers de participació ciutadana d'Agenda
Local 21

2006

Seguiment de l'avanç de la implatació dels PAAM al
Comitè Insular d'AL21

2007

V Conferència europea de Ciutats i Pobles
sostenible → Portar compromisos al carrer

Inici procés de revisió dels PAAM. Tots els municipis
s'adhereixen als Compromisos Aalborg+10

2008

Aprovació Ple del nou PAAM de Ferreries i Sant Lluís
Adhesió del Consell Insular de Menorca als Compromisos
Aalborg+10 i inici AL21 Insular

2009

Aprovació Ple dels nous PAAMs de Maó, Ciutadella, Es
Migjorn, Es Mercadal, Es Castell i Alaior
Validació dels PAAMs pel Comitè Insular d'AL21 i
ratificació de la Comissió Balear de Medi Ambient
Presentació Auditoria Ambiental AL21 Insular
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3 MEDI NATURAL

3.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

3.1.1 GEOLOGIA

En general, els materials i fòssils que la formen són molt semblants en unes
illes i les altres, però hi ha dues característiques geològiques que donen a
Menorca una personalitat pròpia i diferenciada de la resta d’illes de
l’arxipèlag: la presència, a la costa de tramuntana, d’abundants materials del
Paleozoic i la manca total de sediments del Cretaci superior i del Paleogen.
Menorca compta amb els materials més antics de les Balears. A Mallorca i a
les Pitiüses la historia geològica comença ara fa uns 200 M.a., mentre que a
Menorca aquest punt de partida el podem situar al voltant dels 400 M.a. Les
roques més antigues que s’han datat a Menorca són les que formen
l’aflorament del Paleozoic, que s’estén per la zona centre - nord de l’illa (de
Mercadal fins al Pilar i Fornells).
L’illa està separada en dues grans unitats geològiques per una línia
pràcticament recta que va des de el Port de Maó fins a Cala Morell, al nord de
Ciutadella. La part més antiga correspon a la zona nord.
Es tracta d’una regió amb un relleu relativament accentuat de petits turons i
valls amples i poc fondes. Aquesta zona s’anomena regió de Tramuntana. Per
contra, la part sud, anomenada regió de Migjorn, és una zona amb poc relleu,
d’una coloració i composició molt més homogènia i amb gran nombre de
barrancs.
Al nord dominen les silícies, encara que també n’hi ha de carbonatades, i al
sud pràcticament són totes carbonatades. Aquesta composició confereix a
l’illa

unes

característiques

hidrogeològiques

particulars.

El

terrenys
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superficials del sud són permeables i l’aigua s’escola en profunditat fins que
troba terrenys impermeables. Al nord açò pràcticament no succeeix. Aquest
fenomen provoca que la pràctica totalitat de les reserves d’aigua es trobin al
sud de l’illa, a l’anomenat aqüífer de Migjorn.
Mapa 7. Períodes geològics de Menorca

Font: SIG OBSAM

3.1.2 GEOMORFOLOGIA

La forma de l'illa de Menorca obeeix a la reactivació d'un sistema encreuat de
falles que enfonsen els relleus emergits.
L'illa també es caracteritza pel reticulat de diversos materials d'edat i
composició diferent visibles a la Tramuntana i més o menys enlairats els uns
respecte els altres.
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Tota la part central de l'illa, entre Calan Turqueta-Son Bou i Cala Pilar-Addaia
al Nord, correspon a una sèrie de blocs aixecats durant l'orogènesi herciniana
amb importants deformacions recents, mentre que les zones E i W es
presenten com a més estables.
Les roques que afloren a Menorca, a excepció d'alguns casos, són
sedimentàries i es presenten entratificades en capes més o menys potents i de
diferent o igual composició i gruix.

3.2 CLIMATOLOGIA
Menorca té un clima temperat; ni sec ni humit; fortament estacional quant a
la humitat, estacional, però més moderat, quant a temperatures. Són
freqüents els períodes llargs de sequera i les precipitacions molt intenses que
són fins i tot més freqüents que a les zones de clima més humit.
Entre la tramuntana i el migjorn de l’illa les diferències climàtiques són
únicament de matís. Tot i això, es podria dir que a tramuntana hi ha zones on
la violència dels temporals del nord és major que a qualsevol punt de la zona
de Migjorn.
3.2.1 PRECIPITACIONS

La distribució de la precipitació al llarg de l’any es correspon a la típica
distribució mediterrània, en què es donen estius i hiverns secs, i tardors i
primaveres plujoses. El mes més sec correspon al juliol, amb valors al voltant
dels 5-6 mm mensuals. El més de precipitació màxima correspon al novembre,
amb valors sobre els 80-90 mm anuals, seguit de l’octubre amb mitjanes de
70-80 mm.
Sembla que s’ha donat una disminució de les precipitacions anuals mitjanes.
Trobem que al període 1901-1931 la mitjana anual era de 592 mm (Jansà,
J.M), mentre que al període 1978-2007 és de 572,3 mm
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Gràfic 21. Precipitació total anual mitjana (1975-2008)

Font: Instituto Nacional de Metereología. Elaboració pròpia

Gràfic 22. Precipitació mensual mitjana (1978-2008)

Font: Instituto Nacional de Metereología. Elaboració pròpia

3.2.2 TEMPERATURES

Menorca, en general, es caracteritza per tenir estius calorosos (mitja de 24ºC)
i hiverns suaus (10 -11 ºC). El 2007 les temperatures varen ser molt semblants
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als valors mitjans dels darrers 57 anys, tot i que l’hivern i la primavera van ser
una mica més calorosos.
Taula 19. Temperatura mitjana mensual (2000-2007) i mitjana mensual dels darrers 57
anys

Font: CCEA

3.2.3 VENTS

La distribució estadística del vent no és constant tot l'any, hi ha variacions
molt significatives. Així i tot, el nord és gairebé tot l'any el vent mes
freqüent, encara que al ple de l'estiu és superat lleugerament pel NE. Els
altres vents presenten una marcada oscil·lació anual de freqüència: els de
component oest tenen el màxim a l'estació freda, i els de component est a
l'estiu (també el sud). Pel que fa a velocitats, desembre, febrer i març, són
els mesos més ventosos, i agost, setembre i octubre, els que ho són manco.

3.3 HIDROLOGIA
El tret definitori de la naturalesa hidrològica de Menorca és la importància de
les aigües subterrànies front als recursos hídrics superficials. La hidrologia
superficial però és un factor important del paisatge i la topografia. Les aigües
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superficials tenen poca importància en volum hídric i la major part de les
fonts i barrancs tenen un llarg període de sequera.

3.3.1 XARXA HIDROGRÀFICA I AIGÜES SUPERFICIALS

Segons la metodologia utilitzada en el Pla Hidrològic, a Menorca s’han definit 12
trams fluvials distribuits en 8 conques. Molts d’ells es troben associats a activitat
agrícoles.
Taula 20. Trams fluvials a Menorca
Nom

Tipus*

Cala en Porter (Alaior a dalt)
Cala en Porter (Alaior a dalt)
Pont de s’Alairó
Mercadal
Mercadal
Mercadal
Algendar
Algendar-Molí de Baix
Puntarró
Sa Cova
Son Biró
Na Bona

Rural
Depuradora
Rural-natural
Depuradora
Artificial-agrari
Artificial-agrari
Regadiu
Millor
Rural-natural
Millor
Millor
Artificial-agrari

* Rural: Sòl artificial <3%. Percentatge agrícola entre 60 i 80%, agricultura de regadiu <10%. Millor: No hi
ha sòl artificial. El percentatge d‟ús agrícola és <50%. No existeixen retorns de depuradores al torrent.
Regadiu: Sòl artificial <3%. Percentatge agrícola entre 60 i 80%, agricultura de regadiu >10%. Artificalagrari: Percentatge de sòl artificial >10% i percentatge d‟usos seminaturals <40%. Depuradora:
Existeixen retorns de depuradora o abocaments d’un altre tipus al torrent en el tram. Rural-natural:
Percentatge de sòl artificial <3% i percentatge agrícola <60%. No existeixen retorns de depuradores al
torrent.

Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia

69

Document de síntesi

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Mapa 8. Hidrografia de l’illa de Menorca

Font: Govern de les Illes Balears

A Menorca existeixen 17 masses d’aigua de transició: albuferes, basses de
desembocadura, prats litorals i costaners.
A Menorca hi han 28 zones húmides que sumen 479 hectàrees i 36 basses
temporals.
També trobem 7 coves amb ambients anquialins i 2 coves amb hàbitats
dolçaqüícoles no litorals.

3.3.2 AIGÜES SUBTERRÀNIES

A Menorca existeixen 5 masses d’aigua subterrània, segons la Directica Marc
de l’Aigua. Les més importants en quant a volum es troben situades a la regió
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de Migjorn. Les altres masses d’aigua, de dimensions més reduïdes, es troben
a la regió de Tramuntana.
Les aigües subterrànies són el principal recurs hídric de Menorca.
Taula 21. Masses d’aigua subterrànies a Menorca
Massa d’aigua
Maó
Es Migjorn
Gran
Ciutadella
Sa Roca
Addaia
Tirant
Total

Longitud de
Superfície (km2)
costa (km)
117,9
43,8
110,9
157,4
69,4
19,1
3,0
477,7

25,8
64,5
0,0
30,8
0,3
165,2

Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia

3.4 ECOSISTEMES TERRESTRES
3.4.1 VEGETACIÓ

Menorca compta amb una rica i variada vegetació. Trobem des de comunitats
climàciques i permanents arbòries i arbustives com els alzinars o els ullastrars,
comunitats secundàries i de degradació com els pinars, comunitats rupícoles del el
litoral rocós i d’interior com els socarells, comunitats de litoral de dunes i de ribera i
de zones húmides i comunitats arvenses i ruderals.
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Mapa 9. Vegetació a Menorca

Font: OBSAM

A Menorca hi ha 1.321 tàxons (plantes autòctones i naturalitzades, incloent
espècies, subespècies i varietats). El 60% de la flora és de càracter
mediterràni, el 6,3% són endemismes i hi ha un 12% de flora al·loctòna que
com en el cas del Carpobrotus posa en perill la conservació de la flora
autòctona.
Vuit espècies endèmiques estan incloses a la Directiva d'hàbitats i quatre
estan considerades com a prioritàries. Les esmentades espècies es troben en
hàbitats rocallosos situats principalment a la costa nord i est de l'illa, per a
les quals s'han proposat llocs per a la Xarxa Natura 2000.
L'altra amenaça important prové del turisme, amb l'afluència massiva de
visitants en certes èpoques i la proliferació d'accessos rodats a l'interior dels
LIC. Per aquestes espècies i dintre del Projecte LIFE2000NAT/E/7355
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Conservació d’Àrees amb Flora Amenaçada a l’Illa de Menorca s’estan
elaborant plans de gestió, 6 dels quals ja han estat validats. Així també dintre
del context d’aquest projecte es vol establir una xarxa de microreserves de
flora a l’illa de Menorca. Les microreserves són petites àrees de territori (no
superiors a 20 hectàrees) on hi ha una presència significativa de plantes rares,
amenaçades o endèmiques, així com una associació vegetal interessant de
preservar en el seu conjunt. La declaració de microreserva implica
simultàniament la protecció de la zona i la redacció d’un pla de gestió.

3.4.2 FAUNA

Menorca compta amb un gran riquesa faunística. Destaquen els ocells, que es poden
trobar en una gran varietat d’ambients (boscos, albuferes, litoral rocós, etc.). Els
mamífers són més freqüents en zones boscoses i els rèptils, amfibis i peixos en zones
amb presència d’aigua com les albuferes o els barrancs. Cal esmentar l’importància
de la sargantana balear (Podarcis lilfordi), espècie que ha evolucionat de manera
diferent a cada illot i han constituït fins a vuit subspècies úniques i diferents als illots
de Menorca.
Menorca, com la major part dels indrets del món, pateix el problema de la pèrdua de
biodiversitat. De les 217 espècies de vertebrats (sense tenir en compte els peixos i
els mamífers aquàtics), un 25% poseeix algun tipus d’amenaça segon les dades del
llibre dels vertebrats de Balears. Una espècie d’aus, el milà reial, és la que es troba
més amenaçada, en perill crític. Tres espècies estan en perill (1 reptil i 2 aus), 40
són vulnerables (1 amfibi, 2 rèptils, 34 aus i 3 mamífers) i 20 espècies estan en
menor risc (1 rèptil, 16 aus i 3 mamífers). Els amifibis, per tant, són el grup més
amenaçat, si tenim en compte que només hi han 2 espècies i una està amenaçada.
Els rèptils, amb 4 espècies també presenten un grau d’amenaça important, amb una
espècie en perill. En el cas de les aus, de les 218 espècies que es coneixen, 53 estàn
amenaçades i 3 espècies amb un risc d’extinció molt elevat. En els mamífers, trobem
6 espècies amenaçades, però amb un risc relativament baix en comparació amb
altres graus d’amenaça.
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Taula 22.Espècies amenaçades a nivell Balear a Menorca

N. espècies
Amfibis
Reptils
Aus
Mamífers

Espècies
amenaçades

%

2
12

1
4

50
33

218
25

53
6

24
24

Categoria amenaça*
1V
1EN, 2V, 1MR
1 CR, 2 EN, 34 V, 16
MR
3 V, 3 MR

*CR (perill crític): risc extrem d’extinció en futur pocs anys: EN (en perill): risc alt d’extinció en futur
proper; V (vulnerable): risc d’extinció a mitjà termini; MR (menor risc): estat s’aproxima a vulnerable

Font: F. Pablo. Situación de la fauna en la reserva de biosfera de Menorca: estado de
conocimiento y variaciones. Jornades dels 10 anys de reserva de biosfera de Menorca (IME,
2004)

Tanmateix, existeix un alt nombre d’espècies de les quals es desconeix la
situació actual, fet que podria fer que aquestes dades augmentessin.
En relació als invertebrats, l’informació és molt escassa, però es creu que la
situació com a mínim deu ser la mateix o fins i tot pitjor que en el cas dels
vertebrats.

3.5 ECOSISTEMES MARINS
Les aigües del litoral menorquí compten amb una elevada diversitat biològica
a tots els nivells: algues, plantes fanerògames, peixos, invertebrats i altres
organismes.
A l'ecosistema marí hi són presents un elevat nombre de comunitats :
comunitats bentòniques sobre roca, d’arena i comunitats pelàgiques.
D’especial importància són les praderies de Posidònia i altres fanerògames,
per constituït el refugi i zona de reproducció d'un elevat nombre d'espècies
marines de peixos, d'invertebrats i d'algues i pel paper en la generació i
preservació de l'arena de les platges i en l'estabilització dels fons marins.
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L’estat de conservació de les praderies de Posidonia Oceanica és preocupant
en el seu punt central (15m) ja que en 6 de les 14 estacions analitzades per
l’OBSAM l’estat és dolent i en la resta regular. L’estat en el límit superior (57m), és en termes generals, millor.
Mapa 10. Estat de les praderies de Posidonia Oceanica segons densitat de feixos 2007

Font:Observatori Socioambiental de Menorca

3.6 PAISATGE
El paisatge és l’aspecte que té el territori, i que resulta de la combinació de
les seves característiques físiques i avui en dia, de l’activitat humana realitza
sobre aquest. Degut a això, avui en dia, no és estrany sentir parlar de dos
tipus de paisatge: el paisatge natural i el paisatge natural. En realitat, resten
al món pocs paisatges naturals, és a dir, que mai han sofert l’acció de
l’activitat humana.
En la redacció del Pla Territorial Insular de Menorca, es van descriure un
conjunt de 24 unitats de paisatge que es poden consultar en l’annex 3 del PTI.
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Però en el cas del present document, s’ha considerat més adient parlar del
paisatge menorquí, en un sentit més ampli, i en base a l’estudi de les
cobertes del sòl realitzat per l’Observatori Socioambiental de Menorca en el
projecte “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”.
D’aquesta manera es podran definir més que unitats específiques de paisatge,
els diferents tipus de paisatge que entremesclats, combinats conformen
l’imatge i el caràcter de l’illa de Menorca.
Entenem en el context menorquí que els paisatges naturals són aquells que
menys modificació (encara que han estat modificats) han sofert per part dels
humans. Estem parlant en aquest cas dels boscos i àrees naturals, les zones
húmides i les masses d’aigua naturals.
Per contra, els paisatges humanitzats, encara que amb diferències importants
entre ells estan conformats per les superficies artificials i les superfícies
agrícoles i ramaderes. Entendrem en aquest cas i dintre del paisatge
humanitzat de menorca, el paisatge artificial format per les superfícies
artificials presents a Menorca i el paisatge modificat com les cobertes
agrícoles i ramaderes principalment.
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Mapa 11. Cobertes artificials, modificades i naturals a Menorca

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM

3.6.1 PAISATGE HUMANITZAT ARTIFICIAL

S’enten per paisatge humanitzat artificial aquell format per les superfícies
artificials presents a Menorca (nuclis de població, urbanitzacions, zones
industrials, carreteres, etc.) i a Menorca representen el 4,5% del territori.
Es Castell i Sant Lluís són els municipis amb major percentatge de superficie
artificial en relació a l seva extensió (13,6% i 12% respectivament).
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Imatge 1. Exemples de paisatges humanitzats artificials

A dalt: Poblat de Binibequer. Abaix: Port de Ciutadella. Fotografies de Marta Pérez

3.6.2 PAISATGE HUMANITZAT MODIFICAT

S’enten per paisatge humanitzat modificat el paiatge bàsicament agroramader (cultius, pastures, etc) i altres cobertes no tan artificials com les
anteriors (camins rurals, canteres, etc.) i a Menorca representen el 50.6% del
territori.
Es Castell, Ciutadella i Alaior són els municipis amb major percentatge
d’aquest paisatge en relació a la seva extensió (65,8%, 60,4% i 53,3%
respectivament).
Imatge 2. Exemples de paisatge humanitzat modificat
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A dalt: Camp entre Cala en Porter i Alaior. A baix: Pastura a Ferreries. Fotografies de Xisco
Roig

3.6.3 PAISATGE NATURAL

S’enten per paisatge humanitzat modificat el paiatge menys alterat per
l’home (boscos, marines, platges, roquissars, maresmes) i representa el 45%
de la superfície de Menorca.
Es Mercadal, Ferreries i Es Migjorn Gran són els municipis amb major
percentatge d’aquest paisatge en relació a la seva extensió (56,4%, 53,8% i
51,7% respectivament).
Imatge 3. Exemples de paisatge naturals

A dalt: Cala Pregondó. Abaix:Vistes de Montgrofe des de Cala en Calderer. Fotografies de
Marta Pérez
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3.7 SISTEMA LITORAL
3.7.1 DESCRIPCIÓ DEL LITORAL

Menorca compta amb 285,7 km de costa, i el 9,2% de la longitud de costa
correspon a platges, les quals representen el 0,1% de la superfície de l’illa. El
69% de les platges són d’arena fina i el 39% de graves. Majoritariament el
sediment de platja és d’orgien bioclàstic (fragments esquèletics d’organismes)
amb origen a les praderies de Posidonia Oceanica, suposant el 85% de la
composició del sediment de platja. El 33,8% (85,2 km lineals) de la franja
costanera està urbanitzada i de la resta, el 19,5% (55,8 km lineals sense tenir
en compte els illots) es troba protegida sota la figura de les Arees Naturals
d’Especial Interès.
Es

poden

distingir

dues

costes,

que

fan

referència

a

les

unitats

geomorfòlogiques de Menorca, la costa de Tramuntana i la de Migjorn. La
costa de Tramuntana és més articulada, amb gran prèsencia de penya-segats
de certa altura. La costa de Migjorn, presenta penya-segats abruptes i
rectiliniïs i nombroses cales i platges.
El litoral de Menorca presenta diverses formes i tipus de costa: penya-segats
de perfil complex, penya-segats de marina, sistemes platja-duna i albuferes.
La Posidonia Oceanica té un paper important pel litoral. Les praderies de
Posidonia són la principal font de sediment de les platges, protegeixen la
costa de l’erosió i retenen l’arena dels bancs submergits. L’estat de
conservació d’aquestes praderies és en termes generals bó.
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Mapa 12. Costa de Menorca

Font: P. Balaguer, M. Vizoso, M.I. Ferrer, M. Ruíz, P. Orfila, G. Basterretxea, A. Jordi, J.J.
Fornós, J. Satorres, F. X. Roig i Munar, J.Tintoré. Zonificación del litoral Balear frente a un
posible derrame o vertido de hidrocarburos. Establecimiento de un Índice de Sensibilidad
Ambiental de la línea de costa. IX Jornadas Nacionales de Geomorfología. 2006

3.7.2 USOS I IMPACTES ANTRÒPICS DEL LITORAL

El litoral alberga diferents usos: s’ubiquen els ports que permeten el transport
de mercaderies i de persones amb altres territoris, es troben ubicats
assentaments humans, especialment turístics i també residencials i és un
espai d’oci i de lleure tant pels residents com pels turistes.
L’existència d’aquest usos provoca un seguit d’impactes antròpics sobre el
sistema: afectació a les praderies de Posidonia Oceanica, desequilibris en el
balanç sedimentari del sistemes plata-duna, modificació i/o erradicació de
formes dunars, generació de residus,..
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Mapa 13. Quilòmetres lineals de costa ocupats per cobertes artificials d’ús turístic

*En vermell, cobertes artificials i en blau específicament les cobertes d’ús turístic. En verd, cobertes
naturals.

Font : Observatori Socioambiental de Menorca

Taula 23. Evolució de la sobrefreqüentació en els anys 2000-2006
Any

Num.platges

% platges B que superen la

% platges A que superen la

analitzades

CC

CC

2000

22

69

22

2001

24

57

20

2002

21

54

25

2006

27

47

10

*CC: capacitat de càrrega.
Font: Servei de platges del Consell Insular de Menorca, OBSAM i Serposport.
Elaboració pròpia
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3.7.3 GESTIÓ DEL LITORAL
Des de l’any 2000 Menorca compta amb un sistema de gestió ambiental de
platges basat en criteris sostenibles on les actuacions realitzades es basen en
la fragilitat de l’espai platja i l’espai duna sota criteris de gestió
geomorfològics. Dins d’aquest sistema el mateix any es va crear el Consorci de
Gestió Mancomunada del litoral de Menorca (format per tots els Ajuntaments
excepte Es Castell i pel Consell Insular de Menorca).
En aquest sistema es classifiquen les platges i cales de Menorca en 3
categories: platges A o urbanes, platges B o semi-urbanes i platges C o
verges.El 34,4% de les platges de Menorca són de tipus A, el 20,4% tipus B i el
45,2% platges tipus C.
Mapa 14. Tipologia de platges

Font: Consell Insular de Menorca
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Imatge 4. Exemples de platges tipus A, B i C

Platja tipus A
Platja de Punta Prima
Sant Lluís

Platja tipus B
Platja de Binimel·la
Es Mercadal

Platja tipus C
Cala Carbó
Ciutadella

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Mitjançant aquest nou sistema de gestió ambiental de les platges, s’han
reduit i/o eliminat gran part dels impactes antròpics que patia el litoral.

84

Document de síntesi

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

3.8 ESPAIS NATURALS
Per a explicar els espais naturals de Menorca, farem referència al projecte
“Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002” realitzat per
l’Observatori Socioambiental de Menorca. En aquest projecte, s’estudien les
diferents cobertes de sòl de Menorca i es classifiquen en 3 grans grups:
cobertes artificials, cobertes modificades i cobertes naturals (veure 3.6
PAISATGE). En aquest apartat parlarem d’aquest últim tipus de cobertes,
enteses el conjunt d’aquestes com els espais naturals existents a Menorca això
com també explicarem els diferents espais naturals protegits a Menorca sota
la figura de les Àrees Naturals Especial Interès (veure 2.5.3 ESPAIS NATURALS
PROTEGITS).

3.8.1 ESPAIS NATURALS

Menorca presenta una gran riquesa d’espais naturals: espais agrícoles amb
vegetació natural, espais forestals, espais amb vegetació arbustiva i/o
herbàcia, espais oberts amb poca o sense vegetació, zones humides i masses
d’aigua continentals i litorals.

3.8.2 ESPAIS NATURALS PROTEGITS

AREES NATURALS ESPECIAL INTERÈS
A Menorca hi han 19 Arees Naturals d’Especial Interès. En conjunt sumen
29.200 ha que representen el 39% de la superfície de l’illa.
EL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU I RESERVES NATURALS
El Parc Natural de s’Albufera des Grau està situat al nord-est de l'illa de
Menorca. S'estén pels termes municipals de Maó i Es Mercadal, amb una
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superfície total de 5.067 hectàrees (3.438 hectàrees terrestres i 1.629
hectàrees a la part marina).
S'Albufera des Grau és una extensa zona humida on es troba tot un gradient
ambiental, des de l'estreta gola oberta a la mar fins a les parts més interiors,
amb les ribes ocupades per joncs, canyet, salicòrnies i també tamarells.
L'ecosistema aquàtic és d'una diversitat destacable, i hostatja grans
concentracions d'ocells aquàtics. Els voltants d'aquesta albufera inclouen una
gran varietat d'ecosistemes: zones humides, terres de pastures i cultius,
boscos, dunes i platges. El litoral fins al cap de Favàritx és una successió de
penya-segats i cales verges amb un excepcional interès paisatgístic i biològic.
L'Illa d'en Colom, separada per un freu poc profund de la costa menorquina, és
la llar de comunitats vegetals i animals úniques en el món.
Aquest Parc Natural va ser declarat com a tal el 4 de maig de 1995 (Decret
50/1995) i el 16 de maig de 2003 (Decret 51/2003) es va ampliar i s'hi
inclogueren, a més, tota una sèrie de Reserves Naturals adjuntes al Parc: les
Illes des Porros, s'Estany, la Bassa de Morella, es Prat i l'Illa d'en Colom. La
gestió d'aquesta àrea protegida depèn del Consell Insular de Menorca,
l'Ajuntament de Maó i la Conselleria de Medi Ambient.
RESERVA MARINA DEL NORD DE MENORCA
La reserva marina del Nord de Menorca, creada el juny de 1999 en el marc de
la política de gestió pesquera de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears, es troba situada al litoral de la tramuntana de
Menorca.
La reserva té una extensió 5.119 ha marines compreses des de la badia de
Fornells

(límit

oriental)

fins

el

cap

Gros

(límit

occidental).

L'àrea de reserva marina conté ecosistemes diversos com les praderies de
fanerògames marines (Posidonia, Cymodocea i Zostera) i algues amb sistemes
rizoides (Caulerpa prolifera, Flabellia petiolata, Halimeda tuna) a la badia de
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Fornells, l'escull barrera de Posidonia oceanica de Sa Nitja i extenses zones
rocoses amb una bona representació d'espècies bentòniques d'interès
conservacionista.

Entre

aquestes

últimes

destaquen

espècies

d'algues

Cystoseira, el corall vermell Corallium rubrum, musclos com Pinna nobilis i
Litophaga litophaga i crustacis com la llagosta Palinurus elephas i la cigala
Scyllarideslatus.
ALZINARS PROTEGITS
A Menorca hi han 5.442 hectàrees d’alzinars protegits (Decret 130/2001del
Govern Balear de protecció dels espais forestals de Querculs ilex).
LIC I ZEPA
A Menorca hi han declarades 15 Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA)
i 22 Llocs Interès Comunitari (LIC). La superfície declarada com a ZEPA a
Menorca és aproximadament de 29.400 hectàrees i com a LIC unes 33.500
hectàrees, de les quals 14.000 aproximadament es troben a la part marina
AREES PROTEGIDES PEL PTI
El Pla Territorial Insular de menorca crea les figures d’Arees Naturals
d’Interes Territorial (ANIT) per a protegir sòl rústics d’elevat interès ecològic
en l’entorn dels ANEI i del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Les Arees
Interes Paisatgístic (AIP) es crean per a protegir el mosaic de camps, pastures
i boscos característic del medi rural tradicional menorquí. Les ANIT suposen
10.668 hectàrres i les AIP 3.589 hectàrees, més d’un 20% de la superfície de
Menorca.
Dintre dels ANEI, el PTI estableix dos tipus de protecció:
Àrees d’alt nivell de protecció AANP: sistemes dunars, zones humides, litoral
rocós, barrancs, boscos d’alzinar i ullastrar, marines d’aladern i illots.
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Àrees de protecció normal APN: tota la resta d’ANEI. Aquest nivell de
protecció també resulta equivalent a altres figures de protecció com ARIP,
ANIT i AIP.
També declara altres àrees d’alt nivell de protecció (AANP) que es troben
situades fora d’ANEI: la franja de 100 metres de línia de costa, sistemes
dunars, zones humides, barrancs, penya-segats i marines d’ullastre i aladern.
Aquestes àrees fora d’ANEI suposen 3.485 hectàrees.
Una altra figura que crea el PTI són les Àrees de Protecció Territorial (APT)
que consisteixen la franja de 500 m amidada des del límit interior de la ribera
de la mar, exceptuant el sòl urbà i urbanitzable existent i les zones portuàries
estatal o autonòmica. Sota aquesta figura es protegeixen 8.294 hectàrees.
La següent taula mostra per anys, les diferents figures de protecció tant a
nivell europeu, com estatal i autonòmic des de 1984, quant va apàreixer la
primera llei en matèria de conservació d’espais naturals, la Llei 1/1984, de 14
de març, Llei d’Ordenació i Protecció d’Arees Naturals d’Espais Naturals
d’Especial Interès. No és fins 1986, que en el marc de l’anterior llei, no es
declara la primera àrea protegida de Menorca, l’ANEI de s’Albufera des Grau.
A partir de llavors, les diferents lleis i figures de protecció sorgides han
permès protegir el 67,6% del territori de Menorca (Taula 24).
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Taula 24. Figures de protecció i superfícies protegides a Menorca (1984-2008)

Estatal

Europa

MEDI TERRESTRE
Figura de protecció

1984

1989

Valors referents al 31 de desembre de l'any indicat
1991 1993 1995 1997 1999 2001

2003

2005

3.438
5,0%
107
0,2%
27.061
39,0%
776
1,1%
5.442
7,8%
10.688
15,4%
3.589
5,2%
3.485
5,0%
8.294
11,9%
44.654
64,3%
9

3.438
5,0%
107
0,2%
27.061
39,0%
776
1,1%
5.442
7,8%
10.688
15,4%
3.589
5,2%
3.485
5,0%
8.294
11,9%
44.654
64,3%
9

Lloc d'Interès Comunitari
(LIC)
Zona d'Especial Protecció
per a les aus (ZEPA)
Parc Natural

1.820
2,6%

1.820
2,6%

1.820
2,6%

1.820
2,6%

27.061
39,0%
776
1,1%
4.605
6,6%

27.061
39,0%
776
1,1%
4.605
6,6%

27.061
39,0%
776
1,1%
4.605
6,6%

27.061
39,0%
776
1,1%
5.442
7,8%

Reserva Natural (1)
Àrea Natural d'Especial Interès
(ANEI) (2)
Àrea Rural d'Interès
Paisatgístic (ARIP)

Autonòmica

1986

1.800
2,6%

5.907 27.058 27.061
8,5% 39,0% 39,0%
776
776
1,1% 1,1%
4.605
6,6%

1.800
2,6%
1

5.907 27.834 29.880 29.880 29.880 29.880 30.102
8,5% 40,1% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,3%
1
2
3
4
4
4
4

Alzinar Protegit
Àrea Natural d'Interès
Territorial (ANIT)
Àrea d'Interès Paisatgístic (AIP)
Àrea d'Alt Nivell de Protecció
(AANP) fora d'ANEI (3)
Àrea de Protecció Territorial
(APT) Costera
Superfície total (4):
Percentatge sup. Menorca
Nombre figures aprovades

0
0,0%
0

2006
19.799
28,5%
19.871
28,6%
3.438
5,0%
107
0,2%
27.061
39,0%
776
1,1%
5.442
7,8%
10.688
15,4%
3.589
5,2%
3.485
5,0%
8.294
11,9%
44.672
64,3%
11

2008
19.799
28,5%
26.991
38,9%
3.438
5,0%
107
0,2%
27.061
39,0%
776
1,1%
5.442
7,8%
10.688
15,4%
3.589
5,2%
3.485
5,0%
8.294
11,9%
46.917
67,6%
11

(1) Les actuals reserves naturals de Menorca estan incloses dins el Parc Natural de s'Albufera des Grau.
(2) Les superfícies de les ANEI dels anys 1986 i 1989 són molt aproximades, a falta de cartografia precisa.
(3) Inclou les AANP declarades pel PTI fora d'ANEI: sistemes dunars, zones humides, barrancs i penya-segats, alzinars, ullastrars, marines d'aladern i una franja costera de 100m.
(4) Total tenint en compte que algunes de les figures es superposen.

Font: Carreras, D. i Truyol, M. Evolució dels espais naturals protegits terrestres
de Menorca 1984-2008. Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. En
premsa

Segons el grau de gestió podem definir un conjunt de figures:
• Figures de protecció nominal, que correspondria al sòl protegit
general segons els instruments de planificació urbanística.
• Figures de protecció amb normativa, que correspondria, en el cas de
Menorca, a ANEI amb Pla Especial de Protecció (PEP) aprovat, o a
espais de la Xarxa Natura 2000 (declaracions amb vocació de protecció
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d’espècies i hàbitats naturals, que van més enllà de una simple
protecció urbanística)
• Figures de protecció amb normativa i gestió específiques, que
correspondria a un veritable espai natural protegit com pot ser un parc
natural, ja que compta amb un equip tècnic que vetlla per la
conservació de l’espai i exerceix una gestió diària.
Mapa 15. Mapa amb els tres nivells de protecció indicats.

*protecció nominal (color violeta), protecció amb normativa (color verd suau) i protecció amb normativa i
gestió específiques (color verd fort).En color gris, sòl no protegit. S’indiquen les principals carreteres i
nuclis de població.

Font: Carreras, D. i Truyol, M. Evolució dels espais naturals protegits terrestres
de Menorca 1984-2008. Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. En
premsa
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Taula 25. Superfícies de cada un dels tres nivells de protecció indicats (1984-2008)
Grau de protecció

1984

Protecció nominal (sòl protegit
general - planificació
urbanística)

1986

1989

1.800

5.907 27.834 29.880 28.060 28.060 28.060 28.282 30.344 30.344 22.248 18.594

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2,6%

8,5% 40,1% 43,0% 40,4% 40,4% 40,4% 40,7% 43,7% 43,7% 32,0% 26,8%

Protecció amb normativa (ANEI
amb PEP aprovat o Xarxa
Natura 2000)

2003

2005

2006

2008

10.871 10.871 18.986 24.884
15,7% 15,7% 27,3% 35,8%

Protecció amb normativa i
gestió específiques (espai
natural protegit)

1.820

1.820

1.820

1.820

3.438

3.438

3.438

3.438

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Superfície total:

0

1.800

5.907 27.834 29.880 29.880 29.880 29.880 30.102 44.653 44.653 44.672 46.917

Percentatge superfície illa

0,0%

2,6%

8,5% 40,1% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,3% 64,3% 64,3% 64,3% 67,6%

Índex de Gestió d'Espais
Naturals (escala 1 a 10)

0,0

0,1

0,3

1,3

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

3,0

3,0

3,4

Font: Carreras, D. i Truyol, M. Evolució dels espais naturals protegits terrestres
de Menorca 1984-2008. Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. En
premsa

Només en el 5% del territori, el Parc Natural de s’Albufera des Grau, es porta
a terme una gestió activa, percentatge bastant inferior a altres illes o
territoris de mides i característiques similars. Si ho comparem amb altres illes
o territoris de mides similars, podem observar clarament l’endarreriment
generalitzat de la Comunitat Autònoma de les illes Balears en quant a la
declaració o existència d’Espais Naturals protegits i gestionats, especialment
si ho comparem amb l’arxipèlag canari en el seu conjunt o illa per illa. Cal fer
ressò sobretot de la comparació amb illes com la Palma o Lanzarote, de mides
molt similars a Menorca i declarades igualment Reserves de Biosfera per la
UNESCO (Taula 26).
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Taula 26. Superfície i percentatge d’Espais Naturals Protegits gestionats en diferents
territoris de l’estat espanyol
Territori

Superfície
total (km2)

ENPs
(km2)

% Sup.
ENPs

La Garrotxa

735,6

138,7

18,9%

1 parc natural

Lanzarote

846,1

243,8

28,8%

1 parc nacional i 2 parcs naturals

Tenerife

3.170,0

823,3

26,0%

1 parc nacional, 1 parc natural i 2 parcs rurals

Inclou

El Hierro

275,3

124,9

45,4%

1 parc rural

La Palma

742,3

172,8

23,3%

1 parc nacional i 2 parcs naturals

Menorca
Mallorca

694,4
3.626,8

34,4
58,3

5,0%
1,6%

1 parc natural
1 parc nacional, 4 parcs naturals i 1 R.N.E.

Illes Balears
Illes Balears
(amb S.T.)
Illes Canàries

4.968,4

111,4

2,2%

4.968,4

731,0

14,7%

7.273,0

1.389,6

19,1%

2 parc nacional, 6 parcs naturals i 1 R.N.E.
1 parc nacional, 6 parcs naturals, 1 R.N.E. i 1
paratge natural
4 parcs nacionals i 11 parcs naturals

Catalunya

31.932,0

2.243,2

7,0%

1 parc nacional i 11 parcs naturals

Andalucia

87.268,0

15.446,7

17,7%

2 parcs nacionals i 24 parcs naturals

Espanya

504.425,9

38.004,0

7,5%

Superfície protegida amb PORN

Font: Carreras, D. i Truyol, M. Evolució dels espais naturals protegits terrestres
de Menorca 1984-2008. Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. En
premsa

4 VECTORS AMBIENTALS
4.1AIGUA
4.1.1 RECURSOS HÍDRICS

El recursos hídrics de Menorca són principalment les aigües subterrànies.
Els recursos hídrics subterranis potencials corresponen a les entrades d’aigua
a cadascuna de les masses d’aigua subterrània. No tots aquest recursos són
utilitzables, ja que cal reservar els cabals ecològics entesos com a recàrrega
natural dels ecosistemes aquàtics i com a flux mínim necessari a la mar per
contrarestar la intrusió marina (Taula 27).
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Taula 27. Recursos hídrics naturals subterranis
Recursos
Massa d’aigua potencials
Disponibilitats
subterrània
(hm3/any)
(hm3/any)
Maó
19,02
7,21
Es Migjorn
Gran
2,54
11,83
Ciutadella
28,00
8,53
Sa Roca
4,47
1,72
Addaia
1,40
0,16
Tirant
0,22
0,11
Total
64,94
20,27
Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia

Estat i qualitat de les aigües subterrànies
A Menorca s’observa que ha hagut un descens continuat dels nivells (Gràfic
23). L’any 1984, primer any del que es disposen dades el nivell piezomètric
mitjà anual era de 19,54 metres sobre el nivell del mar. En l’actualitat,
aquest nivells troba als 12,93 metres sobre el nivell del mar, és a dir, en 24
anys del nivell piezomètric ha disminuit 6,61 metres. Això pot venir provocat
per causes naturals (balanç hídric negatiu) però té molt a veure amb la
quantitat d’aigua que s’extreu de l’aqüífer per a consum humà (veure ...).
Gràfic 23. Nivell piezomètric mitja anual a l’aquïfer de Migjorn (1984-2008)
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Font: D.G. Recursos Hídrics Govern Balear. Elaboració pròpia

Pel que fa a la qualitat dels aqüífers, aquests no presenten problemes en
temes de metalls pesants degut a que el sector industrial no té un pes molt
elevat a Menorca. Però es troben problemes amb la contaminació de nitrats i
clorurs, contaminació que pren més importància en determinades zones de
l’illa. La presència de nitrats a les aigües subterrànies ve donada per dues
causes: l’excessiu ús d’adobs en l’agricultura, la mala gestió dels fems
d’algunes finques ramaderes i per la presència de nuclis d’hortals i zones amb
habitatges no connectats a la xarxa de clavegueram i, per tant, amb
utilització de pous negres mal gestionats. Això produeix una presència de
nitrats important en les zones on hi ha una elevada concentració d’hortals i
d’activitat agrícola ramadera, és a dir, sobretot a les zones de Maó i
Ciutadella. Pel que fa a la contaminació per clorurs aquesta ve donada pels
fenòmens d’intrusió marina a les zones costaneres d’on extreuen quantitats
molt elevades d’aigua en pous molt propers a la costa, per tant, les zones on
hi ha un contaminació més elevada d’aquest tipus són les zones de Ciutadella
i de Sant Lluís (Mapa 16).
Mapa 16. Mapa d’isonitrats i isoclorurs (2006)
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Font: El estado de las aguas subterráneas en el archipiélago balear
Isla de Menorca – Años 2005-2006. Govern Balears, IGME, Ministeri Educació i Ciencia

Un indicador que sintetitza quina és la qualitat dels recursos hídrics a l’illa és
el percentatge de pous que superen els límits legals en quant a clorurs (nivell
superior a 200 mg/l) i nitrats (nivell superior a 250 mg/l). L’OBSAM realitza el
seguiment de la contaminació per nitrats i clorurs d’una mostra 11 pous de la
Direcció General de Recursos Hídrics per a analitzat el percentatge d'aquest
pous que superen els llindars de contaminació (Taula 28).
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Taula 28. Seguiment de la contaminació per nitrats i clorurs en 11 pous de Menorca.
pous contaminats
% pous contaminats
total pous
nitrats
clorurs
% nitrats
% clorurs
analitzats
1997
5
3
50
30
10
1998
5
3
50
30
10
1999
5
4
45,45
36,36
11
2000
5
5
45,45
45,45
11
2001
6
5
54,55
45,45
11
2002
6
4
54,55
36,36
11
2003
6
5
54,55
45,45
11
2004
6
4
54,55
36,36
11
2005
6
4
54,55
36,36
11
2006
6
4
54,55
36,36
11
2007
6
4
54,55
36,36
11
2008
6
4
54,55
36,36
11
Font : D.G. Recursos Hídrics. Govern Balear. Elaboraciò pròpia
Any

Les dades mostren que en ambdos casos, nitrats i clorurs, ha hagut un
augment en la quantitat de pous contaminats. En base a aquestes dades,
podem dir que avui en dia, el 54,6% i el 36,4% dels pous estan contaminats per
nitrats i clorurs, respectivament.
Les aigües superficials tenen molt poca importància com a recurs hídric. Això
es deu a que els torrents encara que recullen part de l’aigua de les pluges,
aviat arriben a la mar i no tenen temps de formar veritables rius. Tan sols
poden actuar com a recurs hídric de forma puntual i per a proveier aigua per
a usos agricoles o urbans. Tanmateix, des del punt de vista ecològic tenen un
incalculable valor com a ecosistemes aquàtics.
Els recursos hídrics superficials representen anualment uns 18 hm3/any, però
cap d’aquests són disponibles.
Taula 29. Recursos hídrics naturals superficials

Recursos potencials (hm3/any) Disponibilitats (hm3/any)
Superficials
18
0
Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia
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Per tant, tenint en compte els recursos hídrics naturals, tant subterranis com
superficials, obtenim que anualment aquest aporten 82,9 hm3/any, dels quals
20,3 són disponibles (Taula 30)
Taula 30. Recursos hídrics naturals totals
Recursos potencials (hm3/any) Utilitzables (hm3/any)
Subterrània
64,9
20,3
Superficial
18
0
TOTAL
82,9
20,3
Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia

Els recursos hídrics no convencionals, són aquells que no són ni aigües
superficials ni subterrànies. A Menorca només trobem les aigües depurades.
Les aigües depurades són aquelles aigües regenerades o noves provinents de la
depuració.
En diversos municipis de l’illa l’aigua depurada es reutilitza per a usos
agrícoles, encara que no es disposen de dades de la quantitat d’aigua
reutilitzada. Només es disposen de dades del municipi de Sant Lluís, que
reutilitza anualment per a usos urbans (dades per l’any 2007) 79.241 m3 dels
514.852 m3 depurats. Això representa el 14% de l’aigua depurada a Sant Lluís
però només l’1% de tota l’aigua depurada a Menorca.
4.1.2 USOS I CONSUMS

L’abastiment d’aigua per a la població és de 14,67 hm3/any (2006) i el 100%
prové dels recursos subterranis.
De l’aqüifer de Migjorn s’extreu el 88% de l’aigua que es consumeix per a
l’abastiment de la població.
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La dotació d’aigua per habitant i dia (sense tenir en compte l’abastiment
industrial i “agrojardineria”) per l’any 2006 a Menorca és de 283 l/hab*dia,
mitjana superior a la mitjana balear (277 l/hab*dia) i a la mitjana espanyola
(240 l/hab*dia).
L’any 2006 les extraccions d’aigua subterrànies totals per a regadiu van ser de
5,45 hm3/any. El sector ramader va suposar 0,15 hm3/any. Les aigües
reutilitzades van aportar adicionalment 1,03 hm3/any a l’abastiment agrícola.
Per tant, l’abastiment agrícola en total va correspondre a 6,63 hm3/any.
La gran majoria dels polígons industrials existents a les Balears s’abasten
d’aigua de les xarxes municipals. A Menorca l’abastiment d’aigua del sector
industrial suposa 0,06 hm3/any i l’Aeroport de Maó és el principal receptor.
A Menorca existeix 1 camp de golf que requereix uns 0,23 hm3/any d’aigua.
Gran part del reg es realitza mitjançant aigües utilitzades regenerades.

4.1.3 PRESSIONS I IMPACTES

Les pressions principals sobre el cicle de l’aigua procedeixen de l’elevada
extracció de recursos subterranis per a l’abastiment i de pràctiques agràries
poc respectuoses amb el medi a causa de la introducció d‘agents
contaminants, en especial fertilitzants. Les fonts de contaminació puntual per
abocaments urbans, industrials i agraris són menys significatives; el grau de
depuració de les aigües residuals urbanes és molt elevat.
Les pressions sobre les aigües superficials, en el cas del torrents són
principalment usos agrícoles i ramaders, abocaments de depuradores i
l’execució de llits reforçats.
Les zones húmides es veuen afectats per 3 tipus de pressions: especialment
per la presència de depuradores i/o abocaments i l’ aportació d’aigües
d’origen hipogènic i en menor grau per la salinització.
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Les principals pressions sobre les aigües subterrànies són: com a font difosa
l’agricultura i com a fonts puntuals, principalment fosses sèptiques,
depuradores, benzineres. Totes aquestes pressions es tradueixen en
problemes de salinització i contaminació per nitrats, especialment als
aqüífers de Maó i Ciutadella.

4.2 ENERGIA
4.2.1 INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES DE L’ILLA

Les illes de Mallorca i Menorca formen un únic sistema elèctric, ja que estan
interconnectades mitjançant un cable submarí. La generació d’aquest sistema
es fa majoritàriament a Mallorca, a Menorca l’aportació prové de la central
tèrmica de Maó. La central tèrmica de Maó és té una potència nominal de
123,4 MW i suposava al 2003 una participació del 10,8 % de la potència
nominal instal·lada en el sistema Mallorca–Menorca.
Taula 31 Característiques de la central tèrmica de Maó
Tipus

Potència
nominal (MW)

Posada en
servei

Potència neta
(MW)

Participació en
el sistema

Diésel

3x15,80

1991

45,6

4,1

1 x 37,50

1993
75,4
1999
Font: PDS Energètic 2005

6,7

Turbina de gas

1 x 38,50

Amb l’entrada en funcionament de les connexions amb la península de gas
natural i de xarxa elèctrica es preveu una menor necessitat de generació a les
Illes Balears i conseqüentment un menor consum de combustibles amb
aquesta finalitat, fet que també afectarà a Menorca.
A Menorca hi ha tres subestacions 132/15 kV a Ciutadella, es Mercadal i Maó.
La potència de transformació és de 221,5 MVA. Es preveu la construcció de
tres subestacions noves: Maó (POIMA), Ciutadella (Oest) i cala en Bosc.
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Tots els productes petrolífers arriben a Menorca mitjançant vaixells tanc fins
al port de Maó. Des d’aquí, se’n realitza la distribució mitjançant camions. No
es disposa de cap tipus d’oleoducte de transport.
Els gasos liquats de petroli (GLP) es reben des de Barcelona per via marítima.
No hi ha centre d’emmagatzematge i envasats de GLP.
Pel que fa la gas canalitzat, hi ha petites canalitzacions de propà proveïdes
per miniplantes a la urbanització Jardins de Malbúger, al polígon de Maó i al
polígon de la Trotxa (Alaior).
Es preveuen noves infraestructures al PDS Energètic per a Menorca en dos
períodes, 2007-2011 i 2012-2015. La més significativa és la construcció d’un
gasoducte entre Mallorca i Menorca

4.2.2 CONSUMS ENERGÈTICS

El consum energètic final a l’illa de Menorca, segons Estadístiques
Energètiques 2007, fou de 147.428 TEP. Per sectors, el transport s’emporta un
55,12% del consum, seguit de lluny per consum residencial (16,19%) i pel del
sector serveis (14,58%).
Gràfic 24 Consum energètic final per sectors. Menorca 2007
3,09%
14,58%

7,36%
Serveis públics
Primari
Transport

16,19%

Indústria
Residencial
Serveis

3,66%
55,12%

Font: Estadístiques Energètiques 2007
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A Menorca l’energia ha presentat un important augment de la seva demanda
en els darrers anys. Tot i que mentre el consum d’electricitat s’ha més que
duplicat, el de combustible líquid i gasos ha crescut en una menor proporció,
augmentant per tant la participació de l’electricitat en el consum energètic
en detriment dels combustibles líquids.
Pel que fa al consum d’energia elèctrica, el consum més elevat es dóna en el
municipi de Ciutadella, que suposa el 31,45% de tota l’energia elèctrica
facturada a Menorca el 2008. En segon lloc trobam Maó amb el 28,9 %. Per
tant, es ressalta la important bipolaritat entre Maó–Ciutadella.
El consum elèctric per habitant de dret a Menorca el 2008 es va situar en
6.496,94 KWh/habitant.
El sector serveis i el domèstic són el que facturen més energia (GESA 2007),
amb molta diferència respecte la resta de sectors.

Gràfic 25. Energia facturada per sectors (MWh) Menorca, 2007
1,6%

0,2%
5,4%
Agricultura

38,1%

Energia
Indústria
40,8%

Serveis de mercat
Serveis de no mercat
Construcció

1,2%

Sector domèstic
12,7%

Font: GESA. Les Balears en xifres 2008

El 2008, els productes petrolífers pesants (PPP) foren consumits pràcticament
en la seva totalitat (99,20 %) en la producció elèctrica de la central de Maó
quedant el 0,80 % restant per a consum industrial.
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Pel que fa a Energia solar tèrmica i fotovoltàica particular, els dades són molt
dispars segons la font. Les instal·lacions més habituals són les de plaques
fotovoltaiques per al proveïment energètic d’habitatges rurals aïllats de la
xarxa elèctrica i les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa en
edificis públics.
La principal instal·lació fotovoltaica de Menorca i també de les Illes Balears és
el Parc Solar de Son Salomó, a Ciutadella. Té una potència nominal de 3 MW i
es posà en servei al mes d’ abril de 2008. El 2008 també va entrar en
funcionament d’un parc solar a Binissafúller (Sant Lluís) amb una potència de
1,3 MWp.
L’any 2004 es posà en funcionament el parc eòlic des Milà, l’únic que es troba
en funcionament al conjunt de les Illes. Té una potència de 3,2 MW
distribuïda en quatre aerogeneradors de 800 kW. La producció d’energia
elèctrica del Parc Eòlic de Milà manté la tendència dels últims anys i
estabilitza la producció al voltant dels 5,5 GWh/any. La part més positiva del
parc eòlic és la reducció de l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera,
principalment SO2, NOx i CO2. Concretament l’any 2008 s’ha evitat el consum
de 903 barrils de petroli.
Les diferències que s’estableixen a Menorca respecte del conjunt de les Illes
són la inexistència de combustibles sòlids a les entrades i l’aparició de
l’energia elèctrica, ja que el sistema elèctric de l’illa forma part del sistema
Mallorca–Menorca i rep aportacions de les centrals mallorquines.
També cal fer notar que el pes de les renovables és menor en el cas de
Menorca, degut a la important aportació de la valorització de residus sòlids
urbans (RSU) de Son Reus que fa pujar el percentatge en el cas balear fins al
3% de renovables.

4.2.3 NECESSITATS ENERGÈTIQUES
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En el PDS Energètic es fan unes previsions de consum energètic per al conjunt
de les Illes Balears seguint un model de creixement baix de la demanda amb
adopció de mesures d’estalvi. Aquestes previsions suposen un increment del
38,9 % en el consum final si consideram el període 2003-2015, a raó d’un 3 %
anual.
Es preveuen descensos en carbons, coc i derivats del petroli, motivats per la
introducció del gas natural que es preveu que tindrà una quota del 26% del
consum d’energia primària al 2015.
Les previsions per a l’any 2015 suposen incrementar la utilització del gas
natural, i un augment de l’ús del gasoil a la central de Maó. Es manté
constant l’ús del fuel.

4.3 ATMOSFERA
4.3.1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Menorca localitza el 12% de les empreses registrades com a potencialment
contaminadores de l’atmosfera.
A Menorca hi han 3 de les 18 estacions de control de la Xarxa de Vigilància i
Control de la Qualitat de l’Aire (Ciutadella, Sant Lluís i Pous). Les dades
recollides en aquestes estacions mostren que els nivells detectats de SO2 i
NO2 són excel·lents, i d’O3 són bons. De partícules només es disposen de
dades a l’estació de Sant Lluís, on la situació actual és bona.
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Mapa 17. Estacions de la Xarxa de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire

Font: Direcció General de la Qualitat Ambiental. Govern de les Illes Balears

Taula 32. IQAib a les estacions de Menorca (a data de 28/12/2009)

*dades no disponibles

a 28/12/09

Ciutadella

Pous

Sant Lluís

SO2

Excel·lent

Excel·lent

Excel·lent

NO2

Excel·lent

Excel·lent

Excel·lent

O3

Bona

Bona

Bona

PM10

n.d.*

n.d.*

Bona

Font: Direcció General de la Qualitat Ambiental. Govern de les Illes Balears. Elaboració
pròpia.

Des de l’any 1990 les emissions de CO2 vinculades a la mobilitat insular han
augmentat de forma important, arribant actualment gairebé a les 200.000
tones anuals de CO2. Pel que fa a les emissions vinculades a la mobilitat
transinsular, la tendència també ha estat a l’alça però de forma més
irregular. En ambdós casos, i tenint en compte que la mobilitat insular emet
més que la transinsular, des de l’any 1990 s’han doblat les emissions.

Gràfic 26. Emissions de CO2 vinculades a la mobilitat insular i transinsular (1999-2007)
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Font: OBSAM. Elaboració pròpia

4.4 RESIDUS
Per a la redacció d’aquest apartat s’ha utilitzat informació procedent del
Consorci de Residus i Energia de Menorca, de les seves memòries anuals i
d’informació tècnica facilitada des del Consorci.

4.4.1 EL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS
RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA

Les directrius per a la gestió dels residus no perillosos a Menorca venen
donades a través del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No
Perillosos de Menorca (PDR), aprovat definitivament el 26 de juny de 2006 i
amb un període d’aplicació de fins el 2012.
Aquest PDR es regeix per una jerarquia de principis i té 15 objectius. D’entre
aquests podem destacar:

•

Aconseguir pel 2012 un 70% de recollida de matèria orgànica, un 85%
de vidre, un 80% de paper-cartró i un 55% d’envasos lleugers.
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Aconseguir pel 2012 implantar una operativa de gestió de residus
que permeti complir els següents objectius de valorització i
disposició final: 28% de compostatge, 36% de tractament mecànicbiològic del rebuig, 40% de reciclatge i un 26% d’abocador controlat

4.4.2 GENERACIÓ TOTAL DE RESIDUS MUNICIPALS

La generació total de residus municipals comprèn les següents fraccions:
matèria orgànica seleccionada en origen, paper-cartró seleccionat en origen,
vidre seleccionat en origen, envasos lleugers seleccionats en origen i la resta
de residus sòlids urbans.
Des de l’any 1995, en què va entrar en funcionament la Planta de Milà, la
generació total de residus municipals va anar incrementant anualment fins
arribar a un màxim l’any 2002 de 69.268 t, a partir del qual la producció
descendeix lleugerament. Aquest descens s’ha vist accentuat l’any 2008, en
què s’ha arribat a una reducció del 6,25%, respecte l’any anterior. És a dir, en
els últims sis anys la reducció de la generació total de residus ha estat del
13,45%.
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Taula 33 . Evolució de la generació de residus municipals
Any

Paper i cartró

Vidre (t)

(t)

Envasos

Matèria

Fracció Resta

Generació

lleugers (t)

Orgànica (t)

(t)

total residus
(t)

1995

30.905

30.905

1996

41.813

41.813

1997

649

1.132

45.629

47.410

1998

2.919

1.474

48.884

53.277

1999

3.256

1.510

51.546

56.312

2000

5.446

1.727

501

55.425

63.100

2001

5.621

1.988

732

1.716

58.390

68.447

2002

6.591

1.828

900

2.191

57.758

69.268

2003

4.923

1.927

1.076

2.683

55.476

66.085

2004

4.906

1.883

1.239

2.753

54.812

65.594

2005

5.504

2.052

1.161

2.836

53.396

64.948

2006

5.929

2.236

1.326

2.011

51.913

63.414

2007

6.207

2.448

1.550

1.979

51.752

63.936

2008

6.686

2.627

1.735

1.996

46.908

59.952

Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Per l’any 2008, a Menorca la generació de residus en Kg/hab*dia és 1,78 Kg/
hab*dia, aquesta dada, des de 2003, ha anat disminuint any rere any.
Taula 34. Generació de residus per càpita (Kg/hab*dia), 2003-2008
Any

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Generació total
residus (t)
66.085
65.594
64.948
63.414
63.936
59.952

Població
dret

Kg/hab*dia

81.067
82.872
86.697
88.434
90.235
92.434

2,23
2,17
2,05
1,96
1,94
1,78

Font: Elaboració pròpia

Si comparem la generació de residus (2007) entre Espanya (556 Kg/hab*any),
Balears (730‘1 Kg/hab*any) i Menorca (708 Kg/hab*any), veiem com tant
Balears com Menorca estem molt per damunt la mitjana espanyola en
generació de residus.
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Per l’any 2007 podem comparar la dada de generació de residus per habitant i
any a Espanya, 556 Kg/hab*any, Illes Balears, 730‘1 Kg/hab*any, i Menorca,
708 Kg/hab*any. Com es pot observar, tant Balears com Menorca estem molt
per damunt la mitjana espanyola en generació de residus.
4.4.3 TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ RESTA

Entenem per fracció resta aquells residus no separats en origen els quals són
tractats a la Planta de tractament de residus de Milà, amb l’objectiu de
recuperar-ne la major part per a la seva valorització.
Els principals subproductes recuperats són, la matèria orgànica, el paper i
cartró, el vidre i els envasos metàl·lics. Durant l’exercici 2008, la recuperació
de subproductes ha estat de 532,26 t de paper i cartó, 130,88 t de vidre i
155,98 t d’envasos metàl·lics. A més a més, s’han compostat 18.955,52 tones
de matèria orgànica.
El rebuig que no s’ha pogut seleccionar per compostar o reciclar, ha suposat
27.133,29 t, les quals s’han dipositat a l’abocador controlat de residus no
perillosos annex a la planta.
En els següents gràfics (Gràfic 27) (Gràfic 28) es representa el descens de la
fracció resta durant els darrers sis anys. Enguany s’ha experimentat el major
descens interanual de la fracció resta des de l’any 2004, que s’ha situat en un
–9,36%.
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Gràfic 27. Recollida de la fracció resta (t), Menorca 2003-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Gràfic 28. % increment anual de la fracció resta, Menorca 2004-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Específicament per a l’any 2008 la fracció resta tractada a Milà ha estat
(Taula 35):
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Taula 35. Fracció resta tractada per municipis, 2008
MESOS

QUANTITATS PER MUNICIPIS (t)
Alaior

TOTAL

Ciutadella Es Castell Ferreries Maó

Es

Es

Sant Lluís

Mercadal Migjorn
Gener

275,22

912,60

185,02

132,90

1.011,78

137,46

46,16

200,62

2.901,76

Febrer

265,98

875,44

171,32

123,12

924,56

140,20

42,90

194,04

2.737,56

Març

317,98

999,18

193,10

130,58

1.025,74

196,56

33,78

214,08

3.111,00

Abril

332,40

1.135,00

192,16

137,64

1.015,68

122,42

70,78

137,66

3.143,74

Maig

460,84

1.571,44

218,48

159,82

1.199,64

248,38

113,33

352,48

4.324,41

Juny

519,68

1.802,48

232,46

170,04

1.140,54

251,80

141,14

461,18

4.719,32

Juliol

634,22

2.109,68

276,74

198,30

1.259,58

381,30

174,02

589,38

5.623,22

Agost

721,14

2.239,44

272,22

212,69

1.358,38

521,00

187,92

688,54

6.301,33

Setembre

572,22

1.801,52

219,49

176,18

1.171,62

258,54

139,58

473,88

4.813,03

Octubre

461,44

1.293,26

194,52

156,84

1.032,88

154,36

81,12

316,74

3.691,16

Novembre 254,68

950,64

159,52

118,74

974,42

91,04

54,08

204,14

2.807,26

Desembre

252,00

887,76

163,00

125,16

961,04

109,64

51,90

183,60

2.734,10

TOTAL

5.067,80 16.678,44 2.478,03 1.842,01 13.075,86 2.612,70 1.136,71 4.016,34
Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

El descens d’aquest any en les quantitats de fracció resta ha propiciat una
variació força significativa en el ràtio Kg/hab*any que ha passat d’1,57
kg/hab*dia l’any 2007 a 1,39 kg/hab*dia l’any 2008.
4.4.4 FRACCIONS RECOLLIDES SELECTIVAMENT

MATÈRIA ORGÀNICA: La matèria orgànica que es recull selectivament a
Menorca (Ciutadella no fa recollida selectiva i Maó només en alguns barris) pot
procedir dels residus generats a la cuina o a la jardineria. Pel que fa a restes
de cuina, el màxim de recollida es va registrar el 2005 amb 2.836 tones, i els
dos darrers anys s’ha estabilitzat al voltant de les 2.000 tones. El 2008 s’han
gestionat 30.567 m3 de restes orgàniques de jardineria, així el ràtio és de
21,59 Kg/hab*any el 2008.
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Taula 36. Matèria orgànica (cuina) recollida selectivament l’any 2008
MESOS

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Alaior

Es

Ferreries

TOTAL
Maó

Castell

Es

Es

Sant

Mercadal

Migjorn

Lluís

Gener

8,70

26,66

15,46

5,76

4,82

1,48

9,58

72,46

Febrer

6,16

25,56

13,18

11,02

5,78

3,50

10,58

75,78

Març

10,18

26,76

14,68

11,02

26,26

1,58

13,36

103,84

Abril

11,24

26,06

15,72

9,68

53,76

3,18

15,44

135,08

Maig

13,84

28,22

17,36

13,00

42,76

10,93

26,26

152,37

Juny

37,86

26,58

18,50

8,40

83,72

12,00

29,62

216,68

Juliol

49,56

33,94

21,06

8,50

102,76

19,66

55,20

290,68

Agost

17,44

43,70

25,51

5,80

112,62

20,66

64,30

290,03

Setembre 20,06

39,15

19,68

9,94

95,54

17,00

56,66

258,03

Octubre

37,88

17,62

7,94

59,18

9,78

27,76

170,54

Novembre 9,42

31,12

14,10

8,18

43,78

7,38

11,02

125,00

Desembre 10,00

33,12

14,36

9,18

18,38

7,14

12,96

105,14

TOTAL

378,75

207,23

108,42

649,36

114,29

332,74

1.995,63

10,38

204,84

Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

PAPER I CARTRÓ: Durant el 2008 la recollida selectiva de paper i cartó ha
experimentat un creixement respecte l’any anterior del 7,71%, i el ràtio
kg/hab*any s’ha situat en 72,33. El nombre de contenidors disponibles és de
443, amb 208’6 hab/contenidor i 15.092’35 kg recollits/contenidor. El màxim
de recollida ha estat el 2008, amb 6.686 tones, dada molt semblant a 2002. El
2003 la recollida va caure considerablement i s’ha anat recuperant fins
aquests moments.
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Taula 37. Paper i cartró recollit selectivament l’any 2008
MESOS

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Ciutadella Ferreries Es

TOTAL
Es

Migjorn

Mercadal

Alaior

Maó

Es Castell Sant Lluís

Gener

124,78

28,64

5,59

18,78

37,36

245,72

22,92

51,83

535,62

Febrer

120,41

24,40

4,51

18,60

28,09

169,78

16,79

40,13

422,71

Març

122,99

24,11

4,63

23,08

32,01

175,84

17,84

49,72

450,22

Abril

145,49

29,04

6,36

28,89

40,28

205,79

19,57

60,76

536,18

Maig

171,47

40,25

11,40

36,71

53,86

211,80

21,70

71,77

618,96

Juny

156,67

35,21

14,37

39,09

59,23

186,61

26,39

81,03

598,60

Juliol

198,63

42,70

15,51

55,30

63,32

220,61

32,42

102,86

731,35

Agost

179,43

32,62

18,56

55,68

52,13

207,84

15,93

97,67

659,86

Setembre 173,98

35,00

15,20

40,59

48,23

248,19

18,57

92,53

672,29

Octubre

135,13

34,33

8,85

25,89

40,66

228,89

18,34

74,72

566,81

Novembre 117,60

25,69

4,27

15,47

26,42

199,25

15,78

39,65

444,13

Desembre 132,46

24,49

4,47

16,05

32,76

167,39

18,95

52,61

449,18

TOTAL

376,48

113,72

374,13

514,35

2.467,71 245,20

815,28

6.685,91

34

21

62

36

90

44

443

1.779,04

Nre. cont. 128

28

Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

VIDRE: L’any 2008 la recollida selectiva de vidre s’ha incrementat un 7,30%
respecte l’any anterior. El ràtio kg/hab*any s’ha situat en 28,42. El nombre de
contenidors disponibles és de 486, amb 190’19 hab/contenidor i 5.405’10 kg
recollits/contenidor. El màxim de recollida s’ha registrat el 2008, amb 2.627
tones, no s’havia produït cap dada semblant amb anterioritat.
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Taula 38. Vidre recollit selectivament l’any 2008
MESOS

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Ciutadella Ferreries Es

TOTAL
Es

Migjorn

Mercadal

Alaior

Maó

Es Castell Sant Lluís

Gener

45,12

11,90

1,81

13,77

9,72

48,24

14,90

9,16

154,62

Febrer

30,29

10,61

2,78

7,59

11,68

43,09

10,74

9,53

126,31

Març

38,25

7,45

1,48

13,97

11,23

41,95

14,67

13,40

142,40

Abril

38,26

10,61

1,39

14,53

12,20

36,99

15,33

16,34

145,65

Maig

57,06

10,94

8,28

25,01

20,00

48,39

18,76

26,79

215,23

Juny

87,81

11,07

9,80

38,70

33,54

45,08

18,73

27,36

272,09

Juliol

102,74

17,30

17,64

50,05

35,78

73,37

20,83

50,73

368,44

Agost

118,78

15,31

19,00

66,19

41,92

62,52

18,14

50,80

392,66

Setembre 90,75

13,15

12,97

45,22

32,07

53,97

18,59

39,17

305,89

Octubre

69,98

9,12

5,50

28,45

22,31

42,36

15,36

27,19

220,27

Novembre 33,01

7,44

2,29

9,92

9,27

37,88

9,38

12,65

121,84

Desembre 47,35

10,00

2,52

14,63

15,11

41,54

13,72

16,61

161,48

TOTAL

134,90

85,46

328,03

254,83

575,38

189,15

299,73

2.626,88

35

21

74

48

84

36

50

486

759,40

Nre. cont. 138

Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

ENVASOS LLEUGERS: L’any 2008 la recollida selectiva d’envasos lleugers s’ha
incrementat un 11,94% respecte l’any anterior. El ràtio kg/hab*any s’ha situat
en 18,76. El nombre de contenidors disponibles és de 465, amb 198’78
hab/contenidor i 3.730’17 kg recollits/contenidor. El màxim de recollida s’ha
registrat el 2008, amb 1.735 tones, no s’havia produït cap dada semblant amb
anterioritat. L’eficiència de recuperació de la planta s’ha situat el 2008 en el
66,07%.
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Taula 39. Envasos lleugers recollits selectivament l’any 2008
MESOS

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Ciutadella Ferrerie Es

TOTAL
Es

s

Migjorn

Mercadal

Alaior

Maó

Es Castell Sant Lluís

Gener

32,14

8,62

2,42

7,64

9,27

36,27

10,21

9,25

115,82

Febrer

33,28

8,57

1,73

4,93

7,54

37,17

9,59

7,78

110,59

Març

36,11

8,28

1,67

5,65

8,70

31,17

9,07

17,27

117,92

Abril

41,17

10,00

2,50

8,32

9,37

34,63

10,98

19,44

136,41

Maig

40,18

10,44

3,90

13,23

13,05

40,88

11,09

13,41

146,18

Juny

47,11

11,17

4,88

12,30

12,66

39,12

13,12

16,22

156,58

Juliol

55,19

12,58

5,95

21,57

16,87

41,80

14,18

19,70

187,84

Agost

57,09

14,96

6,62

22,41

17,51

43,73

15,91

20,59

198,82

Setembre 52,63

11,98

5,03

13,91

12,91

40,05

13,53

14,91

164,95

Octubre

9,95

3,52

10,75

10,03

38,05

12,71

12,27

141,48

Novembre 37,07

10,09

2,10

8,26

8,58

36,98

10,68

11,00

124,76

Desembre 42,89

10,44

2,40

8,21

8,73

38,32

10,51

11,68

133,18

TOTAL

127,08

42,72

137,18

135,22

458,17

141,58

173,52

1.734,53

37

22

68

45

92

32

46

465

44,20

519,06

Nre. cont. 123

Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

4.4.5 EL DIPÒSIT A ABOCADOR CONTROLAT

Tots aquells residus que no poden ser valoritzats a la Planta de residus de Milà
o que no tenen alternativa de tractament, són dipositats a l’abocador de
residus no perillosos.
Les tones de rebuig dipositades en abocador s’han estabilitzat en els darrers
anys. Aquest rebuig prové de la mateixa planta de Milà, de la neteja viària,
d’altres residus no perillosos, de restes d’escorxador, de residus voluminosos i
de residus sanitaris tipus II.

114

Document de síntesi

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Gràfic 29. Rebuig a la planta de Milà (t), 2002-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

4.4.6 EL FORN INCINERADOR

A principis de l’any 2008 es va posar en funcionament de manera definitiva el
forn incinerador d’animals, arribant a final d’any a les 381,55 tones
incinerades, pricipalment de bestiar boví.

4.4.7 RECOLLIDES COMPLEMENTÀRIES

PLÀSTICS AGRÍCOLES: Servei que dóna el Consorci des de 2002 a totes les
finques agrícoles de Menorca amb la finalitat d’evitar una mala gestió
d’aquests residus al camp. Des de l’inici de la campanya la recollida ha anat
en augment amb un màxim el 2007 que no s’ha tornat a assolir. El 2008 s’han
recollit 383,08 tn, participant Ciutadella en un 30,84% d’aquesta recollida.
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Gràfic 30. Plàstics agrícoles recollits (kg), 2002-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

TÒNERS I CARTUTXOS D’IMPRESSIÓ: Mitjançant un conveni signat entre el
Consorci i Càritas Diocesana de Menorca-Mestral, l’any 2008 s’han recollit
selectivament 4.270 kg de tòners i cartutxos d’impressió gràcies a la
participació de 85 punts de recollida. Això suposa un increment del 113,07%
respecte l’any anterior. La resta d’anys, s’havia mantingut, excepte el 2005
que va disminuir considerablement.

kg

Gràfic 31. Tòners i cartutxos d’impressió recollits (kg), 2004-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE): Mitjançant el Conveni de
col·laboració signat entre el Consorci i ECOTIC, ECOLEC, ECOASIMELEC,
ECOFIMÀTICA i TRAGAMÓVIL per tal de donar compliment al Reial Decret
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208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió
dels seus residus, durant l’any 2008 l’entitat mercantil SERVEIS AMBIENTALS
DE MESTRAL, SLU ha rebut a les seves instal·lacions 335.218 kg de RAEE, dels
quals se n’han reutilitzat 48.9505 kg. Això suposa una ràtio de 3,63
kg/hab.*any, de manera que estem més a prop d’aconseguir l’objectiu marcat
pel RD 208/2005 (4 kg/hab.*any). Sobre l’evolució d’aquesta recollida, el
2008 s’han recepcionat un 6,56% més de RAEE que l’any anterior. Però
l’evolució d’aquesta recollida ha estat espectacular, apropant-se al 5000%
comparant el 2004 amb el 2008.
Gràfic 32. RAEE recollits (kg), 2004-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

OLIS USATS VEGETALS I MINERALS: El 2006, tots els Ajuntaments de l’illa,
mitjançant el Consorci de Residus i Energia, van iniciar un nou servei de
recollida selectiva d’olis usats, tan vegetals com minerals, mitjançant la
contractació d’un gestor autoritzat. El 2008 les recollides has disminuït
respecte el 2007, i es recull molta més quantitat d’oli vegetal que de mineral,
ja que d’aquest últim no tots els municipis disposen de contenidors.
Com s’observa en el gràfic anterior, des de l’inici de la campanya la recollida
ha anat en augment amb un màxim el 2007 que no s’ha tornat a assolir.
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Gràfic 33. Olis vegetals recollits (kg), 2006-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Gràfic 34. Olis minerals recollits (kg), 2006-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

4.4.8 RESIDUS PERILLOSOS

Les dades són a nivell autonòmic i no estan diferenciades ni per illes ni per
municipis. Així s’evidencia un dèficit en el control i seguiment de la gestió
dels residus perillosos.
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L’any 2008 a Menorca hi havia 4 centres de descontaminació de vehicles i 3
gestors més de RTP, a més, gestors de Mallorca porten a terme recollides a
l’illa sense tenir instal·lacions permanents.
Pel que fa a productors, a 2008 hi havia 289 petits productors donats d’alta.
Els olis i les piles i bateries són els residus perillosos que es recullen en major
proporció, i la recollida total ha seguit una tendència ascendent des de 1998,
amb l’excepció de 2005 i 2008 amb una petita davallada. També dir que els
residus sanitaris han sofert un augment espectacular en el 2008 a diferència
de les recollides realitzades en anys anteriors.

Gràfic 35. Residus perillosos recollits a les Illes Balears, 1998-2008
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4.4.9 RESIDUS AGRÍCOLES I RAMADERS

Menorca compta en l’actualitat amb una extensa cabanya ramadera (139.452
caps el 2009), essent les espècies ovina i bovina, les més abundants.
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La incidència del sector ramader en el medi ambient a Menorca, pel que fa a
la generació de residus és de 263.838’06 Tn/any de fems i 176.039’5 m3/any
de purins
L’aplicació incorrecta d’aquests residus al sòl agrícola, juntament amb
l’aplicació d’adobs químics, són una de les principals causes de la
contaminació de l’aqüífer que fa incrementar la concentració de nitrats a les
aigües subterrànies
Com a conseqüència dels tractaments sanitaris dels ramats, cada any es
generen molts residus catalogats com a biològics o zoosanitaris, tots ells
englobats dins del gran grup de residus perillosos segons les normatives
vigents. La logística creada a través de l’ADS i les Cooperatives Agrícoles de
Menorca permeten un correcte transport i destrucció d’aquests residus, entre
2008 i 2009 s’han recollit 6.000 kg.
Pel que fa als residus fitosanitaris, des de 2006 existeix un sistema integrat de
gestió d’aquesta tipologia de residus, és el SIGFITO. Entre 2006 i 2008 es van
recollir 1.422 kg.
La generació de ferralla al camp (tractors, autocaptures, tolbes de silos, tancs
de llet, altres vehicles de tracció, maquinaria agrícola, etc), tot i no
considerar-se a priori, residu perillós, sí que crea un impacte ambiental força
negatiu. El 2008 es va portar a terme una campanya de recollida d’aquesta
tipologia de residus, que va donar lloc a la recollida de 116 tones de ferralla.

4.4.10

VOLUMINOSOS

Entenem per residus voluminosos aquells que per la seva mida no poden ser
dipositats en els contenidors ubicats al carrer.
Tal i com preveu el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus a
Menorca, l’any 2008 es va iniciar la construcció de la planta TIV Menorca, una
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planta de tractament integral de voluminosos gestionada per Càritas
Diocesana de Menorca.
Des de 2007 hi ha hagut una davallada important en la recollida d’aquesta
tipologia de residus.
4.4.11

RESIDUS DE RESTES VEGETALS

Menorca compta en l’actualitat amb una extensa cabanya ramadera (139.452
caps el 2009), essent les espècies ovina i bovina, les més abundants.
La incidència del sector ramader en el medi ambient a Menorca, pel que fa a
la generació de residus és de 263.838’06 Tn/any de fems i 176.039’5 m3/any
de purins.
L’aplicació incorrecta d’aquests residus al sòl agrícola, juntament amb
l’aplicació d’adobs químics, són una de les principals causes de la
contaminació de l’aqüífer que fa incrementar la concentració de nitrats a les
aigües subterrànies.
Com a conseqüència dels tractaments sanitaris dels ramats, cada any es
generen molts residus catalogats com a biològics o zoosanitaris, tots ells
englobats dins del gran grup de residus perillosos segons les normatives
vigents. La logística creada a través de l’ADS i les Cooperatives Agrícoles de
Menorca permeten un correcte transport i destrucció d’aquests residus, entre
2008 i 2009 s’han recollit 6.000 kg.
Pel que fa als residus fitosanitaris, des de 2006 existeix un sistema integrat de
gestió d’aquesta tipologia de residus, és el SIGFITO. Entre 2006 i 2008 es van
recollir 1.422 kg.
La generació de ferralla al camp (tractors, autocaptures, tolbes de silos, tancs
de llet, altres vehicles de tracció, maquinaria agrícola, etc), tot i no
considerar-se a priori, residu perillós, sí que crea un impacte ambiental força
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negatiu. El 2008 es va portar a terme una campanya de recollida d’aquesta
tipologia de residus, que va donar lloc a la recollida de 116 tones de ferralla.
4.4.12

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

La prohibició d’entrada d’aquests residus a Milà va millorar-ne la seva gestió
final i va aconseguir que es reciclés a Menorca un material totalment
reutilitzable per la construcció i jardineria.
El 2007 va ser l’any que es va gestionar més quantitat d’aquests residus
(221.732’4 tn), dada que va disminuir el 2008.
Taula 40. Residus de construcció i demolició gestionats a Menorca, 2006-2008
Dades en tn

2006

Transports Taltavull
Excavacions Moll SL
Triatges Menorca

37.621,0
51.069,9
82.355,0

53.873,0
60.588,0
107.271,4

35.447,0
57.337,4
91.468,5

171.045,8

221.732,4

184.252,8

TOTAL

2007

2008

Font: Transports Taltavull, Excavacions Moll i Triatges Menorca, 2009

4.4.13

CONTROL AMBIENTAL

Des del Consorci s’han anat fent controls mediambientals per poder valorar la
influència de les instal·lacions de gestió de residus en l’entorn.
PLANTA DE COMPOSTATGE: Control de la qualitat del compost resultant del
procés de tractament. La qualitat del compost i les seves possibilitats d’ús
depenen dels material que es composten. A partir dels resultats analítics dir
que la relació C/N es inferior a 20 (esmena estabilitzada), el contingut en
humitat no arriba al 30% idoni (necessitat d’incrementar la quantitat d’aigua
durant el procés de compostatge), pH entre 5-8, (compatibles amb el
creixement vegetal), contingut en matèria orgànica major del 35% marcat pel
Real Decret de fertilitzants (però són valors adequats per a que es consideri
una matèria orgànica estabilitzada), continguts en metalls pesats han anat
disminuint al llarg del temps (els més problemàtics van ser el plom, el zinc i
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el coure), contingut de nutrients que presenta el compost els resultats són
positius (alguna mostra d’excés d’amoníac, indicatiu d’un material poc
madur, increment temps de compostatge). Des del 2006 la qualitat del
compost ha millorat molt, arribant a un compost tipus A a partir de restes
vegetals.
ABOCADORS: Estudis sobre els lixiviats amb mostrejos periòdics. A dia d’avui
els lixiviats són lliurats a la xarxa general. Estudis sobre les emissions de
l’abocador. Les emissions gasoses del dipòsit poden considerar-se baixes, la
composició dels gasos suggereix un baix règim de descomposició anaeròbia i
l’existència localitzada de zones en combustió. En quant a la dispersió dels
contaminants, s’expandeixen de forma sensiblement circular i amb petites
variacions, fins uns 2000 m.
PLANTA DE TRIATGE D’ENVASOS. Caracteritzacions fixades per ECOEMBES.
Com a mitjana s’han trobat un 22,41 % de material no sol·licitat (impropis)
FORN INCINERADOR. Control de les emissions. Les emissions generades pel
forn incinerador es troben per sota dels valors límits marcats.

4.4.14

INVERSIONS

Les dues inversions de major impacte, que han de millorar els resultats de la
gestió dels residus a Menorca, són la xarxa de deixalleries (El Pla Director
Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca preveu la
construcció de vuit deixalleries, una per municipi) i les millores a l’abocador
(impermealització del dipòsit controlat de Milà II).

4.4.15

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

En els últims anys s’han portat a terme diverses campanyes de sensibilització
ciutadana sobre els residus. El 2008 es van executar les següents:
− El conte del compost
− Els envasos i el seu reciclatge
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− Vent i residus a Milà
− Campanya HORECA
− Millor got, millor festa
− Bosses selectives

4.5 RISC AMBIENTAL
Aquest apartat és un resum dels continguts del Pla d’Emergència Territorial
de l’illa de Menorca (PLATERME).
4.5.1 EL PLA D’EMERGÈNCIA TERRITORIAL DE L’ILLA DE
MENORCA (PLATERME)

El PLATERME és un pla territorial de protecció civil per a l’illa de Menorca,
que substitueix tots els Plans Municipals d’emergències. Valora els riscos que
poden afectar a Menorca, estableix el marc orgànic i funcional i els
mecanismes necessaris per a permetre la mobilització i coordinació dels
mitjans i recursos per a la protecció de les persones i bens front a
emergències.
El PLATERME divideix els riscos potencials que poden afectar a l’illa en riscos
d’origen natural i/o antròpic.
La valoració del risc es fa a partir de 2 índex: l’Índex de Probabilitat (IP) i
l’Índex de Danys previsibles (ID). La multiplicació d’aquests dos índex dóna
lloc a l’Índex de Risc (IR). A Menorca els riscs d’incendi i transport marítim de
matèries perilloses assoleixen nivell alt, i els riscs de transport, grans
tempestes, accidents en la mar, geològics, concentracions humanes, activitats
lúdiques, sequera, vents forts, inundacions i tsumami assoleixen nivell mig
4.5.2 DESCRIPCIÓ

DELS

RISCOS

RELACIONATS

AMB

LES

ACTIVITATS ANTRÒPIQUES

Risc d’incendi forestal: les zones de major risc són les masses forestals
compostes principalment per pi blanc (Pinus halepensis), alzines (Quercus
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ilex) o ambdós. Existeixen, a més, nombroses urbanitzacions on la massa
forestal es confon amb la pròpia estructura urbanística, altres punts com
petites associacions de pins o alzines que esquitxen l’illa, o zones molt
puntuals com Alcaufar o Rafalet.
Riscos industrials: Els principals riscos són els que estan relacionats amb la
indústria de la bijuteria i la indústria alimentària. Es caracteritzen per tenir
pocs accidents, però amb efectes potencialment importants. Les àrees
industrials són les que tenen major risc d'incendi i/o explosió industrial.
Risc de transport: Transport per carretera: Tota la xarxa viària es pot
considerar com zona de risc, però la Me-1 té major densitat de tràfic i el
major nombre de sinistres. Transport aeri: les zones més vulnerable són les
instal·lacions de l’aeroport de Menorca, l’àrea d’influència de l’aeroport que
correspon a les capçaleres de pista A-01 i A-19, rutes d’aterratge i
enlairament, i les aerovies que sobrevolen l’illa. Però en cap cas se
sobrevolen poblacions importants de l’illa. Transport marítim de matèries
perilloses: El port de Maó és el té associat el risc de transport de matèries
perilloses per via marítima, les zones més vulnerables són les instal·lacions de
subministrament de combustible als vaixells i les de càrrega i descàrrega
Risc sanitari: s’inclouen les intoxicacions alimentàries, les epidèmies i les
plagues, a Menorca prenen una especial importància a causa del clima càlid
de l’illa i de la seva condició turística, amb els conseqüents pics poblacionals.
Risc a la platja: tot el litoral està esquitxat de petites cales susceptibles de
riscos meteorològics que puguin afectar als banyistes, contaminació, o riscos
que pertoquen directament a la salut humana.
Risc en concentracions humanes: les característiques socioculturals de l’illa
fan que aquest risc tingui especial interès. Les festes anuals més destacades
són les populars que es celebren a l’estiu. El pànic incontrolat que l’accident
o incident provoca en la gent és el principal problema en aquestes situacions.
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Risc de falta d’abastament: Les zones més vulnerables són on es localitzen les
instal·lacions fixes en els riscos que depenen d’aquestes, per exemple en els
riscos d’interrupció de subministrament: els dipòsits de combustibles i pous,
canonades de transport i distribució de combustibles etc. S’han de localitzar
les zones de Menorca on arribaran els efectes d’aquesta falta d’abastament,
però és bastant aleatori i dependrà de factors a priori no previsibles.
4.5.3 GESTIÓ DEL RISC

La normativa aplicable a l’Estat Espanyol en matèria de prevenció de riscos i
protecció civil estableix els Plans de Protecció Civil com a eines per a protegir
a les persones i bens front a riscos greus col·lectius, catàstrofes o calamitats
públiques. Estableix dos tipus de Plans de Protecció Civil, els Plans Territorials
(qualsevol tipus d’emergència que es pugui presentar en cada àmbit
territorial), Plans Especials (riscos específics la naturalesa dels quals
requereixi una metodologia adequada per a cada un) i d’Autoprotecció (a
nivell d’instal·lació, edifici o urbanització).

4.6 INCIDÈNCIA

AMBIENTAL

DE

LES

ACTIVITATS

ECONÒMIQUES
4.6.1 ACTIVITATS AGRÍCOLES I PESQUERES

Les activitats agrícoles i ramaderes juguen un paper molt important en la
conservació dels sistemes naturals, la formació del paisatge i al manteniment
d’uns determinats ecosistemes. A més, quant a extensió sobre el territori, és
l’activitat més important.
L’amenaça més greu que existeix avui dia és el propi abandonament de
l’activitat, el treball del camp ha anat esdevenint menys rentable i s’ha anat
abandonant.
El CARB és una iniciativa del CIME, l’any 2005, i és considerat un programa
pilot de desenvolupament rural sostenible que ha experimentat un augment
molt clar en nombre de finques beneficiàries.
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Pel que fa a l’agricultura ecològica a Menorca, l’augment, tant el número
d’operadors com en les hectàrees, ha estat molt important: els operadors ha
augmentat un 150% de 2003 a 2009, i un 108% en hectàrees de 2003 a 2008.
La flota professional pesquera de Menorca està formada per devers 90-80
embarcacions de pesca, de les quals el 92% són d’arts menors o palangre de
fons i el 8% restant d’arrossegament de fons. La producció pesquera té, com a
únic mercat, el mercat local o interior.
La pesca marítima recreativa té a les Illes Balears, i a Menorca en particular,
una importància social i econòmica molt important ja que es tracta de
l’activitat d’oci més nombrosa. Es disposen de molt poques dades que mostrin
la situació exacta de l’activitat i el seu impacte.
El control de la gestió forestal i les autoritzacions d’aprofitaments forestals és
competència de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears. El pi (Pinus halepensis) és l’espècie més utilitzada, tant a Balears
com a Menorca, seguit de l’alzina (Quercus ilex) i l’ullastre (Olea europaea
var. sylvestris).
A Menorca en general hi ha una activitat cinegètica considerable, amb 476
vedats que representen una superfície de 53.985 ha., any 2007, dada que es
manté bastant estable amb el anys, també hi ha un vedat social. Les dades de
captures no són gaire fiables i el número de llicències per anys tampoc.

4.6.2 ACTIVITATS INDUSTRIALS
Sobre els impactes ambientals de les activitats industrials podem destacar el
consum i abocaments d’aigua, consum d’energia, generació de residus,
emissions a l’atmosfera, entre d’altres.
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No existeix un control ambiental detallat i diferenciat per aquest tipus
d’activitat econòmica, fet que dificulta poder estudiar en claredat els seus
possible efectes sobre el medi ambient.
A Maó, una petita part de les aigües residuals de les indústries reben
tractament a la depuradora privada de l’ITEB (Institut Tecnològic Bijuter), on
també es tracten aigües residuals del sector bijuter provinents d’altres
municipis.
4.6.3 ACTIVITATS TURÍSTIQUES I DE SERVEIS

Com a principals impactes ambientals podem destacar les renous, la generació
de residus i el consum d’aigua, que solen ser impactes molt estacionals, ja
que el turisme implica un augment més que considerable de la població
flotant.
Es disposen de dades molt generals, que fan difícil detallar l’impacte
ambiental d’aquest sector.
De les 727 hectàrees destinades a tota l’illa a ús turístic, el 37,6% es troben al
municipi de Ciutadella i el 23,1% a Sant Lluís.

4.6.4 ACTIVITATS DE LA CONSTRUCCIÓ

L’impacte més destacat de l’activitat de la construcció és el consum de
territori, seguit del consum de matèries primeres i la generació de residus de
construcció i demolició.
Pel que fa al consum de territori, tant el Pla Territorial Insular com els Plans
Generals d’Ordenació Urbana o les Normes Subsidiàries de cada ajuntament
estableixen els límits de creixement.
Molta de la matèria primera utilitzada és de procedència insular.
128

Document de síntesi

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Existeixen tres empreses autoritzades per a la gestió dels residus de
construcció i demolició, que també es dediquen al reciclatge de materials.

4.6.5 ACTIVITATS EXTRACTIVES, D’ENERGIA I RESIDUS

Les activitats extractives suposen un gran impacte territorial i paisatgístic, i
són la font de la matèria primera utilitzada en les contruccions. El 2005 a
Menorca hi havia 20 pedreres actives i 107 pedreres inactives o caducades,
ubicades principalment a Ciutadella i Alaior.
Els combustibles fòssils emeten gasos contaminants que són els causants de
malalties respiratòries, rendiments en collites, pluja àcida i responsables de
l’efecte hivernacle, entre d’altres. La creació d’energia a partir de fonts
d’energia renovables redueix l’emissió d’aquests gasos contaminants a
l’atmosfera i, per tant, ajuden a lluitar contra el canvi climàtic.
Menorca disposem de l’abocador controlat de Milà, la planta d’envasos, la
planta

de

compostatge,

el

forn

incinerador,

quatre

centres

de

descontaminació de vehicles, tres gestors més de residus tòxics i perillosos,
una planta de tractament integral de residus voluminosos i tres gestors de
residus de construcció i demolició. Totes aquestes activitats han d’estar
controlades ambientalment per evitar possibles fuites i abocaments de
productes i substàncies perilloses al medi natural i l’aqüífer.
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