AUDITORIA AMBIENTAL
AGENDA LOCAL 21 INSULAR
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Doc 1. Memòria descriptiva

Versió 1

gener de 2010

Equip redactor

M.Jesús Bagur Benejam / Marta Pérez López

AUDITORIA AMBIENTAL AGENDA LOCAL 21 INSULAR
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Doc 1. Memòria descriptiva

DIRECCIÓ FACULTATIVA
Consell Insular de Menorca
Joan Juaneda, biòleg
EQUIP REDACTOR
M.Jesús Bagur Benejam, ambientòloga
Marta Pérez López, ambientòloga

Equip redactor

M.Jesús Bagur Benejam / Marta Pérez López

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

ÍNDEX
1 PRESENTACIÓ I OBJECTIUS............................................................ 3
1.1 ANTECEDENTS ..................................................................... 3
1.2 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’AUDITORIA AMBIENTAL INSULAR..... 5
1.3 OBJECTIUS ......................................................................... 6
1.4 CONTINGUTS ....................................................................... 7
1.5 METODOLOGIA I PLA DE TREBALL............................................... 8
1.5.1 Descripció de les fases de treball ......................................... 8
1.5.2 Seguiment tècnic ............................................................ 9
1.5.3 Pla de Comunicació i Participació ciutadana del procés ............. 10
2 MEDI SOCIOECÒNOMIC ................................................................ 11
2.1 DEMOGRAFIA ...................................................................... 11
2.1.1 Població de dret ............................................................ 11
2.1.2 Població de fet .............................................................. 19
2.2 SALUT I EDUCACIÓ ............................................................... 22
2.2.1 Serveis i Infraestructures sanitàries ..................................... 22
2.2.2 Oferta Educativa i Cultural ............................................... 24
2.3 EXCLUSIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL ................................................ 32
2.3.1 Principals problemàtiques socials i preocupacions ciutadanes...... 32
2.3.2 Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat i Promoció Social.............. 35
2.4 ACTIVITATS ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL ......................... 51
2.4.1 Evolució i estat actual de l’economia menorquina.................... 51
2.4.2 Sectors Econòmics .......................................................... 56
2.4.3 Mercat de treball ........................................................... 68
2.5 PLANEJAMENT I USOS DEL SÒL ................................................. 72

1

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

2.5.1 Directrius d’Ordenació Territorial ....................................... 73
2.5.2 Pla Territorial Insular de Menorca ....................................... 78
2.5.3 Espais Naturals Protegits .................................................. 88
2.5.4 Llei de Costes ..............................................................105
2.5.5 Reserva de Biosfera .......................................................114
2.5.6 Planejament Sectorial ....................................................118
2.5.7 Usos del sòl .................................................................127
2.6 MOBILITAT........................................................................136
2.6.1 Classificació de la xarxa viària ..........................................136
2.6.2 Accessibilitat a poblacions i carreteres ................................139
2.6.3 Demanda de trànsit .......................................................150
2.6.4 El transit a la resta de carreteres.......................................154
2.6.5 Nivell de servei actual ....................................................155
2.6.6 Anàlisis de la sinistralitat ................................................156
2.6.7 Transport col·lectiu i públic .............................................159
2.6.8 Ports i aeroports ...........................................................165
2.6.9 Projeccions de futur ......................................................172
2.7 GOVERNANÇA I GESTIÓ AMBIENTAL ..........................................173
2.7.1 Funcions i competències del Consell Insular ..........................173
2.7.2 Organigrama ................................................................175
2.7.3 Marc i gestió competencial de la sostenibilitat en l’àmbit insular 180
2.8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I AGENDES LOCALS 21..........................210

2

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

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,
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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
ha

de

permetre,

juntament

amb

altres

Plans

i

Programes,

un

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

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 (Figura 1)
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
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Figura 1

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

DIAGNOSI AMBIENTAL
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
ELABORACIÓ DEL PLA
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.
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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.
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
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2 MEDI SOCIOECÒNOMIC
2.1 DEMOGRAFIA
L’apartat de demografia s’ha extret gairebé integrament del document
“Context

Socioeconòmic

de

Menorca”

elaborat

per

l’Observatori

Socioambiental de Menorca. Algunes dades, però, s’han actualitzat per a
mostrar l’estat demogràfic de Menorca amb les dades més actuals possibles.
L’evolució de la població té una repercussió directa damunt aspectes
econòmics, socials, ambientals, etc., de qualsevol lloc o territori. La població
de Menorca s’ha vist afectada per diferents factors però, sobretot, pel
desenvolupament de l’activitat turística que ha experimentat l’illa. El turisme
ha provocat un corrent immigratori que afecta l’estructura demogràfica de les
zones receptores. Al llarg del segle XX, Menorca ha passat de caracteritzar-se
per ser una societat basada en l’agricultura, a una dedicada al sector terciari.
Aquest esdeveniment ha propiciat un canvi en la societat menorquina.
Destacaríem especialment, en el cas demogràfic de Menorca, dos aspectes:
per una banda la concentració de població als dos nuclis urbans de Maó i
Ciutadella i, per l’altra, la immigració que ha patit l’illa aquests darrers anys.
2.1.1 Població de dret
2.1.1.1 Evolució de la població de dret
La població de les Balears va assolir, segons els padrons municipals, un total
d’1.094.972 persones al 2009, xifra que suposa un augment anual del 2%, el
creixement més baix dels darrers anys (exactament des del 2005). El principal
component de l’evolució demogràfica de les Balears està relacionat amb la
presència i la contínua arribada de persones estrangeres, amb importants
diferències entre illes i municipis pel que fa al nombre i a l’origen.
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
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en els diferents municipis de l’illa, se situa entorn els 92.434 habitants (Gràfic
1). Això suposa una densitat de població de 132 habitants/ km2.
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 es troba any rere any superant el 2% i,
fins i tot, el 4% alguns anys, fruit de significatives onades d’immigrants.
Quant a la distribució de la població a Menorca destaca la dualitat en el
comportament dels municipis. La gran majoria dels habitants es concentren
en els dos principals nuclis de l’illa: Ciutadella i Maó, amb 28.696 i 28.904
habitants respectivament. És a dir, un 62% del total de la població es situa en
aquests nuclis.
2.1.1.2 Estructura de la població
L’estructura de la població menorquina ha anat variant de forma gradual. Si a
finals del segle XX es presentava un important percentatge de població jove,
a principis de segle XXI ja es caracteritzava, sobretot, per l’augment de
població adulta i la disminució de les taxes de natalitat, així com també per
un important augment de gent major degut a una major esperança de vida.
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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. Així, l’esperança de vida s’estima en 77,39 anys en els homes i 83,53 en
les dones. Aquestes xifres es troben per damunt de la mitjana espanyola.
Com podem veure a continuació (Gràfic 2) l’estructura de població de
Menorca, l’any 2008, respon a una estructura típica d’un país desenvolupat,
en la qual hi ha unes taxes de natalitat baixes.
Gràfic 2. Piràmide de població a Menorca (2008)

Font:IBAE. Elaboració pròpia

L’evolució que s’ha donat en els darrers 15 anys ha fet modificar el perfil de
la piràmide. S’ha donat un estrenyiment de la base i un eixamplament en els
grups d’edat de població adulta i un increment de la gent que arriba a edats
velles, fruit de l’augment de l’esperança de vida (veure exemple per les Illes
Balears en el Gràfic 3).
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Gràfic 3. Piràmide d’edats per les Illes Balears (1991 i 2001)

Font: Institut Balear d’Estadística

2.1.1.3 Moviments naturals de la població
Els moviments naturals de la població són el conjunt de les estadístiques
referides als naixements, defuncions i matrimonis. S’utilitza normalment, el
concepte de creixement vegetatiu o natural per a avaluar aquests moviments.
El creixement natural és l’augment o la disminució de la població a causa del
nombre de naixements i defuncions que han tingut lloc en un període
determinat, normalment un any.
Menorca s’ha caracteritzat per tenir uns baixos índexs de mortalitat de la
població, taxes molt similars als països més desenvolupats d’Europa. Respecte
de la natalitat, s’observen dues tendències diferents. Durant els anys 70 la
natalitat va augmentar de forma considerable (fenomen conegut com el baby
boom), les següents dècades la natalitat va descendir fins a principis del segle
XXI on es torna a experimentar una elevada natalitat, gran part d’aquesta
gràcies a la immigració. Els matrimonis no experimenten canvis considerables
en els anys analitzats. Pel que fa al creixement vegetatiu podem observar que
gràcies a aquests augments durant alguns períodes de temps, el creixement
vegetatiu també augmenta(Gràfic 4).
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Gràfic 4. Moviment natural de la població a Menorca (1975-2007)

Font: IBAE. Elaboració pròpia

2.1.1.4 Moviments migratoris
Durant la primera meitat del segle XIX, Menorca experimentà una emigració
massiva cap a Algèria, que també repercutí a Mallorca i al sud-est d’Espanya.
A partir de la segona meitat del segle XX, amb el desenvolupament turístic, el
procés s’inverteix i es passa de ser terra d’emigració a terra d’immigració. En
aquesta

ocasió

procedeix

especialment

d’altres

regions

nacionals,

principalment Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura i Múrcia. Això
suposà el rejoveniment de les envellides estructures demogràfiques de la
població de les Balears. A finals dels anys 90 l’origen majoritari dels
immigrants internacionals era europeu, encara que van començar a tenir
qualque presència els immigrants d’altres continents.
Amb el canvi de segle, canviaren l’origen dels immigrants. Comencen a
predominar clarament els procedents de països extracomunitaris. La situació
geogràfica de les illes ha servit com a lloc de connexió entre els diferents
tipus de migracions.
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.
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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, no és menyspreable
l’evolució de l’arribada de persones de països estrangers, que a 1996 era
només de 38 persones i que a dia d’avui arriba als 1.402 persones.
El saldo migratori ha estat, en general, positiu des de 1997. En relació al 2008
ha hagut un descens en l’immigració, especialment accentuada en
l’immigració procedent dels països estrangers, que han disminuït un 23%
(Gràfic 5).
Gràfic 5. Evolució de la immigració (procedent de la Península i de països estrangers)
(1996-2008)

Font: Institut Balear d’Estadística. Elaboració pròpia

Durant l’any 2008, l’immigració procedent de la Península va ser de 3.443
(sent Catalunya el principal focus emissor, amb 1.270 persones) i 1.402
provinents de països estrangers (principalment de la Unió Europea (564
persones) i d’Amèrica del Sud (616 persones).
Es distingeixen dos tipus de perfils bàsics a Menorca. Per una banda, la
immigració de tipus laboral, amb un perfil adult jove, i per altra banda, i
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contrastant amb l’anterior, un perfil d’edat madura (entre els 35 - 59 anys).
Aquesta immigració ha incidit en aspectes com l’educació, la sanitat i el
mercat de treball. A més a més, la seva distribució es troba molt lligada a la
costa i l’activitat turística.
2.1.1.5 Visió de futur
Segons un estudi de previsió de l’evolució de la població menorquina realitzat
per l’OBSAM (Gallofré, A.) en el qual s’han plantejat diferents hipòtesis tenint
en compte la mortalitat, la fecunditat i les migracions, s’han previst tres
tendències d’evolució diferents: a l’alta, a la mitjana i a la baixa. Les dades
que s’han seleccionat per a la construcció de les projeccions a Menorca són
les següents: la població base de l’any 2006, la taxa global de fecunditat i,
per grup d’edat, la raó del sexe al néixer, l’esperança de vida, la mortalitat,
la migració i la migració neta.
Segons la hipòtesi més feble, on es contempla un creixement bastant lent de
la població menorquina, a l’illa tindríem una població fins i tot inferior a
l’actual

(91.000

habitants

el

2010).

Aquesta

seria

una

tendència

exageradament baixa.
Quant a la tendència mitjana, a la qual s’aproparia més Menorca, el 2012
s’estima una població de 100.000 habitants.
En quant a la tendència a l’alça, es calcula que al 2020 podrien haver gairebé
135.000 habitants, això es significaria gairebé un augment del 50% de la
població actual.
L’evolució que experimenti la migració a Menorca és la clau de la direcció que
prendrà la resta d’indicadors demogràfics.
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SÍNTESI: POBLACIÓ DE DRET
¾ El principal component de l’evolució demogràfica de les
Balears està relacionat amb la presència i la contínua arribada
de persones estrangeres.
¾ 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.
¾ La població a Menorca es concentra en els dos principals
nuclis de l’illa, Maó i Ciutadella, que acullen al 62% de la
població.
¾ 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.
¾ L’augment de la natalitat està provocant un augment en el
creixement vegetatiu de la població a Menorca.
¾ 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.
¾ 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.
18
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2.1.2 Població de fet
2.1.2.1 Evolució de la població de fet
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 (Gràfic 6), superior
als 130 hab/km2 de població de dret, la censada a l'illa. El municipi amb un
major número d'habitants per km2 és, amb diferència, Es Castell amb 508
hab/km2, el segueixen els municipis de St. Lluís i Maó, amb 282 i 245 hab/km2
respectivament.
Gràfic 6. Densitat de població a Menorca (1999-2008)

Font: OBSAM. Elaboració pròpia

També cal tenir en compte les fortes diferències existents entre la població
de fet a l'estiu i a l'hivern (Gràfic 7). Així, 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
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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.
Gràfic 7. Pressió humana mensual (1996-2008)

Font: OBSAM. Elaboració pròpia

2.1.2.2 Pressions i impactes de la població estacional sobre el medi
És per a tots evident que la població estacional que Menorca pateix, sobretot
durant els mesos d’estiu, repercuteix de forma clara i directa sobre els
recursos de l’illa. Part d’aquesta influència ve donada per l’augment de
places d’allotjament turístic i l’altra per les repercussions immigratòries que
s’han patit aquests darrers anys.
L’estacionalitat poblacional provoca una estacionalitat en el consum de
recursos i generació de residus. Un clar exemple el tenim en el consum
d’aigua, que durant els mesos d’estiu gairebé es triplica respecte dels mesos
d’hivern (Gràfic 8). El volum d’aigua extreta de pous passa d’uns 0,6 Hm el
3

mes de febrer a 1,6 durant l’agost.
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Gràfic 8. 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

Un comportament similar experimenten el consum d'energia, la generació de
residus sòlids urbans, l’augment de l’índex de l’intensitat mitjana diària en
les carreteres de Menorca, així com la taxa de motorització a l’illa.

SÍNTESI: POBLACIÓ DE FET
¾ Menorca experimenta 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.
¾ Aquesta estacionalitat repercuteix sobre el recursos de l’illa, com
és el consum d’aigua, al generació de residus o l’energia.
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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 (Taula 1). A nivell insular, els correspon
l’Hospital Mateu Orfila, (excepte les especialitats que per la seva pròpia
complexitat i eficiència només es troben a l’Hospital Son Dureta de Palma de
Mallorca). Aquest és l’únic centre hospitalari de l’illa. Abans del 2007 era
l'Hospital Verge del Toro, que en l'actualitat ha passat a ser un centre de salut
pel municipi de Maó.
Taula 1. Sistema sanitària Menorca
SISTEMA SANITARI PÚBLIC
ZONA
CENTRE
UNITATS
SANITÀRIA
SANITÀRI
BÀSIQUES
PONENT CS Canal Salat
FERRERIES CS Ferreries UB Es Migjorn
ALAIOR

CS Es Banyer UB Es Mercadal

SISTEMA SANITARI PRIVAT
MUNICIPI

CENTRE SANITÀRI

CIUTADELLA
MAÓ

Clínica MENORCA
Clínica SALUS MAÓ
Policlínica VERGE DE
GRÀCIA, SA

MAÓ

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 destaca no tan sols pel nombre d’equipaments, sinó també
per la tipologia d’infraestructures sanitàries que hi trobem. A Maó s’ubiquen
la major part dels centres hospitalaris de Menorca, ja siguin públics o privats
i, a més, el seu àmbit d’acció és tota l’illa de Menorca. Ciutadella és el segon
municipi en equipaments sanitaris, però a causa sobretot a la presència de
clíniques i consultoris privats. La resta de municipis tenen un nivell
d’equipaments semblant, una unitat bàsica de salut, un consultori a nuclis
menors i en el cas de Ferreries, Es Mercadal i Alaior trobem residències
geriàtriques i a Es Castell, per la seva proximitat a Maó, s’hi troben diversos
consultoris privats.
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Segons una enquesta de salut elaborada per la Conselleria de Salut i Consum
durant el 2001, un 81% dels entrevistats a les Illes Balears, està satisfet amb
el sistema sanitari amb l'atenció rebuda. A Menorca, aquest grau de
satisfacció arriba quasi al 83%.
La principal causa de mortalitat a Menorca, com es manifesta als països
desenvolupats, són els tumors i malalties del sistema circulatori. Moltes de les
malalties mantenen una estreta relació amb les condicions i estils propis de
vida de l'entorn.
La qüestió de la salut és fonamental dins el marc de l'envelliment. Sabem
també que l’augment del nombre de persones grans produeix un elevat
consum de recursos sanitaris, sociosanitaris i socials, pel fet que aquestes
persones presenten una incidència i prevalença més altes de determinades
malalties, especialment les de caràcter crònic, lligades a l’envelliment,
moltes amb tendència a la invalidesa, etc. Des d’una òptica sanitària i
sociosanitària, aquest consum més alt de recursos es reflecteix tant a
l’atenció primària com a l’atenció especialitzada, de manera que 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).
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SÍNTESI: SERVEIS I INFRAESTRUCTURES SANITARIES
¾ El sistema sanitari públic de Menorca, ve gestionat per l'IBSalut, òrgan depenent de la Conselleria de Salut i Consum del
Govern Balear.
¾ 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.
¾ El municipi de Maó és el que presenta un major nombre i
diversitat d’equipaments sanitaris.
¾ El nivell de satisfaccio dels menorquins amb el servei sanitari és
safisfactori.

2.2.2 Oferta Educativa i Cultural
2.2.2.1 Oferta educativa
A Menorca existeixen principalment dos pols d’atracció que es reparteixen la
gran majoria de població de l’illa, per un costat a llevant, el municipi de Maó
(juntament amb Es Castell i St. Lluís) i per l’altra a ponent, el municipi de
Ciutadella. També existeixen dos nuclis al centre de l’illa però de menor
població, Alaior i Ferreries. Aquests quatre eixos distribueixen la població en
edat escolar i concentren el major nombre d’infraestructures educatives,
inclosos els instituts de secundària a cadascun dels llocs.
En total, Menorca disposa de 36 centres educatius, dels quals 26 són públics i
10 concertats (Taula 2). A més a més, Menorca compta amb l’Escola Oficial
d’Idiomes (a Maó i Ciutadella) i el Conservatori de Música (també als mateixos
municipis).
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Taula 2. Centres educatius (d’educacuoó infantil, primària, secundària i batxillerat) a
Menorca

CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS
INFANTIL I PRIMÀRIA
CENTRE
CP Inspector Doctor Comas Camps
CP Àngel Ruíz i Pablo
CP Joan Benejam
CP Mare de Déu del Toro
CP Margalida Florit
CP Pere Casasnovas
CP Pintor Torrent
CP Castell de Sta. Àgueda
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

D'EDUCACIÓ

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

MUNICIPI
Alaior
Es Castell
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ferreries
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Es Mercadal
Es Mercadal
Es Migjorn
St. Lluís

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

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

MUNICIPI
Alaior
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Maó
Maó
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 la distribució d’alumnes matriculats per centres i municipis, es
representa als següents gràfics (Gràfic 9) (Gràfic 10):
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Gràfic 9. Alumnes matriculats en centres públics (curs 2008/09)

Font: Conselleria d’Educació i Cultura
Gràfic 10. Alumnes matriculats en centres concertats (curs 2008/09)

Font: Conselleria d’Educació i Cultura

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,
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principalment, en els municipis d’Alaior i a Maó i rodalies (Sant Lluís i es
Castell).
Segons Pere Alzina, el sistema educatiu de l’illa de Menorca s’ha consolidat
durant les darreres dècades i ha avançat en tres línies fonamentals:
− La consolidació, dotació i renovació de l’escola pública amb la
participació molt activa d’un col·lectiu important de mestres i de
famílies preocupades per l’educació.
− Els processos d’innovació portats a terme a l’escola pública i que
també han afectat a l’escola concertada. La innovació ha esdevingut
una resposta adient al creixement de la diversitat de les aules i ha
permès

absorbir,

sense

grans

crisis,

la

creixent

demanda

d’escolarització.
− El procés d’innovació ha esdevingut vital a l’etapa d’educació infantil;
s’ha consolidat a primària, especialment en alguns centres, i ha quedat
estancada a l’educació secundària obligatòria, on, en aquest moment,
es concentren molts dels problemes. L’escola concertada ha mantingut
un percentatge de matrícula notable, tot i que no ha augmentat la seva
oferta.
Des de l’any 1997, Menorca compta amb una extensió de la UIB (Universitat
de les Illes Balears) al municipi d’Alaior (Can Salord). Els estudis de grau que
s’hi oferten pel curs 2009-10 són: Administració d’empreses, Dret, Educació
infantil i Infermeria.
La UIMIR (Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei), s’emmarca dins el
programa de cursos de formació d’estiu. Aquests cursos van dirigits als
estudiants universitaris, tècnics i persones interessades amb la matèria.
La UOM (Universitat Oberta per a Majors) és un programa acadèmic de 50
hores, més tallers i activitats complementàries, que es desenvolupa en tres
municipis de Menorca (Alaior, Maó i Ciutadella).

Des de l’inici del seu
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funcionament cada vegada s’ha registrat un major nombre d’alumnes
matriculats i ha rebut una molt bona valoració per part dels usuaris.
El percentatge de persones empadronades a Menorca amb titulacions de
tercer grau ha passat del 10,01% del 2001, a l’11,34% del 2006 (xifres respecte
població major de 15 anys, criteri antic). Tanmateix la proporció de titulats
superiors a Espanya és d'un 29% aproximadament, valor que segueix essent
molt superior al detectat a Menorca. L'augment de la població analfabeta està
motivat en gran part pel canvi de criteris, ja que actualment s'inclouen en
aquesta categoria els analfabets a partir dels 10 anys i en anys anteriors a
partir dels 15.
2.2.2.2 Oferta cultural
Respecte als equipaments i béns culturals podem dir que n’hi ha de diverses
tipologies, com ara: centres culturals, teatres, museus, sales d’exposicions o
sales polivalents i biblioteques. També cal tenir en compte, encara que no
puguin considerar-se equipaments, els béns culturals i patrimonials. Els
equipaments poden trobar-se agrupats, per exemple, als centres culturals
podem trobar biblioteques, teatres i sales polivalents. No es disposen de
dades d’afluència a tots aquests equipaments, però si als béns culturals més
importants i a les biblioteques.
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
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.
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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.
Davant la importància de patrimoni arqueològic a l’illa, ens veiem obligats a
fer-hi una mica més d’incís en el mateix. Per un costat parlaríem de
l’arqueologia prehistòrica i per l’altra, de l’arqueologia clàssica i medieval. A
continuació en fem una classificació i alguns dels seus exemples:
− Arqueologia prehistòrica:
Navetes d’habitació (Cala Blanca, Sa Cova des Moro)
Sepulcres megalítics (Cala Morell, Montpler, Son Ermità, Biniai…)
Navetes (Es Tudons, Cotaina, Llumena, Binipati Nou, Binimaimut…)
Poblats (Son Catlar, Trepucó, Torre d’en Galmés, St. Agustí Vell…)
Santuaris (So na Caçana, Sa Comerma de Sa Garita)
Talaiots (Torelló, Toraixa, Sta. Mònica, Montefí, Torrellafuda…)
Taules (Trepucó, Talatí de Dalt, Son Rotger, Binimassó, Son Bernardí…)
Cases (Trebalúguer, St. Vicenç d’Alcaidús, Biniparratxet Petit…)
Recollida d’aigua (Na Patarrà, Torre d’en Galmés…)
Muralles ( Son Catlar, Torrellafuda)
Hipogeus (Son Catlar, Son Bou, Caparrot de Forma…)
Establiments de costa (Cap de Llucalari, Calascoves…)
− Arqueologia clàssica i medieval:
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Restes gregues (Cala En Forcat)
Restes romanes (Cala St. Esteve, Calascoves, Sanitja, Sta. Àgueda)
Restes medievals (basíliques paleocristianes –Son Bou, Illa del Rei, Illa d’en
Colom…- i altres restes al Fort de Malborough i Cala En Forcat)
Restes àrabs (mesquites a Ciutadella i Sanitja, i restes al castell de Sta.
Àgueda i Es Pont des General)
Tot aquest llegat, arqueològic prehistòric, ha estat proposat recentment per
l’IME (Institut Menorquí d’Estudis) conjuntament amb el Consell Insular de
Menorca, per a què s’inicien els tràmits per ser declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.
La relació dels principals equipaments culturals per municipi és la següent:
− Alaior: Museu Torralba d’en Salort, Centre Cultural d’Alaior, Galeria
Arantza i Cia, Sala d’exposicions Sant Diego
− Ciutadella: Casa Museu Pintor Torrent, Museu Diocesà de Menorca,
Museu Municipal Bastió de sa Font, Centre Social Sa Nostra, Galeria
Retxa, Sala Centenari, Sala d’Actes del Cercle Artístic, Sala de Cultura
Sa Nostra, Teatre 17 de Gener, Teatre Ca Los (centre dels Salesians),
Teatre des Born.

A més, a més, cal destacar les cases nobles de

Ciutadella: palau Olivar, palau Saura, palau de Cas Duc, palau Sintas,
palau Squella, palau de Cas Comte, palau de Cas Baró, palau Martorell
o Salort.
− Ferreries: Museu de la Natura de Menorca, Centre Socio-Cultural
− Maó: Amics de la Mar Port de Maó, Pedrera d’en Robadones, Col·lecció
Local Hernández Mora-Hernández Sanz, Museu de Menorca, Ateneu
Científic, Literari i Artístic de Maó, Claustre del Carme, Galeria Artara,
Galeria Kroma, Sala de Cultura Sa Nostra, Sala d’exposicions La Caixa,
Orfeó Maonés, Sala Augusta, Teatre Principal. També destacaríem el
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palau Oliver, amb una de les façanes més emblemàtiques del neoclàssic
a Maó.
− Es Mercadal: S’Aljub de Mercadal, Torre de defensa de Fornells,
Ecomuseu de la Cavalleria, Museu de Sanitja, Sala d’Exposicions de Sa
Unitat Sanitat, Sala Polivalent del Local Social de Fornells
− Es Castell: Fort Malborough, Museu Militar de Menorca. Fortalesa de La
Mola i Sant Felip, Sala d’exposicions Sa Indústria, Secció de teatre del
Centre de Cultura
− Sant Lluís: Museu Etnològic Molí de Dalt, Sala de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Lluís, Teatre l’Oar, Centre Cultural
− Es Migjorn Gran: Local Social de l’associació cultural i recreativa, Saló
Teatre La Palmera

SÍNTESI: OFERTA EDUCATIVA I CULTURAL
¾ 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.
¾ 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.
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2.3 EXCLUSIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL
2.3.1 Principals problemàtiques socials i preocupacions ciutadanes
En aquest apartat es presenten dades de “l’Anàlisi de la realitat
socioeconòmica de les Illes Balears” de la Fundació Gadeso, que detallen
quina és la percepció dels ciutadans de les Illes Balears i de Menorca pel que
fa a les seves principals preocupacions.
Compararem els resultats obtinguts en les enquestes realitzades el juny de
2008 i les que s’han fet el juliol de 2009 (Taula 3) (Taula 4) (Taula 5):
Taula 3. Principals problemes personals/familiars Balears, 2008-2009
2008
ESPANYA
1. Probl.econòmics 50,2%
2. Atur 25,9%
3. Habitatge 21,4%
4. Inseg. ciutadana 10,8%
5. 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.
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
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Pel que fa als problemes pel conjunt de les Illes Balears també estan
relacionats amb la crisi. I la immigració també es veu amb preocupació
(26.3%), ja que encara es percep a l’immigrant, encara que sigui legal, com a
competència dins el món laboral.
Taula 5. Problemes emergents
2008

2009

BALEARS

BALEARS

1. Futur dels fills 47,0%
2. Conciliació vida familiar i laboral 43,0%
3. Inseguretat socioeconòmica a mig termini 39,0%
4. 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.
A continuació també presentem els resultats (Quadren Gadeso 120, maig de
2008) sobre el posicionament del ciutadà respecte els immigrants:
− Davant la pregunta: Són massa els immigrants que viuen aquí?
S’observa com el % de respostes afirmatives va en augment en totes les illes,
tot i que a Mallorca i Eivissa, on la pressió migratòria és major també és major
el percentatge de persones que opinen que hi ha massa immigrants. A
Menorca i Formentera, on la pressió és menor, menys de la meitat de la
població opina que el nombre de persones immigrades és excessiu.
− Sobre quina opinió li mereixen els immigrants estables (amb papers)?
El percentatge de persones que en tenen una opinió negativa va en augment,
arribant al 60% a maig de 2008, les raons són que ocupen llocs de feina dels
autòctons, saturen els serveis públics i no volen integrar-se. Per contra, un
40% opina en positiu i diuen que fan feines que nosaltres no volem o no podem
fer, aporten a la Seguretat Social i que la diversitat és un fet positiu.
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− Sobre què s’hauria de fer amb els immigrants il·legals (sense papers)?
A maig de 2008, un 69% dels enquestats opinaven que se’ls havia d’expulsar
perquè no aporten res, generen delinqüència i fan un ús abusiu dels serveis
públics. Un 16% opinaven que se’ls havia de regularitzar la situació per lluitar
contra l’economia submergida, i un 15% no sabien què respondre.
− Davant qüestions sobre si en perjudiquen o beneficien, és molt
rellevant que baixi de manera sensible el nombre d’autòctons de totes
les illes que consideren que els immigrants permetien cobrir llocs de
feina pels que no hi havia mà d’obra suficient o que els d’aquí no
volien desenvolupar. A mateix temps, puja el percentatge dels que
creuen que els sous dels autòctons baixen, o aquests es queden a
l’atur, a causa dels immigrants. Queda clar que el nouvingut es percep
com a competència deslleial dins el món laboral. Dins aquesta mateixa
lògica, augmenta de manera molt significativa el nombre dels que
pensen que si un immigrant es queda sense feina durant un període
llarg de temps, encara que sigui legal, hauria de ser expulsat. En
referència a la delinqüència, continua sent habitual relacionar
l’immigrant amb un delinqüent potencial, en conseqüència, més del
80% de la ciutadania de les Illes Balears, considera que si un immigrant
coment un delicte greu hauria de ser expulsat del país. S’ha de
destacar que aquestes consideracions de caràcter negatiu són més
rellevants a Mallorca i Eivissa que a Menorca i Formentera.
− Sobre les facilitats que s’haurien de donar als immigrants, en general
baixa el percentatge de persones que estan a favor de donar-los
facilitats per equiparar-los en drets i deures als autòctons. Així,
disminueix el nombre de persones que opinen que els immigrants
haurien de poder accedir a l’educació o a la sanitat en igualtat de
condicions que la resta de població. També disminueix el número de
persones que creuen que haurien de poder portar a la seva família. No
obstant això, el descens més significatiu el trobem en el dret d’obtenir
un lloc de treball en igualtat de condicions que els espanyols.
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− Davant el tema de la convivència i la integració econòmica, social i
cultural, un 60.2% dels ciutadans/es de Balears opinen que la majoria
dels immigrants que viuen amb nosaltres no es volen adaptar a les
nostres costums, i un 39.3% afirmen que aquestes persones no tenen
oportunitats reals d’integració econòmica, social i cultural.

SÍNTESI: PRINCIPALS PROBLEMÀTIQUES SOCIALS I PREOCUPACIONS
CIUTADANES
¾ 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)
¾ 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

2.3.2 Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat i Promoció Social
La normativa que regula l’exercici d’aquestes competències està continguda
bàsicament en les disposicions de caràcter legal i reglamentari que
s’enumeren a continuació:
− Llei 14 /2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’afers socials i seguretat social. Aquesta
Llei adapta i amplia les funcions que s’havien transferit a aquests ens
mitjançant la Llei 12/1993, de 20 de desembre, en matèria de serveis
socials.
− Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, que
estableix les competències que corresponen als municipis.
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− Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Que
deroga:
− Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció social, que regula el sistema
d’acció social en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− Llei 4/1999, de 31 de març, reguladora de la funció inspectora i
sancionadora en matèria de serveis socials.
− Decret 66/1999, de 4 de juny, pel qual s’aprova el reglament regulador
del sistema balear de serveis socials.
− Ordre de la Conselleria de Benestar Social, de 14 d’octubre de 2000,
que regula el servei d’ajuda a domicili.
− Decret 123/2001, de 19 d’ octubre, de definició i regulació de les
condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per
a persones grans, tant públics com privats, del territori de les Illes
Balears.
− Les ordenances reguladores d’aquests serveis que cada entitat local ha
aprovat.
Les accions encaminades a treballar per a les persones en risc o exclusió
social a Menorca es gestionen des de el Govern de les Illes Balears, Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i de dos departaments del Consell
Insular de Menorca, el Departament d’Acció Social, que comprèn l’activitat
administrativa pròpia del Consell Insular en relació a les matèries de serveis
socials, en totes aquelles funcions no expressament atribuïdes a cap altra
departament, i seguretat social. I el Departament de Ciutadania i Família,
que comprèn l’activitat del Consell Insular referida a les matèries de
promoció de la salut, tutela, acolliment i adopció de menors, família, atenció
social als jutjats, atenció a persones immigrants i nouvinguts, atenció a la
dona víctima de la violència de gènere, i servei de drogodependències i altres
addiccions. També cada ajuntament treballa en aquest àmbit.
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A continuació presentem un resum dels programes i accions més importants
portats a terme a Menorca i les dades més significatives:
2.3.2.1 Pla de Prestacions Bàsiques
Les dades i informació que presentem tot seguit s’han extret de la Memòria
de Prestacions Bàsiques de les Illes Balears, 2007.
Per una població de dret (2007) de 90.235 persones a Menorca, existeixen 8
unitats de treball social, és a dir, una per municipis, fet que suposa disposar
d’un total de 152 persones en plantilla i prestacions.
A partir d’aquest Pla de Prestacions Bàsiques es desenvolupen diferents
programes:
Programa d’Informació i orientació: Aquesta prestació respon a la necessitat
de la ciutadania d’accedir als recursos socials i d’exercir els seus drets socials
en un marc d’igualtat d’oportunitats. Implica garantir el dret de la població —
individus, grups i institucions— a disposar dels mitjans per conèixer els drets
que els corresponen i per donar resposta a les necessitats de protecció social,
i a rebre, així mateix, un assessorament per poder canalitzar les seves
demandes cap als diversos serveis socials, fent possible així la igualtat en
l’accés als recursos.
En l’estructura i l’organigrama dels equipaments comunitaris, aquesta
prestació bàsica s’ubica en les unitats de treball social, porta d’entrada al
sistema de serveis socials públics, la qual ha d’articular totes les actuacions
que es duguin a terme dins aquest àmbit. Juntament amb la funció
informativa i d’orientació, es gestiona la tramitació d’expedients per obtenir
recursos interns o externs al sistema públic de serveis socials o derivar a
altres serveis o àrees de protecció social. El nombre d’actes d’informació (no
persones ateses) a Menorca durant l’any 2007 va ser de 5.194 persones. I
d’aquestes, principalment, és va fer l’assessorament a famílies, persones
majors i immigrants.
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Programa de Suport a la Convivència i Serveis d’Ajuda a Domicili: L’ajuda a
domicili és una de les prestacions més destacables del Pla Concertat, atès que
mitjançant la seva aplicació s’optimitzen els recursos destinats a l’atenció de
les persones grans, les que tenen alguna discapacitat o les famílies en situació
de dificultat o manca d’habilitats socials. És una manera d’atendre la persona
en el seu entorn quotidià, ja que se n’evita l’ingrés en centres especialitzats
(residències de gent gran i amb discapacitat, bàsicament). En el suport a la
unitat de convivència es comptabilitzen les actuacions de suport a
l’estructura familiar o grup de convivència, tot i que la prestació d’ajuda a
domicili es presta de manera individualitzada. Les actuacions que es presten
són l’ajuda a domicili (SAD) i el suport a la unitat de convivència (SUC). Es
tracta de prestar als individus o les famílies una sèrie d’atencions i suport de
caràcter personal, domèstic, psicològic, social, educatiu, etc.
A Menorca el 2007 es van atendre 1541 persones en el SAD, d’aquestes la gran
majoria, un 89%, corresponien a persones majors. Pel que fa a la SUC les
actuacions es van realitzar en 833 casos, dels quals un 50% eren a famílies i un
32% a immigrants.
Programa d’Allotjament Alternatiu: Aquesta prestació dóna resposta a la
necessitat de totes les persones de disposar d’un espai digne per allotjar-se i
on desenvolupar els aspectes més elementals de la convivència social. Això
implica garantir, des de la xarxa bàsica de serveis socials, els recursos de
suport o realització de les gestions necessàries per solucionar els problemes
d’allotjament, temporal o permanent, a les persones en situació de dificultat.
Les actuacions es basen en acolliment familiar i estades en serveis socials
específics de la xarxa bàsica per a l’allotjament alternatiu, ja siguin en
allotjament estable o en allotjament d’emergència.
Pel que fa a Menorca, les persones immigrants foren el grup majoritari en
l’atenció dins del Programa d’Allotjament Alternatiu (43 %), seguit pel de
persones en situació d’exclusió social (24 %) i pel sector de persones majors
de 65 anys (23 %), amb un total de 296 usuaris pel 2007, i 258 el 2008. A
Menorca hi ha dues cases d’acollida que són propietat i estan gestionades per
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Càritas Diocesana, finançades en gran part pels ajuntaments i el Consell
Insular.
Programa d’Actuacions Específiques de Prevenció i Inserció Social: Aquest
conjunt de prestacions respon a la necessitat de prevenir la marginació i les
seves causes, com també d’afavorir processos de participació i d’integració a
les persones i els col·lectius més desfavorits, i complir així aquest principi
d’intervenció social. Implica la configuració d’un seguit de prestacions
específiques, accions instrumentals adreçades a individus, a grups i a la
comunitat a la qual pertanyen, per adquirir habilitats psicosocials que
permetin utilitzar els mitjans normalitzats.
Podem diferenciar actuacions de Prevenció inespecífica, mitjançant activitats
de promoció i participació social adreçades a tota la població per afavorir la
implantació i el reforçament de les xarxes socials de la comunitat. Actuacions
de Prevenció específica, a partir d’accions adreçades a la intervenció amb
individus, famílies i grups que es troben en procés de marginació i exclusió
social, afavorint-ne així la integració. I altres activitats s’adrecen a facilitar a
les persones usuàries accedir als recursos normalitzats i utilitzar-los. Això
implica, d’una part, el desenvolupament d’estratègies motivacionals,
formativoeducatives i de capacitació dels individus per a la utilització dels
recursos socials normalitzats; i, de l’altra, el desplegament d’estratègies
dirigides als mateixos recursos amb la finalitat que siguin potencialment
integradors. També es fan activitats de sensibilització i conscienciació que
facin possible la mobilització social davant les causes d’exclusió, i també
activitats de capacitació i coordinació amb el personal de mediació social per
detectar

grups

de

risc.

S’apliquen

mesures

administratives,

disseny

d’equipaments, etc. Dins d’aquest programa són bàsiques les accions de
col·laboració amb altres àrees de protecció, com ara ocupació, habitatge,
formació, etc.
A Menorca es treballà principalment en els sectors de la família (43 %), la
infància (25 %) i la joventut (19 %), sobre un total de 4.815 intervencions.

39

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Prestacions econòmiques: En el marc de l’atenció social comunitària es
presten ajuts econòmics individualitzats que les diverses administracions
concedeixen per superar situacions temporals de precarietat socioeconòmica
de les persones usuàries dels serveis socials. Aquestes prestacions són
gestionades per l’Administració local. Durant l’any 2007 els serveis socials
comunitaris de les Illes Balears gestionaren 15.598 sol·licituds d’aquestes
prestacions econòmiques: 13.527 a Mallorca (74,69 %), 221 a Menorca (1,41 %)
i 1.850 a les Pitiüses (11,86 %).
2.3.2.2 La renda mínima d’inserció (RMI)
Les dades que apareixien en aquest apartat provenen de la Direcció Insular de
gestió de Recursos Socials del Consell Insular de Menorca.
La RMI és un programa que té per objecte aconseguir la inserció sociolaboral
de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i/o immergides en
processos d’exclusió social. S’articula a través de dos eixos:
Una prestació econòmica, que té per objecte cobrir les despeses bàsiques per
a la supervivència.
L’obligatorietat del receptor de l’ajut de participar en programes d’inserció
sociolaboral, sempre que el seu estat de salut i la seva situació personal i
familiar l’hi permetin.
Per l’any 2008, els beneficiaris de la RMI a Menorca van ser 239, si es té en
compte les seves famílies, es van beneficiar d’aquestes ajudes un total de 473
persones.
El tancament o resolució dels expedients es va donar en un 31.5% perquè el
beneficiari va trobar feina, en un 30.8% per la finalització del termini màxim
de prestació, i en un 17.6% dels casos per l’incompliment dels compromisos
d’inserció per part dels beneficiaris.
Com a perfil majoritari de les persones perceptores de la RMI podem dir que
és dona, d’entre 25 i 44 anys, que té un persona dependent a càrrec seu,
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fadrina o separada/divorciada, que sol·licita la renda mínima com a prestació
econòmica assistencial per garantir la seva pròpia supervivència o la del seu
nucli familiar.
2.3.2.3 Ajuts per estades terapèutiques fora de l’illa
Es tracta d’uns ajuts destinats a sufragar les despeses d’internament i
transport

de

persones

amb

discapacitat

o

menors

amb

necessitats

terapèutiques que no poden ser ateses a Menorca ni a la resta de les Illes
Balears, per no haver-hi un centre adequat a les seves necessitats, i
necessiten un tractament a un centre peninsular.
El 2008 es van atendre a sis persones en centres peninsulars i es van
subvencionar les visites de dues famílies menorquines.
2.3.2.4 Programa LLARS
Aquest és un altre programa que aniria en consonància amb la línia
d’allotjament alternatiu.
En aquest cas és un programa liderat pel Consell Insular de Menorca, que
s’inicia el 2001 fruit d’una col·laboració amb Creu Roja.
Els col·lectius en situació d’exclusió social tenen especials dificultats per
accedir a l’habitatge per dues causes: una, la manca d’habitatge de lloguer a
preus assequibles i, dos, la desconfiança dels propietaris,ja sigui davant els
possible retards en el cobrament de la mensualitat i/o subministraments, com
pels hipotètics problemes de massificació o de desperfectes dins l’habitatge.
L’objectiu del Programa LLARS és millorar aquesta situació, i ofereix una
garantia de pagament durant un any, una assegurança multirisc i un servei
d’orientació jurídica en cas de desnonament. A més realitza un seguiment
periòdic dels pisos i s’ofereix com a servei de mediació entre els propietaris i
els inquilins.
A continuació presentem l’evolució de beneficiaris d’aquest programa des de
2002 (Taula 6):
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Taula 6. Evolució beneficiaris Programa LLARS, 2002-2008
Expedients oberts

Persones beneficiades

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

169
114
112
143
163
234
144

220
242
379
337
451
602
441

TOTAL

1079

2672

Font: Departament Ciutadania i Família, 2009

La disminució d’expedients i persones beneficiades durant el 2008 es deu
exclusivament a que ja no es comptabilitza el servei de mediació en el lloguer
d’habitacions.
2.3.2.5 Centre Assessor de la Dona
El Centre Assessor de la Dona (CAD) depèn del Departament de Ciutadana i
Família del Consell Insular de Menorca, i és el servei de referència a tota l’illa
en assessorament, informació, acollida i prevenció de dones víctimes de
violència de gènere.
Durant el 2008 no es van produir grans variacions ni en el nombre de nous
expedients ni en les característiques de la xacra social que és la violència de
gènere. El 2007 es van atendre 317 casos nous, i el 2008 han estat 310. En
canvi, el nombre de visites han passat de 1.982 durant el 2007 a 2.024 el 2008
(com a visites es comptabilitzen totes les visites realitzades, tant els casos
nous com les de seguiment d’anys anteriors).
Majoritàriament les usuàries del CAD tenen entre 31 i 40 anys, amb un o dos
fills i amb contracte laboral. Pel que fa el tipus de demanda més sol·licitada
és l’assessorament psicològic, seguit pel jurídic i d’altres d’informació
general.
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Dins el programa del CAD també existeix el pis d’acollida per a dones víctimes
de la violència de gènere. Durant el 2008 hi van ingressar 28 dones i 17
fills/es, el 2007 va ser una mica inferior amb 23 dones i 16 fills/es.
Pel que fa a la prevenció, aspecte molt important en la violència de gènere,
dins el Programa Salut Jove del Consell Insular del curs 2008-2009, es van
ofertar 5 tallers de promoció de la igualtat de gènere i/o educació afectivosexual.
2.3.2.6 Oficina

d’informació,

assessorament

i

orientació

als

immigrants (OFIM)
El març de 2001 la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes
Balears i els consells insulars elaboraren un primer projecte de funcionament
de la xarxa OFIM. Aquest projecte inicial, després d’uns mesos de
funcionament de les diferents OFIM, es modifica durant l’any 2002, arran de
les necessitats cada cop més específiques dels usuaris, i es dóna més pes al
vessant jurídic.
Les OFIM han de treballar, per tant, molt específicament aquest camp
d’intervenció jurídica d’una manera global, no només en relació amb l’usuari i
demandant immigrant, sinó també amb les empreses, entitats prestadores de
serveis, així com informar, orientar i assessorar entitats i ciutadania i els
diferents professionals.
Les prestacions bàsiques que desenvolupa la xarxa OFIM són:
− Informar sobre la xarxa de recursos i serveis de benestar social.
− Informar i assessorar en matèria d’estrangeria a la població en general
que ho requereixi així com i informar els immigrants dels drets i les
obligacions.
− Informar, assessorar, orientar i, si escau, derivar a altres serveis
especialitzats en relació amb diferents problemes individuals i/o
familiars.
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− Conèixer la realitat del fenomen de la immigració a Menorca.
Tal i com estableix el Conveni, a Menorca, la seu de l’OFIM és al municipi de
Maó, però el 2008 es van ampliar els punts d’atenció a dos nous municipis.
Així doncs, OFIM compte amb cinc municipis d’atenció: Maó, Ciutadella,
Alaior, Mercadal i Es Castell. Aquesta ampliació ha permès augmentar tant els
municipis d’atenció com els dies d’atenció a cada municipi.
Tot seguit presentem l’evolució de les persones ateses i nous expedients
(Taula 7) (Taula 8):
Taula 7. Visites per municipis, 2008
2008
Es Castell
Maó

36
920

Alaior
Es Mercadal
Ciutadella
Servei Jurídic

291
49
818
349

TOTAL

2463

Font: Departament Ciutadania i Família, 2009

Com s’observa a la taula, el número de persones ateses al Municipi de Maó és
lleugerament superior al número atès en els altres municipis d’atenció
d’OFIM. Això es deu a que, per una banda, la seu central del Servei es troba
en aquest municipi i molts usuaris, en tràmits d’estrangeria, malgrat siguin
atesos normalment en altres municipis, acaben la seva tramitació a Maó per,
posteriorment donar registre d’entrada a la Delegació de Govern.
Taula 8. Visites total i expedients nous atesos, 2001-2008

Visites
Exp. Nous

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

905
285

1851
740

1845
523

1933
543

1563
420

2572
686

5106
508

2463
537

Font: Departament Ciutadania i Família, 2009
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Com es pot observar a la taula, l’evolució general del servei OFIM ha estat
sempre en línia creixent.
Per tipus de demandes les visites han estat majoritàriament per arrelament
social i reagrupació familiar. I per tipus de nacionalitat dominen els
equatorians, bolivians i marroquins, en aquest ordre.
2.3.2.7 Servei d’atenció social als jutjats de Menorca
El Servei d’Atenció Social als Jutjats de Menorca va néixer el 2001 donada la
necessitat d’articular mecanismes que facilitin la connexió entre el sistema
judicial i els diferents serveis socials, socio-sanitaris, educatius, culturals,
etc.
Els seus objectius són l’assessorament i orientació a persones implicades en
un procediment judicial i/o penal, així com a les seves famílies. Açò
s’aconsegueix amb tres tipus d’intervencions, la informació i assessorament,
el tractament psicosocial i l’ajuda en tràmits i gestions.
La població destinatària es pot classificar en dos grups que responen a
diferents objectius:
− Atenció directa (usuaris i familiars)
− Atenció indirecta (professionals de l’àmbit judicial i de l’àmbit sociosanitari)
En els últims quatre anys, el servei ha atès a 282 persones (218 usuaris i
familiars) i 64 professionals.
La gran majoria de la població atesa són acusat penalment, són homes i
patien algun tipus abusiu de drogues.
2.3.2.8 Servei Insular de Família
El Servei Insular de Família (SIF) s’estructura en quatre seccions:
− Valoració de desprotecció
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− Adopció i acolliment familiar
− Centre d’Atenció al Menorca
− Intervenció familiar
Els objectius operatius del SIF, entre d’altres, són els següents:
− Protegir, acollir i tutelar als menors de Menorca que ho necessitin
− Estimular la disponibilitat de famílies acollidores de menors que siguin
susceptibles d’aquesta mesura
− Implementar els protocols de detecció de maltractament infantil
− Implantar el projecte d’atenció postadoptiva
− Facilitar la formació permanent del personal tècnic del SIF
Tot seguit presentem les dades del SIF pel 2008:
Pel que fa a la secció de Valoració de Desprotecció aquests van ser els casos
atesos per municipis (Taula 9):
Taula 9. Casos atesos desprotecció, 2008
Casos atesos 2008
Alaior
Es Castell
Maó
Sant Lluís
Ciutadella
Es Migjorn
Ferreries
Es Mercadal
TOTAL

22
18
82
3
66
0
7
3
201

Font: Departament Ciutadania i Família, 2009

Aquests 201 casos nous pel 2008 representen una baixada respecte el 2007
(222), que també es va produir el respecte el 2006 (258).
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Així mateix també es va produir un descens en els casos arxivats, que van
passar de 255 de 2007 a 210 el 2008. Finalment, els expedients actius a 31 de
desembre de 2008 eren de 280, xifra que també representa un descens
respecte anys anteriors.
Per la secció d’Intervenció Familiar, és a dir, la intervenció en aquells casos
en què, tot i tenir una mesura de protecció, el menor no és separat de la seva
família o que es preveu un retorn pròxim.
Durant el 2008 es van incoar 45 expedients de protecció, i se’n van arxivar 50.
En la secció d’Adopció i Acolliment Familiar, pel que fa a Acolliment Familiar,
en 2008 es van incoar 2 expedients de sol·licitants i es va expedir 1 certificat
d’idoneïtat. Així mateix, es van formalitzar 3 acolliments permanents i 8
acolliments simples.
Si ens fixem en l’Adopció, en la nacional es van rebre 7 sol·licituds i es van
emetre 9 certificats d’idoneïtat (hi estan incloses sol·licituds de 2007). Pel
que fa a l’adopció internacional, el 2008 es van presentar 14 sol·licituds, 8
menys que en 2007. El país més sol·licitat va ser la Federació Russa i va
desaparèixer Xina a causa del canvi de criteris del govern xinès. Durant el
2008 es van expedir 17 certificats d’idoneïtat, es van arxivar 36 peticions, de
les quals 24 van ser per resolució del procés i 12 per desestimació de la
família. Els menors que van arriba durant el 2008 van ser 11.
Per acabar farem referència al Centre d’Atenció de la Infància – Acolliment
Residencial. El centre compta en tres serveis: centre de dia, unitat de primer
acolliment i acolliment residencial.
Un dels objectius principals de l’acció protectora és que els menors que hagin
de ser internats romanguin el mínim temps possible en el centre. Durant el
2008 van residir en el centre 29 menors (16 al·lots i 13 al·lotes), un 38% dels
quals eren d’edats entre 16 i 18 anys.
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2.3.2.9 Servei coordinador de drogodependències i altres addicions
de Menorca
El Servei Coordinador de Drogodependències i altres addicions (SCD) és l’únic
servei públic i gratuït a Menorca que té per objectius donar respostes a les
demandes, tant preventives com assistencials de la societat en general, els
col·lectius en situació de risc i de totes les persones que presenten una
problemàtica motivada pel consum de drogues. A finals de 2008 constaven en
el Servei 2.370 històries clíniques de persones que han acudit o han estat en
tractament en els diferents programes.
Concretament, durant el 2008 es van atendre 584 persones, de les quals 403
eren usuaris i 181 familiars.
Pel que fa a la prevenció, entre d’altres, s’organitzen tallers dins el Programa
Salut Jove. El 2008, 19 centres escolar van sol·licitar participar en aquests
tallers, fet que va suposar 125 tallers, 105 ensenyants i 2.520 alummes.
2.3.2.10 Servei de Teleassistència
El Servei de Teleassistència (TAD) té la finalitat d’afavorir l’autronomia i
reforçar la seguretat i confiança de les persones majors que viuen en el seu
propi domicili. Aquest servei és gestionat pel Consell Insular mitjançant
contractació i conveni amb entitats sense ànim de lucre. A Menorca, el juliol
de 2006, el Consell de Menorca va signar un conveni amb IMSERSO-FEMP pel
qual passava a formar part del programa estatal de gestió del Servei de
Teleassistència. Aquesta adhesió ha possibilitat un increment dels usuàris i la
reducció de l’aportació econòmica que en fan. Dins aquest conveni, és l’Estat
qui fa el concurs públic per a la gestió del servei. El servei és gratuït per a les
persones de més de vuitanta-cinc anys i per als usuaris amb rendes de menys
de 350 € mensuals. En total, a desembre de 2009, 1.235 usuaris estan
connectats a aquest servei, i d’aquests 597 el reben de manera gratuïta. Pel
2010 el Consell Insular pretèn ampliar la gratuitïtat als majors de vuitanta
anys, fet que farà augmentar considerablement la xifra d’atesos sense cost
pels usuaris.
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2.3.2.11 Atenció residencial i a discapacitats
L’envelliment progessiu de la població i l’increment del nombre de persones
amb malaties mentals i discapacitat, fan que des de les institucions cada
vegada s’aportin més recursos per millorar la qualitat de vida d’aquestes
persones i les seves famílies.
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 palces 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
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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.
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
11):
(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)
Gràfic 11. Expedients de dependència Menorca, 2007
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Nº expedients -2007-

40
35
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15
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5
0
nivell I

nivel II
GRAU I

nivell I

nivel II
GRAU II

nivell I

nivel II
GRAU III

Grau de dependència

Font: Anuari de l’Envelliment, Illes Balears, 2008

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

SÍNTESI: SERVEIS SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT I PROMOCIÓ SOCIAL
¾ 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
¾ Existeixen nombrosos programes de polítiques socials destinades
a

diferents

Allotjament,

col·lectius:
Inserció

Informació,

Social

i

Renda

Ajuda
Mínima,

a

Domicili,
Prestacions

econòmiques, Assessorament a la Dona, Orientació a Immigrants,
Atenció

als

jutjats,

Família,

Drogodependències

i

altres

addiccions, Atenció Residencial i a discapacitats, entre d’altres

2.4 ACTIVITATS ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL
2.4.1 Evolució i estat actual de l’economia menorquina
Com apunten Guillem López Casasnovas i Joan Rosselló Villalonga a
“L’economia menorquina en el segle XX (1914-2001)”, temps enrere,
l’economia menorquina, va ser una economia molt oberta a l’exterior, per la
importància del sector bijuter i del calçat, que dedicava la seva producció al
mercat espanyol i estranger. Però aquesta obertura cap al mercat exterior,
serà molt més important amb el desenvolupament del sector turístic, ja que,
l’evolució de l’economia menorquina no dependrà només de l’evolució de
l’economia espanyola sinó que també d’altres economies com la britànica.
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
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l’industrial, que al anys 60 aportaven el 30 i el 53% del VAB, respectivament,
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 12).
Gràfic 12. % 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. El segueix la indústria amb un
16,8% i la construcció amb un 14,2%. Referent al sector primari, aquest és el
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sector amb menor percentatge d'afiliats, amb un 2,9% del total (Gràfic 13). Es
pot observar en el Gràfic 13 com des de 2001 el sectors més importants eren,
per ordre: serveis, construcció, indústria i primari. S’ha d’esmentar però, que
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.
Gràfic 13. 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. Aquest canvi en el panorama econòmic en l’àmbit internacional,
s’ha traduït a les Balears en una taxa de creixement del VAB de l’1,2 % per al
conjunt del 2008, la qual cosa representa una reducció dràstica del ritme de
creixement en comparació del 2007 (3,6 %). A Menorca, ha provocat una
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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.
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
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 14 i Taula 10).
Gràfic 14. Variació interanual del VAB (PIB no agrari) (2001-2008)

Font:Centre Recerca Econòmica. Elaboració pròpia
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Taula 10. Dades sobre el VAB (PIB no agrari) (2007-2008)

PIB no agrari en preus constants
Creixement real del PIB no agrari
Indústria
Construcció
Serveis

Unitats
Milers €
%
%
%
%

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

Font:Centre Recerca Econòmica. Elaboració pròpia

SÍNTESI: EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA MENORQUINA
¾ Antigament l’economia menorquina ha tingut una forta base
agrícola i industrial. Amb l’arribada del turisme, el sector de
la construcció però sobretot els serveis han guanyat molt de
pes, convertint-se aquest darrer en el principal motor
econòmic de l’illa.
¾ L’economia menorquina ha experimentat el darrer any un
desacceleració important, fruit d’un fort canvi de tendència
en l’economia mundial. Això s’ha traduit en Menorca en una
disminució del ritme de creixement del 0,8% en relació al
2007.
¾ El sector de la construcció és el més perjudicat. Des del 2001
gairebé sempre ha presentat creixements superiors al 2% però
en el 2008 només del 0,5%. La indústria i els serveis també
s’han vist afectats però de forma més lleugera. La indústria ha
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%).
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2.4.2 Sectors Econòmics
A continuació es fa una descripció dels diferents sectors econòmics de
Menorca:
2.4.2.1 Sector primari
Agricultura i ramaderia
L’agricultura ha tingut, i 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.
El nombre d’explotacions actives a Menorca ha disminuït gairebé en 50 des de
l’any 1980; tot i així, les dades mostren fluctuacions d’un any a un altre però
una tendència general estable en el nombre de finques actives des de l’any
1994. L’any 2007 hi ha unes 450 finques actives que fan declaració de
conreus. A l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
s’expliquen més detalladament les característiques ambientals de l’activitat
agrícola, i es detalla l’evolució ascendent de l’agricultura ecològica en els
darrers anys
Els productes generats per l’activitat agrícola ramadera de Menorca són
bàsicament carn i llet (ja sigui en forma de llet o de formatge). Es produeixen
a Menorca al voltant de 2.800 Kg de formatge de denominació d’origen
Mahon-Menorca del qual més d’un 8% és exportat. Hi ha 141 ramaderies
inscrites a la Denominació d’Origen, amb gairebé 7.000 vaques i 35
formatgeries. La llet destinada a aquesta producció està al voltant dels 28
milions de litres. Moltes de les altres explotacions ramaderes produeixen
formatge per a fondre, però actualment s’ha de veure quin es el futur
d’aquesta indústria ja que es troba en un moment de crisi.
Pesca
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Pel que fa a l’activitat pesquera, la flota pesquera professional a Menorca ha
anat disminuint lleugerament en els darrers anys, sobretot les barques d’arts
menors, que han passat de 182 embarcacions l’any 1978 a 68 l’any 2008, tot
i que la potència mitjana de les barques ha augmentat considerablement (de
34 a 54 CV en aquest període). Les barques de bou han passat de 9 l’any 1978
a 7 al 2008, però també augmentant la seva potència. El nombre de captures
s’ha mantingut més o menys estable des de l’any 2000 al voltant de les 375
tones anuals, amb certes fluctuacions d’un any a un altre. En l’apartat ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. s’explica més detalladament
l’activitat pesquera i la seva incidència ambiental.
2.4.2.2 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.
Així i tot, actualment el sector bijuter a Menorca ha entrat en crisi i no
mostra indicis de recuperació. El 2001 ja s'apuntava la mancança d'una marca
en el sector, reconeixible a nivell nacional i internacional, així com el
potencialment de noves formes de comercialització i promoció dels
productes.
Quant al sector del calçat, les dades de l'Associació de Fabricants de Calçat i
de l'Associació d'Indústries Auxiliars del Calçat de Menorca confirmen l'inici de
recuperació del sector. La favorable evolució de la demanda exterior s'explica
gràcies a l'aposta per una sabata d'alta qualitat, producte que actualment té
més sortida a l'estranger que no al mercat domèstic (Taula 11).
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Taula 11. Dades sobre el sector del calçat (2007-2008)
2007
1.122.045
81.966.729
31.440.971
2.616.169
940
43

Producció de calçat
Vendes
Exportació
Despeses de transport
Operaris
Empreses

2008
1.066.898
81.651.292
33.475.030
2.554.604
862
41

Variació
-4,91
-0,38
6,47
-2,35
-78
-2

Font: Associació de Calçat de Menorca. Elaboració pròpia

Tot i la disminució de vendes en el sector del calçat, un 0,38% menys respecte
del 2007, això no s'interpreta negativament dins el sector tenint en compte
els temps de crisi que es donen actualment.
Quant

a

l’industria

formatgera,

cal

destacar,

en

el

seu

impuls

i

desenvolupament, que l’any 1980 s'obtingué "la Denominació d’Origen Mahón".
Es tracta d'un dels primers formatges que aconseguí aquesta protecció a
l’Estat espanyol. Segons el Consell Regulador de la Denominació d'Origen del
formatge Maó-Menorca, les vendes i exportacions d'aquest producte van
experimentar durant el 2007 el millor comportament dels darrers anys, amb
màxims històrics (Taula 12).
Taula 12. Dades sobre comercialització del formatge amb D.O. Maó-Menorca

1991
1995
2000
2005
2007
2008

Tones comercialitzades
1.158,4
1.528,5
2.131,6
2.315,6
2.465,6
2.238,2

Font: Consell Regulador de la Denominació d'origen formatge Mahón-Menorca. Elaboració
pròpia

Construcció
El sector de la construcció ha estat fortament lligat al sector turístic. Ha estat
un sector molt dinàmic, i en continua expansió (sobretot un cop superada la
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crisis de 1993). L’importància d’aquest sector, no és tan sols econòmica sinó
també social. Donat que el mercat de treball existent a Menorca era
insuficient per donar sortida als grans projectes urbanístics que es van
desenvolupar, es va haver de portar mà d’obra immigrant, que en major o
menor grau, al final ha quedat a l’illa. Gran part del desenvolupament de la
construcció ha estat possible gràcies a la inversió estrangera així com a la
inversió pública en infraestructures.
La situació actual de la construcció és delicada, fruit de la present
desacceleració econòmica internacional. El 2008 l’indicador global d’activitat
(indicador que mesura l’evolució del sector mitjançant el comportament de
les vendes de ciment i de la mà d’obra ocupada) es va desplomar i va passar
d’un -3,7% el 2007 a un -20,0%, un nivell similar al que va arribar durant la
crisi de la dècada dels noranta. És important assenyalar que, atesa la
naturalesa de les variables que l’integren, aquest indicador tendeix a donar
més importància a l’evolució de l’activitat futura del sector que a l’activitat
feta i que únicament mesura variables físiques, i no monetàries, a diferència
del PIB i del VAB.
Una altra manera d’aproximar-se al comportament del sector és amb l’anàlisi
de l’evolució que han experimentat els indicadors d’activitat dels factors que
intervenen d’una manera més destacada en la producció. Fent una anàlisi
retrospectiva, durant el període 1995-2005, les entrades tant de ciment com
d’altres materials de construcció van augmentar. A partir del 2005, la
tendència és tota la contrària i comencen a disminuir les entrades de
materials de construcció.
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
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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 15).
Gràfic 15. 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. A les
Illes Balears es varen visar 5.561 obres, un 16,1% menys que el 2007 (que va
arribar a les 6.626 obres). 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.
2.4.2.3 Serveis
El sector serveis s’ha consolidat com a capdavanter en l’economia
menorquina, gràcies al desenvolupament del sector turístic. Per aquest raó, a
continuació s’explica l’evolució i les característiques d’aquest sector, avui en
dia, tan important en el context econòmic de l’illa.
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Turisme
L’aparició del turisme de masses a Menorca es va iniciar amb un cert retard
(uns 10 anys) en relació amb la resta de les Illes Balears. Les causes d’aquest
retard van ser: l’existència d’una estructura productiva, principalment
industrial, potent i en fase d’expansió; la falta d’infraestructures i
equipaments necessaris per a desenvolupar l’activitat turística (especialment
les infraestructures aeroportuàries); i per últim, la falta de grans inversions
que no van arribar a Menorca fins que altres zones turístiques van començar a
estar saturades (Fullana, A. 2006).
Amb tot i això, un cop Menorca va començar el seu desenvolupament turístic,
la importància d’aquest sector ha augmentat i és en l’actualitat el principal
motor econòmic de l’illa.
La importància adquirida per l’activitat turística es fa palesa en l’afluència de
passatgers. A principis dels anys 60 el nombre de passatgers per l’aeroport de
Menorca no arribava als 14.000 i en l’actualitat aquest nombre s’eleva fins a
2,8 milions (Gràfic 16).
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Gràfic 16. Evolució del nombre de passatgers a l’aeroport de Menorca (19602008)

Font: CITTIB. Elaboració pròpia

Aquest augment en l’arribada de passatgers s’ha traduït en un augment de la
construcció per tal d’oferir allotjament als visitants. A principis dels anys 80
les places turístiques de l’illa sumaven devers 14.000 i en l’actualitat gairebé
es situen en les 50.000. La capacitat màxima d’allotjament actual és de
221.714 persones; el 77,5% correspon a allotjament residencial i el 22,5% a
places turístiques.
L’oferta turística de Menorca es caracteritza en gran part per no ser de base
hotelera. No obstant, no ha estat sempre així i a principis de la dècada dels
80, l’oferta extrahotelera1 només significava el 7% del total de les places

1

L’oferta extrahotelera inclou apartaments turístics, hotels rurals, turisme d’interior,

agroturisme i càmping.
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turístiques disponibles. Però, avui en dia, el 44,4% de les places turístiques
corresponen a oferta extrahotelera i el 56,6% a hotelera.
Dels diferents establiments turístics presents a l’illa destaquen els
apartaments turístics, que representen més del doble de les places turístiques
dels hotels. La qualitat tant dels apartaments com dels hotels és mitjana,
només el 18% dels apartaments són de 3 claus i el 32% dels hotels són de 4 i
5*. Per municipis, Ciutadella és el municipi amb més places turístiques (46%),
seguit des Mercadal (14%) i Sant Lluís (12%).
Pel que fa a l’oferta complementària, existeixen 57.394 places i 1.043
establiments, dels quals 470 corresponen a restaurants amb un total de
30.883 places de restauració, 202 a cafeteries que sumen 9.681 places i, per
últim els bars, que amb els 371 establiments sumen 16.880 places. L’evolució
del nombre de places de l’oferta complementària a Menorca des de 1984 ens
indica que els restaurants han augmentat, gairebé triplicant el nombre de
places. Pel que a les cafeteries, entre 1995 i 2002 va haver una davallada
progressiva tant en el nombre d’establiments com de places, però en els
darrers anys poc a poc es van recuperant. Pel que fa als bars, només es
disposen de dades des de 2002, però des de llavors la tendència també és a
l’augment en el nombre de places.
El transport aeri és el principal mitjà de transport per arribar a Menorca. Dels
1.134.588 turistes registrats l’any 2008, el 92,8% van utilitzar la via aèria i el
7,2% la via marítima (principalment turisme nacional). L’arribada de turistes a
més es concentra en la temporada alta, que va de maig a octubre (Gràfic 17).
Durant aquests mesos el 88,8% dels turistes arriben a Menorca per via aèria i
el 84.8% per via marítima. En altres paraules, el turisme de Menorca és
marcadament estacional. L’estacionalitat també és visible a l’observar el
percentatge de planta oberta, durant la temporada baixa el percentatge dels
establiments turístics oberts es troba al voltant del 4,5%. És a partir del mes
de maig, quant gairebé tota la planta és oberta. L’ocupació anual es troba
sobre el 70% i

arriba al seu punt màxim al mes d’agost amb el 92%

d’ocupació.
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Gràfic 17. Entrada mensual de turistes (2002-2008)

Font: OBSAM

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
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 17).
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Imatge 1. Principals països emissors de turistes

Font: OBSAM

Altres trets característics del turisme a Menorca són que es tracta d’un
turisme clarament familiar (parella d’uns 40 anys amb dos fills d’entre 6 i 8
anys) i també de parelles (majors de 50 anys o menors de 30) amb un nivell
d’estudis mig-alt i amb una motivació inicial centrada en el sol i platja i la
tranquil·litat. El 53% dels turistes contracten paquet turístic amb un cost
aproximat de 861 euros.
La despesa diària es troba sobre els 31 euros per persona i dia, i l’estada es
situa sobre els 10 dies (una de les més altes de les Balears). Amb tot i això, i
seguint al tendència general, l’estada mitjana ha anat disminuint en els
darrers anys.
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El turisme de creuers també és present a Menorca. L’evolució del nombre de
passatgers des de 1989 ens indica que, encara que hi ha hagut oscil·lacions en
el nombre de passatgers, es pot considerar que existeix una tendència
clarament positiva fins l’any 1999, quan s’assoleix un màxim nombre de
passatgers (pel desplaçament de creuers des de l’Adriàtic a causa de la guerra
de Iugoslàvia). A partir de 1999 es produeixen oscil·lacions cada any, fins 2004
que es produeix una davallada important. A partir del 2004, però, el turisme
de creuers, ha tornat a experimentar un important augment. L’impacte
econòmic d’aquest tipus de turisme és modest (2,2 M d’euros per l’any 2006)
però s’ha de considerar que aquest impacte és concentrat en el temps (durant
les hores de visita) i en l’espai (al voltant del port de Maó).
Pel que fa al turisme nàutic, l’any 2008, Menorca concentra el 12% dels
amarratges disponibles a les Illes Balears. En total sumen 2.280 amarratges
que es troben distribuïts en tres municipis. Maó és el que presenta un major
nombre d’amarratges (1.392), seguit de Ciutadella (461) i Es Mercadal (427).
A més del turisme nàutic, des de Menorca s’estan impulsant nous productes
turístics, amb un doble objectiu: diversificar l’oferta turística fins ara
“monopolitzada” pel turisme de sol i platja i, per un altre costat, trencar la
marcada estacionalitat que caracteritza el turisme a Menorca. La cartera
actual de productes turístics inclou el cicloturisme, Menorca monumental
(patrimoni històric i arqueològic), la cultura, les convencions i congressos, el
producte eqüestre i el senderisme amb el camí de cavalls com a principal
protagonista.
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SÍNTESI: SECTORS ECONÒMICS
¾ 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
¾ 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
¾ L’indústria menorquina està formada per tres grans sectors: bijuter,
el calçat i el sector formatger amb la Denominació d'Origen. 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. El sector formatger amb
Denominació d’Origen està experimentant records històrics en les
vendes i exportacions.
¾ 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.
¾ 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.
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2.4.3 Mercat de treball
Com hem comentat anteriorment, el canvi en el panorama econòmic mundial,
ha provocat en l’economia de les Illes Balears, fortament especialitzada en el
turisme i amb un pes creixent de la construcció els darrers anys, una
tendència d’accentuada pèrdua de dinamisme econòmic.
Això 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
traduït 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 13).
Taula 13. 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 l’activitat econòmica presenta creixements molt moderats. El
creixement interanual a Menorca (0,4%) ha estat molt més modest que la
mitjana a les Balears que s’ha situat en el 3,9%.
El nombre mitjà de treballadors afiliats a la Seguretat Social al llarg del 2008
ha estat de 452.244 persones a les Illes Balears, 35.525 de les quals són a
Menorca. Això ha suposat un disminució del 2,3% en el nombre de treballadors
afiliats a Menorca respecte l’any anterior, molt superior al decreixement
experimentat a les Illes Balears que ha estat de l’ordre del 0,8% (Taula 14).
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Taula 14. Taxa de creixement anual de l’afiliació a la Seguretat Social a Menorca i a les
Illes Balears (2001-2008)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Menorca
4,6
3,3
3,0
2,3
5,0
2,7
1,7
-2,3

Illes Balears
3,9
1,6
0,5
1,7
5,5
4,8
3,3
-0,8

Font: Observatori del Treball de les Illes Balears. Elaboració pròpia

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% (Taula 15).
Taula 15. 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

Les persones aturades a les Illes Balears durant l’any 2008 van ser un total de
49.111, de les quals 3.869 es trobaven a Menorca. Menorca és l’illa que ha
experimentat els increments més grans en l’atur registrat (Taula 16).
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Taula 16. Evolució de l’atur registrat a Menorca i a les Illes Balears (2005-2008)

Any
2005
2006
2007
2008

Menorca
Aturats
Variació anual
2.840
2.821
-0,7
2.914
3,3
3.869
32,8

Illes Balears
Aturats Variació anual
38.340
36.134
-5,8
37.243
3,1
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 (Taula 17).
Taula 17. Atur registrat per sectors econòmics (2005-2008)

Agricultura i pesca
Indústria
Construcció
Serveis
Sense ocupació anterior
Total

2005
60
20
201
331
2.228
2.840

2006
37
19
182
380
2.203
2.821

2007
39
16
178
471
2.210
2.914

2008
58
26
252
815
2.718
3.869

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

Font:Observatori del Treball. Elaboració pròpia

La taxa d'atur l’any 2008 a Menorca només és comparable amb la del 2005-07
(Gràfic 18), 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. Així 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. Mallorca l'illa amb la taxa d'atur
més baixa (9,5%), seguida de Menorca, i en darrer terme Eivissa i Formentera
(11,25%).
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Gràfic 18. 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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SÍNTESI: MERCAT DE TREBALL
¾ 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.
¾ La població activa a Menorca, com en la resta de Balears, ha
augmentat encara que de forma modesta.
¾ 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%.
¾ 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%.

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.
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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 els següents :
Àrees homogènies de caràcter supramunicipal
En el cas de Menorca, es la pròpia illa considerant la bipolaritat existent entre
els municipis de Maó i Ciutadella.
Àrees sostretes al desenvolupament urbà
Són àrees de territori la funció de les quals és la protecció dels elements
d’identitat que caracteritzen aquest territori i per tant s’han de preservar
dels processos de desenvolupament urbanístic. Es distingeixen entre sòl rústic
protegit (SRP) i sòl rústic comú (SRC). Els usos d’aquestes àrees queden
regulats en la Matriu d’Ordenació del Sòl Rústic de l’annex I (Taula 18) de la
pròpia llei.

73

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Activitats
complement

Indústria
transformació
agrària
SECTOR SECUNDARI

Resta

Activitats
extractives

Infraestructur
es

Habitatge
unifamiliar
aïllat

Protecció
educació
ambiental

1

2

2-3

2-3

3

2-3

3

3

2-3

3

2

ANEI

1

2

2

2-3

3

2

3

2-3

2

2

1

SRP ARIP

1

2

2

2

3

2

3

2-3

2

2

1

APR

1

2

2

2

3

2-3

3

2-3

2-3

3

2

APT

1

2

2

2

3

2

3

2-3

2

2-3

1

AT
SRC AIA

1

1

2

2

3

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2-3

2

2

2-3

2

2

1

SRG

1

1

2

2

2-3

2

2

2-3

2

2

1

Indústria
general
Sense
construcció

i

ALTRES

EQUIPAMENTS

Activitats
intensives

AANP

SECTOR PRIMARI
Activitats
extensives

Taula 18. Matriu d’Ordenació del Sòl Rústic de les DOT

Regulació dels usos: 1. Admès ; 2. Condicionat a establert al PTI ; 2-3. Prohibit excepció
establerts PTI ; 3. Prohibit

El sòl rústic protegit presenta un règim de protecció especial distint del
general en raó dels seus valors excepcionals, la preservació de la fauna, la
flora i el manteniment de la biodiversitat. Es troba dividit en 5 categories:
− Les àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció
(AANP), definides per 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, així com també els espais naturals protegits, declarats segons
la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres.
− Les àrees naturals d’especial interès (ANEI), definides per la Llei
1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les
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àrees d’especial protecció de les Illes Balears, que no s’inclouen en la
categoria anterior.
− Les àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP), definides per 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.
− Les àrees de prevenció de riscs (APR), que són les que presenten un
manifest

risc

d’inundació,

incendi,

erosió

o

esllavissament,

independentment de la seva inclusió en les categories anteriors.
− Les àrees de protecció territorial (APT), que inclouen la franja de 500
metres per a Menorca amidada des del límit interior de la ribera de la
mar i la franja compresa entre dues línies longitudinals paral·leles a les
arestes d’explanació de les carreteres i una distància d’aquestes de 25
metres a les carreteres de quatre o més carrils, de 18 metres a les
carreteres de dos carrils de les xarxes primària i secundària i de 8
metres a les carreteres de dos carrils de les xarxes local o rural, segons
el que disposa la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de les Illes
Balears, excepte quan es tracti de travessies.
El sòl rústic comú estan constituïdes per 3 categories i són delimitades pels
plans territorials parcials:
− Les àrees d’interès agrari (AIA), que seran delimitades pels plans
territorials parcials corresponents.
− Les àrees de transició (AT), que comprendran una franja a definir pels
plans territorials parcials entre un mínim de 100 metres i un màxim de
500 metres a partir del sòl classificat com a urbà, urbanitzable o apte
per a la urbanització, en aplicació d’aquesta llei.
− Les àrees de sòl rústic de règim general (SRG), integrades per la resta
del sòl rústic comú.
Àrees de desenvolupament urbà
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Les àrees de desenvolupament urbà es consideren aptes pels assentaments
urbans. En aquest cas, els plans territorials parcials han d’establir les mesures
necessàries per a fomentar l’equilibri territorial mitjanant la potenciació dels
nuclis urbans i afavorir la requalificació i reutilització dels nuclis existents en
compte de crear llocs nous de creixement. També han de fomentar els nuclis
de tipologia tradicional i dels elements d’identitat del lloc. Els plans
territorials parcials han de fomentar la reutilització i esponjament de zones
degradades, mitjançant la creació de les àrees de reconversió territorial
(ART). Les ART es podran aplicar en centres històrics degradats, en zones
turístiques on es puguin aplicar actuacions de Plans Directors d’Ordenació
Turística o altres zones on sigui necessari porta a terme una rehabilitació i
eliminació d’elements que deterioren la qualitat paisatgística de la zona.
També es podran reordenar àrees destinades a activitats industrials i de
serveis per raons d’interès supramunicipal.
Pel que fa al creixement de les àrees urbanes les DOT estableixen que tant els
nous sòls urbanitzables o pautes per a la urbanització destinats a ús
residencial, turístic o mixt s’han de desenvolupar de forma integrada o
contigua als nuclis existents sempre que no siguin d’ús industrial o de serveis.
Les DOT també limiten l’increment de sòl urbanitzable o apte per a
l’urbanització i en el cas de Menorca la quota és del 12% per a cada municipi
en un horitzó temporal de 10 anys.
Sistema d’infraestructures i equipaments
S’entén com a sistema d’infraestructures i equipaments aquell que relaciona i
integra els elements bàsics del territori que compleixen diferents funcions al
servei de la població i que promouen l’eliminació o disminució dels
desequilibris territorials existents.
L’ordenació

d’aquestes

infraestructures

i

equipaments

es

realitzarà

mitjançant els corresponents plans directors sectorials. En el cas de Menorca
es tracta de:
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− Pla Director Sectorial de Ports Esportius i Instal·lacions Nàutiques
(substituït per la Llei de Ports).
− 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.
L’ordenació i gestió dels recursos hídrics i el desenvolupament de les
infraestructures associades a aquests es faran mitjançant el Pla Hidrològic de
les Illes Balears.
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SÍNTESI: DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ TERRITORIAL
¾ 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
adapats a les DOT.
¾ 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

Reconversió Territorial) i

urbà

(Àrees

de

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.
En els plans d’ordenació del territori, i per tant el PTI, són objecte les
determinacions següents:
− Regular les dimensions físiques dels assentaments, inclosos elsvinculats
als sectors productius secundari i terciari.
− Ordenar la distribució espacial de les instal·lacions productivespròpies
dels sectors primari i secundari, a través de l’ús de procediments de
foment o de dissuasió en relació amb les instal·lacions existents o
futures.
− Fixar els nuclis de població que, per les seves característiques i
possibilitats,

hagin

de

ser

impulsors

del

desenvolupament

socioeconòmic d’una zona.
− Definir les àrees territorials que, per la seva idoneïtat actual opotencial
per a l’explotació agrícola, forestal o ramadera, o per la riquesa
paisatgística o ecològica, hagin de ser objecte d’especial protecció.
− Ordenar les infraestructures, les instal·lacions, els equipaments iels
serveis, i definir els seus criteris de disseny, les seves característiques
funcionals i la seva localització, de manera que s’aconsegueixi una
configuració racional d’aquests elements estructuradors a les diferents
illes.
− Establir un sistema de coordinació de les diferents polítiquessectorials
dels diversos òrgans de l’Administració, de manera que s’asseguri la
seva integració en una visió de conjunt dels problemes territorials.
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Els objectius del PTI són:
− Millorar la qualitat de vida dels ciutadans per mitjà d'una ordenació
racional, equilibrada i sostenible del territori insular i dels seus
recursos naturals.
− Definir una estructura espacial adequada que proporcioni el marc idoni
per a un desenvolupament socioeconòmic compatible amb l'objectiu
anterior i la necessària cohesió territorial i social.
− Aconseguir l'equilibri harmònic entre la rehabilitació, la conservació i el
desenvolupament urbans i la protecció i la millora dels recursos
ambientals valuosos, els espais afectats a activitats agrícoles i els
espais naturals i els paisatges.
− Gestionar els recursos naturals, l'energia i els residus basant-se en la
planificació integrada dels usos del sòl, les activitats i els fluixos
d'energia, a fi d'assegurar el manteniment dels cicles ecològics
essencials i disminuir les pressions sobre el medi ambient.
− Promoure la integració i cohesió socials preveient capacitats de
rehabilitació i construcció de nova edificació suficients per satisfer,
sense discriminació, les necessitats presents i futures d’habitatge
assequible, de localització i desenvolupament d'activitats econòmiques
d'interès general, d'equipaments públics i infraestructures, tenint en
compte especialment l'equilibri espacial entre ocupació i habitatge, la
mobilitat sostenible i la gestió eficient de l'aigua, els recursos i
l'energia.
− Utilitzar de manera prudent i equilibrada els espais naturals, rurals i
urbans; controlar la demanda de mobilitat i trànsit rodat; preservar la
qualitat de l'aire, l'aigua, el sòl i el subsòl, els ecosistemes d'interès i
els paisatges naturals i urbans; salvaguardar els conjunts urbans
d'interès i del patrimoni edificat; i prevenir i controlar tant dels riscos
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naturals previsibles com els tecnològics, així com la contaminació i els
elements nocius de qualsevol tipus.
Les determinacions de les Directrius d'ordenació territorial prevalen sobre les
del Pla territorial insular, que s’han d’interpretar i aplicar d’acord amb
aquelles.
Els plans directors sectorials que elabori i aprovi el Govern de les Illes Balears
prevalen, en cas de conflicte i en la mesura que contenguin determinacions
més específiques per raó de la matèria, sobre les determinacions del Pla
territorial insular, que s’han interpretar i aplicar de la manera més conforme
amb les d’aquells. Els plans directors sectorials que aprovi el Consell Insular
s’han d'ajustar a les determinacions pertinents del Pla territorial insular.
Totes

les

determinacions

del

Pla

territorial

insular,

en

referir-se

exclusivament a extrems d'interès insular i supramunicipal, vinculen tots els
plans d'ordenació urbanística dels municipis de l'illa. Això significa que els
municipis hauran d’adaptar el seu planejament general al Pla Territorial
Insular en els termes disposats en aquestes normes.
A fi d'assegurar l’execució correcta i eficaç de les determinacions del Pla
territorial insular, el Consell Insular ha de crear i mantenir, mitjançant
qualsevol de les fórmules organitzatives admeses per la Llei, o mitjançant la
fórmula de contractació d'assistència, consultoria i serveis, una oficina
tècnica de gestió i seguiment del Pla.
El Consell Insular, per tal de crear les condicions de gestió necessàries per a
l'efectivitat de l'ordenació urbanística, ha d’establir i mantenir una oficina
especialitzada en la protecció de la legalitat urbanística amb la finalitat de
subministrar suport tècnic i de gestió en l’esmentada matèria als municipis.
A continuació es presenten les determinacions del text normatiu del PTI
aprovat l’any 2003.
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Determinacions dispositives sobre destinació del sòl per a equipaments,
infraestructures i serveis públics generals i autonòmics
Infraestructures portuàries i aeroportuàries:
Sobre l’ús del sòl per a infraestructures portuàries i instal·lacions marítimes,
així com per a activitats relacionades amb la navegació d’esplai i esportiva als
ports de Maó, de Ciutadella, de Fornells i als ports esportius i instal·lacions
nàutiques.
Sobre l’ús del sòl per a infraestructures aeronàutiques i la seva zona
d'influència.

Pel

que

fa

a

l’aeroport

de

Menorca

l'ordenació

del

desenvolupament aeroportuari s’ha d’efectuar mitjançant un Pla director de
l'aeroport i d'aquest Pla territorial insular. En referència a l’Aeroclub es
manifesta la possibilitat d’ampliar les activitats que es realitzen. Es legitima
la construcció de l’heliport situat a Ciutadella.
Subministrament d’energia:
Sobre l’ús del sòl per a instal·lacions de fonts primàries d'energia, ja sigui de
descàrrega i emmagatzematge de combustible, de producció d'energia
elèctrica i utilització de gas natural liquat, de producció d'energia elèctrica a
partir d'energies renovables.
Telecomunicacions:
Sobre l’ús del sòl per a instal·lacions de telecomunicacions, definint que la
localització, la construcció, el manteniment i el funcionament de les antenes
de telefonia mòbil s’han d'ajustar al Pla especial de telefonia mòbil i a un
conjunt de criteris bàsics que estableix el PTI.
Equipament educatiu:
Sobre l’ús del sòl per a equipament educatiu. En funció de les previsions sobre
les necessitats educatives de l’illa, estableix les actuacions a portar a terme
en aquesta matèria.
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Equipament sanitari:
Sobre l’ús del sòl per a equipament sanitari. En funció de les previsions sobre
la necessitat d’equipament sanitari a l’illa, estableix les actuacions a portar a
terme en aquesta matèria.
Equipament comercial:
Determina els usos i equipaments comercials per a nuclis urbans, zones
turístiques i zones periurbanes.
Determinacions dispositives sobre destinació del sòl per a equipaments,
infraestructures i serveis insulars
Transport:
El PTI estableix un conjunt de determinacions sobre la gestió del transport
regular de viatgers per carretera.
Infraestructura viària:
El PTI estableix un conjunt de determinacions sobre la planificació i projecció
de carreteres noves i gestió de la xarxa existent.
Infraestructures de subministrament d'aigua i sanejament :
L'acció de planificació i execució territorial i urbanística i sectorial del Consell
Insular i dels municipis de l'illa s’ha d’adreçar, en matèria de subministrament
d'aigua potable, a la consecució dels objectius següents, en el marc establert
pel Pla Hidrològic de les Illes Balears. També tracta sobre el sanejament i la
depuració de les aigües determinant les actuacions a portar a terme.
Infraestructures per a gestió de residus:
Segons un conjunt de previsions efectuades, es garanteix la disposició de sòl
idoni per a la gestió de tota classe de residus.
Equipament social:
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El PTI assumeix, a títol de marc indicatiu de referència per als municipis, un
conjunt d’actuacions referents a equipaments socials.
Equipament esportiu:
El PTI estableix la creació d’un conjunt d’ instal·lacions esportives d'àmbit
insular. Però també defineix que independentment de les instal·lacions
previstes en el PTI, els municipis poden crear i sostenir

les instal·lacions

esportives d'àmbit municipal que considerin necessàries.
Equipament cultural:
El PTI estableix la creació d’un conjunt d’equipaments culturals.
Equipament juvenil:
Principalment el PTI assumeix el manteniment, en la mesura que sigui
possible, de les instal·lacions relacionades amb la naturalesa, el camp, els
albergs i les cases de colònies actualment existents així com la promoció de 3
nous equipaments juvenils.
Determinacions dispositives que defineixen el marc dels plans generals
municipals d'ordenació urbanística
Planejament municipal:
El PTI estableix els criteris bàsics per a l'elaboració del planejament general
municipal i els objectius estratègics d’aquest planejament.
Sostenibilitat ambiental de les actuacions urbanístiques:
El PTI estableix els criteris bàsics de sostenibilitat mediambiental de les
actuacions urbanístiques així com per al control de l'impacte ambiental
resultant de les obres d'urbanització i d’edificació. També estableix un
conjunts de criteris bàsics per a l’edificació sostenible per als allotjaments
turístics.
Ordenació de les classes de sòl urbà i urbanitzable :
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El PTI estableix un conjunt de regles per a l’ordenació pel planejament
municipal dels terrenys classificats com a sòl urbanitzable, urbà i del sòl urbà
subjecte a reforma, renovació o rehabilitació sistemàtica o integrada, així
com estableix les reserves mínimes en sòl classificat com a urbanitzable per a
habitatge subjecte a règim de protecció.
Creixement residencial i turístic i programació del procés d’edificació i
d'ús del sòl
El PTI també estableix un conjunts de determinacions en relació al
creixement residencial i turístic i programació del procés d’edificació i d'ús
del sòl. Estableix el sostre màxim de creixement insular, dins els deu anys
següents al d'aprovació definitiva del Pla territorial insular no es podrà
classificar sòl urbanitzable més de la superfície necessària per un total de
10.749 places d'allotjament, tant residencials com turístiques. També
estableix el límit del creixement residencial i turístic en el planejament
municipal establint un creixement residencial i turístic per a cada municipi.
També estableix una programació temporal, l’autorització de places per
l’edificació i utilització del sòl per a ús residencial i turístic.
Nuclis tradicionals
El PTI defineix els nuclis tradicionals i estableix els criteris per a l’ordenació
urbanística de l'ús residencial i turístic en nuclis tradicionals.
Zones turístiques
El PTI defineix les zones turístiques i estableix el règim general així com el
règim especial de les àrees de reconversió territorial a les zones turístiques.
Sòl rústic
Sòl rústic sense protecció especial:
Estableix els criteris per a definir el sòl rústic comú així com el règim
urbanístic aplicable. Estableix els criteris per a les construccions de nova
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planta vinculades a l'activitat agrícola i ramadera no professional en sòl rústic
comú.
Nuclis rurals i hortals d’esplai:
El PTI estableix la regularització com a nucli rural i com a hortal d’esplai de
parcel·lacions existents.
Sòl rústic d'especial protecció:
El PTI estableix que el sòl rústic d’especial protecció està format per els
espais naturals protegits així com les àrees naturals d'interès territorial
(ANIT), les àrees d'interès paisatgístic (AIP), les àrees de prevenció de riscos
(APR)i les àrees de protecció territorial (APT).
Règims específics:
El PTI estableix el règim de les instal·lacions i els establiments turístics en el
medi rural.
Determinacions dispositives sobre la preservació, la millora i l’ús
sostenible del patrimoni historicoartístic i cultural
S’estableixen els criteris per a la conservació i millora del patrimoni
historicoartístic i cultural.
Com s’ha comentat anteriorment l’any 2006 el PTI va sofrir una modificació.
La modificació del Pla Territorial té per objecte la reclassificació com a sòls
urbanitzables de determinats terrenys situats al municipi de Ciutadella, la
variació del traçat del camí d’accés a la base naval del Port de Maó,
qualificant com a sòl rústic de règim general els terrenys colindants, la
modificació del règim de les instal·lacions i els establiments turístics en el
medi rural, l’alteració de les determinacions d’algunes àrees de reconversió
territorial i la introducció d’especificacions relatives al règim aplicable a les
superfícies de sòl la classificació de les quals sigui necessària per a dur a
terme operacions d’esponjament i les superfícies de sòl classificades
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conforme a la disposició addicional única del Pla Territorial que s’introdueix
amb aquesta modificació.
Així mateix es procedeix a la modificació de les matrius d’usos del sòl rústic
en relació a l’ordenació de les activitats en àrees de protecció de riscs i a
l’ordenació de les infraestructures definides com a “grans instal·lacions”, i
s’equipara la regulació de les àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP) a les
àrees d’interès paisatgístic (AIP), integrant-les a la mateixa matriu.
S’efectuen dues modificacions puntuals de les determinacions gràfiques del
sòl rústic de Ferreries i Fornells.
Com a conseqüència de les al·legacions i dels informes rebuts en el període
d’informació pública i consulta d’aquest expedient, s’introdueixen així mateix
les següents modificacions del Pla Territorial Insular: modificació de l’article
14 relatiu a l’ús del sòl per a instal·lacions de fonts primàries d’energia,
introducció d’un nou apartat a l’article 48 relatiu al règim general de les
zones turístiques, introducció de nova disposició per a fer referència a la
normativa de Costes, modificacions puntuals de les matrius en relació a les
conduccions i esteses vinculades a grans instal·lacions i en relació al règim
aplicable a les energies renovables, així com modificació de determinacions
gràfiques de Ciutadella per a grafiar un àrea de risc d’incendi i canvis de
classificació de sòls de determinats polígons.
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SÍNTESI: PLA TERRITORIAL INSULAR
¾ En desenvolupament de les directrius d’ordenació territorial de
les Illes Balears l’any 2003 s’aprova el Pla Territorial Insular de
Menorca. Aquest ha sofert una modificació l’any 2006.
¾ 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.
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Els ANEI declarats a Menorca són:
1.- Costa Nord de Ciutadella.
2.- La Vall.
3.- Dels Alocs a Fornells.
4.- La Mola i s'Albufera de Fornells.
5.- Bellavista.
6.- D'Addaia a s'Albufera.
7.- S'Albufera des Grau
8.- De s'Albuera a la Mola.
8 bis.- Sant Isidre-Binisermenya.
9.- Cala Sant Esteve-Caló den Rafalet.
10.- (sense contingut)
11.- De Biniparratx a Llucalari.
12.- Son Bou i Barranc de sa Vall.
13.- De Binigaus a Cala Mitjana.
14.- Costa Sud de Ciutadella.
15.- Son Oliveret.
16.- Camí de Baix (Degollador).
17.- Santa Agueda-S'Enclusa.
18.- El Toro.
19.- Penyes d'Egipte
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En total sumen unes 27.061 hectàrees que corresponen al 39 % del territori de
l’illa.
Les Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP) es defineix com aquelles que
encara que es tracta d’espais transformats per activitats tradicionals, es
protegeixen pels seus valors paisatgístics. 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).
Mapa 1. Espais protegits per la LEN a Menorca

Font: SIG OBSAM. Elaboració pròpia

Les Àrees d’Assentament dins Paisatge d’Interès són espais destinats a usos i
activitats de naturalesa urbana amenaçats d’una transformació intensa i que
pels seus valors paisatgístics o per la seva situació es protegeixen en aquesta
llei.
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Tant en el cas dels ANEI i ARIP declarats en aquesta llei, el sòl queda
classificat com a sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció. Això significa que
només és permeten noves edificacions en cas de ser d’utilitat pública o les
destinades a vivenda unifamiliar, a explotacions agràries que guardin relació
amb la naturalesa i destí de la finca i les construccions i instal·lacions
vinculades a l'execució, manteniment i servei de les obres públiques i de les
telecomunicacions. En aquest cas i per a Menorca, la superfície susceptible a
edificació d’un habitatge serà de 20 hectàrees.
En tot cas, els terrenys confinats a la ribera de la mar amb una profunditat
mínima de 100 metres, els sistemes dunars, els illots, les zones humides, els
cims, els barrancs, els penya-segats, els penyals més significatius, els alzinars,
els savinars, els ullastrars i en qualsevol cas els qualificats com a Element
Paisatgístic Singular al Pla Provincial d'Ordenació de Balears del 1973 queden
resguardats pel més alt nivell de protecció, restringint les obres que s’hi
poden efectuar.
En cap cas, es poden construir en ANEI ni camps de golf ni ports esportius al
domini públic confinat.
En el cas de les ARIP, la finca mínima susceptible d’edificació d’una vivenda o
una edificació d’interès social serà de 3 hectàrees.
Aquesta llei ha sofert varies modificacions des de la seva primera publicació:
Llei 7/1992, de 23 de desembre, de modificació de determinats articles de 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.
Llei 1/2000, de 9 de març, de modificació de la llei 1/19991, de 30 de gener,
d’Espais Naturals, per la qual s’amplia l’àmbit d’algunes Àrees d’Especial
Protecció. No afecta a Menorca
Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per al desenvolupament
territorial sostenible de les Illes Balears. El capítol III tracta de Modificacions
de la llei 1/1991, de 30 de gener, d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de
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les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears. En aquest cas, tampoc
afecta a Menorca.
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
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. Així, dins l’àmbit de
les reserves, hi ha tota una sèrie de limitacions d’activitats i s’hi estableixen
zones de protecció especial on es restringeix totalment l’activitat extractiva.
Aquestes zones s’ha comprovat que actuen com a focus d’alevinatge i que
proliferen les espècies comercials en tota la seva àrea d’influència. Per tant,
les reserves són, a més de figures de protecció d’ecosistemes i d’espècies,
instruments de gestió pesquera que permeten una explotació sostenible dels
recursos.
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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.
Pel que fa als espais naturals protegits la llei els defineix com zones terrestres
i marines de les Illes Balears que siguin declarades com a tals en la forma
prevista en aquesta llei atenent la representativitat, la singularitat, la
fragilitat o l’interès dels seus elements o sistemes naturals.
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Es distingeixen 5 categories diferents d’espais naturals protegits:
Parcs naturals
Són els espais naturals relativament extensos, no transformats sensiblement
per l’explotació o l’ocupació humanes que, en consideració a la bellesa de la
seva fauna, flora i gea en conjunt, constitueixen una mostra del patrimoni
natural de les Illes Balears. La declaració d’un parc natural té per objecte la
preservació ó del seus recursos naturals per a la investigació científica, les
finalitats educatives i el gaudi públic de forma compatible amb la seva
conservació. No hi tenen cabuda les construccions ni les edificacions de nova
planta per a usos residencials o d’altres aliens a la seva finalitat.
Paratges naturals
Són els espais naturals relativament extensos en què coexisteixen activitats
agrícoles, ramaderes o pesqueres, de transformació agrària i activitats
d’altres sectors econòmics que fan compatible la conservació amb el seu
desenvolupament sostenible, configurant un paratge de gran interès
ecocultural que fa necessària la seva conservació. La declaració d’un paratge
natural té per objecte la conservació de tot el conjunt i, alhora, fer possible
el desenvolupament harmònic de les poblacions afectades i la millora de les
seves condicions de vida, no essent compatibles els altres usos que siguin
aliens a aquestes finalitats.
Reserves naturals, que poden ser integrals i especials
Les reserves naturals són els espais la declaració dels quals persegueix la
protecció d’ecosistemes, de comunitats o d’elements biològics que, per la
seva raresa, fragilitat, importància o singularitat, requereixen un tractament
especial.
Les reserves naturals poden ser de dos tipus:
− Reserves naturals integrals: espais de dimensió moderada que per la
seva fragilitat i importància cal preservar de manera integral amb tots
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els seus elements biòtics i abiòtics, com també tots els processos
ecològics naturals que s’hi produeixen, no essent compatibles ni els
usos ni l’ocupació humana aliena a finalitats científiques.
− Reserves naturals especials: espais de dimensió moderada reservats a
la preservació d’hàbitats especialment singulars, espècies concretes,
formacions geològiques o processos ecològics naturals d’interès
especial, on s’admet un ús humà moderat de caràcter tradicional, un ús
educatiu i científic i un ús de visita degudament controlat.
Monuments naturals
Són monuments naturals els espais o elements de la naturalesa constituïts per
formacions de notòria singularitat, raresa o bellesa, que mereixen una
protecció especial. Es consideren monuments naturals les formacions
geològiques, els elements hidrològics, les formacions biològiques, els
jaciments paleontològics i altres elements de la geografia física que reuneixen
un interès especial per la singularitat o la importància dels seus valors
científics, culturals o paisatgístics.
Paisatges protegits
Els paisatges protegits són aquelles zones concretes del medi natural que,pels
seus valors estètics i culturals, siguin mereixedors d’una protecció especial.
Llocs d’interès científic i microreserves
Són els llocs, generalment aïllats i de dimensions reduïdes, en els quals es
troben elements naturals determinats d’interès científic i microreserves,
espècimens o poblacions animals o vegetals amenaçades o mereixedores de
mesures específiques de conservació temporals o permanents.
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’. La declaració d’aquestes zones té com
a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant
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la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres existents
en el territori de les Illes Balears d’acord amb la normativa comunitària,
tenint en compte, alhora, les exigències econòmiques, socials i culturals així
com les particularitats de les Illes Balears.
Zones especials de conservació
Les zones especials de conservació són els espais delimitats per a garantir el
manteniment o, si n’és el cas, el restabliment en un estat de conservació
favorable, dels tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari i dels hàbitats
de les espècies d’interès comunitari, establerts d’acord amb la normativa
europea
Correspon al Consell de Govern, mitjançant un acord, la declaració com a
zones especials de conservació dels llocs d’importància comunitària que hagin
estat seleccionats i designats per la Comissió Europea.
Zones d’especial protecció per a les aus
Les zones d’especial protecció per a les aus són els espais delimitats per a
l’establiment de mesures de conservació especials per tal d’assegurar la
supervivència i la reproducció de les espècies d’aus, en particular, d’aquelles
incloses en l’annex II de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels
espais naturals protegits i de la flora i fauna silvestre i de les aus migratòries
no incloses en l’esmentat annex però l’arribada de les quals sigui regular.
Les zones d’especial protecció per a les aus es declaren per acord del Consell
de Govern.
Aquesta llei també estableix que per tal d’adequar la gestió dels espais de
rellevància ambiental als principis inspiradors de la llei, el Govern de les Illes
Balears ha de planificar els recursos naturals mitjançant plans d’ordenació
dels recursos naturals. Els plans d’ordenació dels recursos naturals poden
regular, en funció de la capacitat de càrrega i els objectius de conservació de
l’espai, la possibilitat d’admetre, a més d’activitats del sector primari, altres
usos compatibles amb els objectius de conservació. El Pla d’ordenació de
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recursos naturals ha de contenir un estudi de la viabilitat dels sectors
econòmics i ha d’identificar i assenyalar les mesures per al foment i la
promoció de l’espai. Igualment ha d’establir l’estratègia de comunicació i els
mecanismes d’informació i assessorament a la població afectada.
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 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. Estableix un règim general per a la protecció i la gestió d'aquestes
espècies, així com normes per a la seva explotació, obligant que s'adoptin
totes les mesures necessàries per a preservar, mantenir o restablir una
diversitat i una superfície suficients d'hàbitats per a totes elles. S'aplica tant a
les aus com als seus ous i els seus nius. La Directiva identifica 200 espècies i
subespècies amenaçades que necessiten una especial atenció.
Els Estats membres de la UE han de designar zones de protecció especial per a
elles. La protecció dels hàbitats és un element crucial de la Directiva Aus. Els
Estats membres han d'adoptar les mesures necessàries per a conservar,
mantenir o restablir una diversitat i una superfície suficient d'hàbitats per a
les aus silvestres. En l'annex I de la Directiva figura una llista de les espècies
que precisen mesures de protecció especials. Els territoris més apropiats, en
nombre i grandària, han de ser designats zones de protecció especial (ZEPA)
per a aquestes espècies i per a les espècies migratòries. L'annex II recull una
llista de les espècies que poden ser objecte de caça. Algunes d'elles, que són
comercializables, també figuren en l'annex III. En l'annex IV es relacionen
mètodes de captura i mort i maneres de transport per a la caça que estan
prohibits. Finalment, en l'annex V figura una llista amb els temes
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d'investigació als quals haurien de prestar especial atenció els Estats
membres.
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. El seu objectiu és contribuir a
conservar la biodiversitat europea, mitjançant l'establiment d'una xarxa
ecològica i un règim jurídic de protecció de les espècies silvestres. Identifica
al voltant de 200 tipus d'hàbitats, unes 300 espècies animals i gairebé 600
espècies vegetals com d'interès comunitari, i estableix la necessitat de
protegir-los, per a això obliga que s'adoptin mesures per a mantenir-los o
restaurar-los en un estat favorable de conservació. Correspon als Estats
membres de la UE determinar les seves zones especials de conservació i
establir, si escau, plans de gestió que combinin la seva conservació a llarg
termini amb les activitats econòmiques i socials.
La Directiva crea una xarxa ecològica coherent de zones especials de
conservació amb el nom de Natura 2000, que també inclou les zones de
protecció especial designades d'acord amb la Directiva Aus. La xarxa estarà
formada per zones que alberguin tipus d'hàbitats naturals relacionats en
l'annex I i espècies de plantes i d'animals incloses en l'annex II de la Directiva.
Els criteris científics per a determinar les zones que s'inclouran en la xarxa
figuren en l'annex III. La Directiva insta a designar àrees de conservació,
establir vincles funcionals amb la matriu territorial que les envolta i mantenir
la coherència ecològica de la Xarxa.
A més, estableix un sistema de protecció global de les espècies silvestres. En
l'annex IV de la Directiva es relacionen les espècies d'animals i plantes
d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta fins i tot fora de
la xarxa Natura 2000. Igual que la Directiva Aus, la Directiva Hàbitat regula
l'explotació de les espècies: en l'annex V figuren les espècies d'interès
comunitari la captura de les quals en la naturalesa i explotació poden veure's
sotmeses a mesures de gestió. En l'annex VI figura una llista dels mètodes i
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mitjans de captura i sacrifici i les maneres de transport prohibits per a la
caça. El valor d'aquesta Directiva per a la conservació de la biodiversitat
estreba bàsicament en dos aspectes. D'una banda, considera als ecosistemes i
als hàbitats de determinades espècies com elements clau per al manteniment
de la diversitat biològica de la UE, i els converteix en l'objecte central de la
política comunitària de conservació de la naturalesa, superant l'estratègia
tradicional d'actuació sobre espècies aïllades. I, per un altre, introdueix un
concepte nou d'importància cabdal: els valors ecològics del territori
comunitari constituïxen un factor primordial que cal tenir en compte en la
planificació i la instrumentació d'altres polítiques sectorials.
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.
En aquest decret es declaren les Zones d’Especial Protecció per les Aus
(ZEPA) a les Illes Balears, com a contribució de les Illes Balears al compliment
dels objectius i requisits de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació
de les aus silvestres.
En total a les Illes Balears, es declaren un total de 40 ZEPA, 12 de les quals es
troben a l’illa de Menorca.
Les ZEPA declarades a Menorca són:
− Costa Nord de Ciutadella
− La Vall
− Dels Alocs a Fornells
− La Mola i s’Albufera de Fornells
− D’Addaiaa s’Albufera
− S’Albufera des Grau
− De s’Albufera a la Mola
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− Illa de l’Aire
− Des Canutells a Llucalari
− Son Bou i Barranc de sa Vall
− De Binigaus a Cala Mitjana
− Costa Sud de Ciutadella
La superfície declarada com a ZEPA a Menorca és aproximadament de 29.400
hectàrees (Mapa 3).
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
En aquest decret s’amplia en nombre de Llocs d’Importància Comunitària
(LIC) declarats a les Illes Balears arribant a un total de 127. A Menorca hi han
declarades 22 LIC (Mapa 3):
− Costa Nord de Ciutadella
− La Vall
− Dels Alocs a Fornells
− La Mola i s’Albufera de Fornells
− D’Addaiaa s’Albufera
− S’Albufera des Grau
− De s’Albufera a la Mola
− Illa de l’Aire
− Des Canutells a Llucalari
− Son Bou i Barranc de sa Vall
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− De Binigaus a Cala Mitjana
− Costa Sud de Ciutadella
− Area Marina del Nord de Menorca
− Area Marina del Sud de Ciutadella
− Cap Negre
− Cala d’Algaiarens
− Punta Redona – Arenal den Castell
− Cala en Brut
− Caleta de Bilillautí
− Area Marina Punta Prima – Illa de l’Aire
− De Cala Llucalari a Cales Coves
− Arenal de Son Saura
En total sumen unes 33.500 hectàrees, de les quals 14.000 aproximadament es
troben a la part marina.
A més en aquest decret, es declaren noves ZEPA, 3 per a Menorca:
− Barranc de Santa Anna
− Barbatx
− Capell de Ferro
Així per les Illes Balears amb aquest decret hi han declarades un total de 55
ZEPA, 15 a Menorca.
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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, per
una banda, ordena la situació existent, i per altra, estableix tota una
complexa xarxa d’àrees naturals protegides a partir de la creació de noves
figures de protecció cada una amb una matriu d’usos permesos. La finalitat és
ampliar la protecció de la plataforma litoral i dotar de protecció determinats
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sòls rústics d’alt interès als encontorns d’ANEI i del Parc Natural de s’Albufera
des Grau així com afavorir la connexió ecològica dels espais protegits.
El PTI per tant, contempla les següents figures de protecció:
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: sistemes dunars, zones humides, litoral rocós, barrancs, boscos
d’alzinar i ullastrar, marines d’aladern i illots.
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

104

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

SÍNTESI: ESPAIS NATURALS PROTEGITS
¾ En data de setembre de 2008 a Menorca hi ha 46.917 ha de
superfície terrestre protegida, el que representa un 67,6% del
territori insular. No obstant, només 3.438 ha formen part d’un
espai natural protegit gestionat, el Parc Natural de s’Albufera
des Grau, el que correspon a un 5% de l’illa.
¾ A Menorca es superposen 11 figures de protecció dels espais
naturals:
¾ Parc natural de s’Albufera des Grau, Illa d’en Colom i Cap de
Favàritx (aprovat l’any 1995 i ampliat el 2003)
¾ Àrees naturals d’especial interès (ANEI) i Àrees rurals
d’interès paisatgístic (ARIP), declarades per la Llei balear
d’espais naturals, 1/91
¾ Alzinars protegits (declarats pel Decret 130/2001 del Govern
Balear)
¾ Sòl rústic protegit segons el Pla Territorial Insular (aprovat
l’any 2003 i modificat parcialment l’any 2006), que distingeix
entre: protecció normal (àrees naturals d’interès territorial;
àrees rurals d’interès paisatgístic i àrees de protecció
territorial) i alt grau de protecció.

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 marítimo-terrestre i
especialment de la ribera del mar.
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L'actuació administrativa sobre el domini públic marítimo-terrestre perseguirà
les finalitats següents:
− Determinar el domini públic marítimo-terrestre i assegurar la seva
integritat i adequada conservació, adoptant, si escau, les mesures de
protecció i restauració necessàries.
− Garantir l'ús públic de la mar, de la seva ribera i de la resta del domini
públic marítimo-terrestre, sense més excepcions que les derivades de
raons d'interès públic degudament justificades.
− Regular la utilització d'aquests béns en termes d'acord amb la seva
naturalesa, els seus fins i amb el respecte al paisatge, al medi ambient
i al patrimoni històric.
− Aconseguir i mantenir el seu adequat nivell de qualitat de les aigües i
de la ribera del mar.
Es considera domini públic marítimo-terrestre:
− Ribera de mar
− Ries
− Terrenys entre la baixa mar i la plenamar més alta viva equinoccial
− Aiguamolls
− Albuferes
− Estesos
− Marjals
− Terrenys baixos inundables pel flux i reflux de les marees o per la
filtració d’aigua de mar
− Platges de sorra amb escarps bermes i dunes
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− Dipòsits de sediments creats per acció natural o artificial
− Mars territorials
− Aigües interiors
− Plataforma continental
− Terrenys guanyats o perduts al mar de forma natural o artificial
− Penya-segats de caire vertical
− Terrenys delimitats que han perdut la seva condició anterior
− Illots en aigües interiors
− Obra estatal i de senyalització dins del domini marítim- terrestre
− Ports i instal·lacions portuàries
La protecció del domini públic marítim- terrestre comprèn la defensa de la
seva integritat i de les finalitats d'ús general a què està destinat, la
preservació de les seves característiques i elements naturals i la prevenció de
les

perjudicials

conseqüències

d'obres

i

instal·lacions.

Els

terrenys

confrontants amb el domini públic marítim- terrestre estan subjectes a les
limitacions i servituds.
Servitud de protecció
La servitud de protecció recau sobre una zona de 100 metres mesurada terra
endins des del límit interior de la ribera del mar. Ocasionalment pot ser
ampliada per l'Administració de l'Estat, d'acord amb la comunitat Autònoma i
l'Ajuntament, fins a un màxim d'uns altres 100 metres.
En els primers 20 metres d'aquesta zona es poden dipositar temporalment
objectes o materials llançats pel mar i realitzar operacions de salvament
marítim, però no es poden dur a terme tancaments, excepte en les condicions
que es determinen reglamentàriament.
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Aquesta zona presenta els següents usos i prohibicions:
− Prohibides edificacions destinades a residència o habitació, incloent
hotels,

excepte

els

campaments

degudament

autoritzats

amb

instal·lacions desmuntables .
− Prohibida la construcció o modificació de vies de transport interurbanes
i les d'intensitat de tràfic superior a 500 vehicles/dia de mitja anual en
el cas de carretera, així com les seves àrees de servei, que tinguin un
traçat passi longitudinalment per la servitud de protecció. Es poden
realitzar les que tinguin un traçat sobre la zona de protecció
transversal, accidental i puntual.
− Prohibida la publicitat a través de cartells o tanques per mitjans
acústics o audiovisuals.
− Prohibides les activitats que impliquin la destrucció de jaciments
d'àrids.
− Prohibit l'abocament de residus, sòlids, escombraries i aigües residuals
sense depuració.
− Es poden realitzar sense necessitat d'autorització cultius i plantacions.
− Es

poden

realitzar

campaments

degudament

autoritzats

amb

instal·lacions desmuntables.
Servitud de trànsit
La servitud de trànsit recau sobre una franja de sis metres, mesurats terra
endins a partir del límit interior de la ribera del mar. En llocs de trànsit difícil
i perillós aquesta amplada pot ampliar-se fins a un màxim de 20 metres.
Aquesta zona presenta els següents usos i prohibicions:
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permanent neta per el pas de públic de vianants

i per els

vehicles de vigilància i salvament. Excepte espais especialment
protegits. Aquesta zona podrà ser ocupada excepcionalment per a
realitzar obres en el domini públic marítimo-terrestre, en aquest cas es
substituirà per una altra en condicions anàlogues dins de la servitud de
protecció. Podrà ser ocupada per l’execució de passeigs marítims.
Servitud d'accés al mar
En les zones urbanes i urbanitzables, ha d'haver accés rodat cada 500 metres i
els de vianants 200 metres. Tots els accessos han d'estar senyalitzats.
Aquesta zona presenta els següents usos i prohibicions:
− No es permetrà en cap cas obres o instal·lacions que interrompin
l'accés al mar sense que es proposi per els interessats una sol·licitud
alternativa que garantitzi la seva efectivitat en les condicions
expressades en el marc físic.
− L’ús i accés serà públic i gratuït.
− S'asseguraran suficients accessos al mar i aparcaments
Zona d’influència
L’ordenació territorial i urbanística sobre terrenys inclosos en una zona,
l'amplada de la qual es determina amb els instruments corresponents i que
com a mínim serà de 500 metres a partir del límit interior de la ribera del
mar.
Usos i prohibicions en la zona d’influència:
Respectarà les exigències de protecció de domini públic marítimoterrestre a través dels següents criteris:
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− En trams de platja i amb accés de trànsit rodat es tindran en compte
reserves

de

sol

per

aparcaments

de

vehicles,

per

garantir

l'estacionament fora de la servitud de trànsit.
− Les construccions hauran d'adaptar-se a l'establert en la legislació
urbanística.
− S'haurà d'evitar la formació de pantalles arquitectòniques o acumulació
de

volums,

sense

que

aquests

efectes

la

densitat

d'edificació(edificabilitat definida en el planejament pels terrenys
inclosos en la zona) pugui ser superior a la mitjana del sol urbanitzable
programat a apte per urbanitzar en el terme municipal respectiu.
Figura 2. 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

La llei estableix la utilització del protecció de domini públic marítimoterrestre, mitjançant la regulació eficaç dels diferents usos, que inclou, tant
l'ús comú natural, lliure i gratuït, com l'ús especial, objecte d'autorització,
que abasta els casos d'intensitat, perillositat, rendibilitat i les instal·lacions
desmuntables i les ocupacions amb obres fixes, objecte de concessió.
La llei regula el règim de finançament de les obres i actuacions així com els
cànons i taxes exigibles com equitativa contraprestació pel dret a l'ocupació
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del domini públic atorgat per l'Administració, així com les indemnitzacions per
rescat.
La llei defineix les infraccions i les sancions sobre el domini públic marítimoterrestre i les diferents competències administratives.
En relació a aquest darrer punt s’expliquen les competències:
Correspon a l'Administració de l'Estat, en els termes establerts en aquesta
Llei:
− La delimitació dels béns de domini públic maritimoterrestre, així com
la seva afectació i desafectació, i l'adquisició i expropiació de terrenys
per a la seva incorporació a aquest domini.
− La gestió del domini públic maritimoterrestre, inclòs l'atorgament de
adscripcions, concessions i autoritzacions per a la seva ocupació i
aprofitament, la declaració de zones de reserva i, en tot cas, les
concessions d'obres fixes a la mar, així com les d'instal·lacions
marítimes menors, com ara embarcadors, aiguamolls, varadors i altres
d'anàlogues que no formin part d'un port o estiguin adscrites al mateix.
− La tutela i policia del domini públic maritimoterrestre i de les seves
servituds, així com la vigilància del compliment de les condicions
d'acord amb les quals hagin estat atorgades les concessions i
autoritzacions corresponents.
− L'exercici dels drets de tempteig i retracte en les transmissions dels
jaciments d'àrids i, si s'escau, l'expropiació dels mateixos.
− La realització de mesures i aforaments, estudis d'hidràulica marítima i
informació sobre el clima marítim.
− L'aprovació de les normes elaborades d'acord amb el que estableixen
els arts. 22 i 34 de la aquesta Llei.
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− Les obres i actuacions d'interès general o les que afectin a més d'una
Comunitat Autònoma.
− L'autorització d'abocaments, llevat dels industrials i contaminants.
− L'elaboració i aprovació de les disposicions sobre abocaments,
seguretat humana en llocs de bany i salvament marítim.
− La il·luminació de costes i senyals marítims.
− La presentació de tota classe de serveis tècnics relacionats amb
l'exercici de les competències anteriors i l'assessorament a les
Comunitats Autònomes, Corporacions Locals i altres entitats públiques
o privades i als particulars que ho demanin.
− L'execució dels acords i convenis internacionals en les matèries de la
seva competència i, en el seu cas, podent adoptar, si escau, les
mesures adequades per a la seva observança.
− La implantació d'un Banc de Dades Oceanogràfic que serveixi per
definir les condicions de clima marítim a la costa espanyola, per la qual
cosa les diferents administracions públiques han subministrar la
informació que se'ls demani. Reglamentàriament, es determinarà el
procediment d'accés a la informació, que estarà a disposició de qui la
demani.
Les Comunitats Autònomes han d'exercir les competències que, en les
matèries d'ordenació territorial i del litoral, urbanisme, abocaments al mar i
altres relacionades amb l'àmbit d'aquesta Llei atribuïdes en virtut dels
Estatuts respectius. La competència autonòmica sobre ordenació territorial i
del litoral, a la qual es refereix el paràgraf anterior, assolirà exclusivament
l'àmbit terrestre del domini públic maritimoterrestre, sense comprendre el
mar territorial i les aigües interiors.
Les competències municipals, en els termes previstos per la legislació que
dictin les Comunitats autònomes, podran abastar els següents extrems:
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− Informar els partions del domini públic maritimoterrestre.
− Informar les sol licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i
concessions per a l'ocupació i aprofitament del domini públic
maritimoterrestre.
− Explotar, si s'escau, els serveis de temporada que puguin establir-se en
les platges per qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta
previstes en la legislació de Règim Local.
− Mantenir les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions
de neteja, higiene i salubritat, i vigilar l'observança de les normes i
instruccions dictades per l’Administració de l'Estat sobre salvament i
seguretat de les vides humanes.

SÍNTESI: LLEI DE COSTES
¾ 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.
¾ 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.
¾ 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.
¾ Estableix les competències administritaves de cada una de les
Administacions: Estat, Comunitat Autònoma i municipis.
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2.5.5 Reserva de Biosfera
L’any 1971 l’UNESCO va crear el Programa Home i 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
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.
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− 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):
Mapa 5. Zonificació de la Reserva de Biosfera de Menorca.

Font: Agencia Menorca Reserva de Biosfera

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.
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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
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
Tal i com s’explicarà més detalladament en l’apartat 2.7.3.1, el 14 de gener
del 2009 es va crear l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, una organització
especialitzada sense personalitat jurídica. Les finalitats de l’Agència són:
− Realitzar els objectius de la Declaració de Menorca como a Reserva d
Biosfera
− Impulsar una llei específica sobre la Reserva de Biosfera
− Afavorir l’equilibri entre els tres pilars bàsics del programa MaB de la
UNESCO (conservació, desenvolupament i funció logística)
− Harmonitzar les intervencions públiques i privades d’acord amb la
zonificació de la Reserva de Biosfera
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− Estimular el compromís institucional i social amb la declaració de
Reserva de Biosfera
− Conservar el patrimoni natural i el paisatge.
En aquest context, 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.
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SÍNTESI: RESERVA DE BIOSFERA
¾ Menorca va ser declarada com a Reserva de Biosfera l’any
1993, atenent la diversitat dels sistemes naturals existents, la
riquesa d’endemismes, el paisatge rural respectuos amb
l’entorn, l’important patrimoni històric i cultural de l’illa.
¾ Com a Reserva de Bisofera es promou l’investigació,
l’observació a llarg termini, l’educació ambiental i la
sensibilització de la ciutadania. Es vetlla per la conservació
dels recursos naturals i el desenvolupament economic i social
de les comunitats locals, tenint en compte les necessitats
socials, culturals i economiques dels ciutadans, recolzades
sempre per una base cientifica.
¾ Actualment s’està elaborant la Llei de Protecció i Ordenació
de la Reserva de Biosfera de Menorca. Impulsada, per
l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, aquesta llei preten 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. Un cop aprovada la llei, es pretèn elaborar un
Pla Rector d’Ús i Gestió, que prestarà especial atenció al sòl
rústic.

2.5.6 Planejament Sectorial
2.5.6.1 Pla Director Sectorial de Ports Esportius i Instal·lacions
Nàutiques
Aquest Pla Director 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
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marítimes regulades en aquesta llei es reserva als plans directors dels ports.
Els plans directors han d’incloure l’ordenació d’un o més ports o
instal·lacions, i de les instal·lacions portuàries o marítimes contigües que es
trobin fora de la zona de servei dels ports i que s’han d’adscriure formalment
a un dels ports que són competència de la comunitat autònoma.
2.5.6.2 Proposta de revisió del Pla Director de l’Aeroport de
Menorca
El Pla Director de l’Aeroport de Menorca vigent va ser aprovat per Ordre
Ministerial l’1 d’agost del 2001 i publicat al BOE amb data de 14 de setembre
de 2001. A data de febrer del 2009 s’ha presentat el document “Proposta de
revisió del Pla Director de l’Aeroport de Menorca” que està actualment en
tràmits d’aprovació definitiva.
El Pla Director de l’Aeroport de Menorca és una eina de planificació
estrictament aeroportuària i no urbanística, que permet establir les directrius
de desenvolupament futur de l’aeroport. La finalitat d’aquest Pla es delimitar
la Zona de Servei de l’Aeroport, definint i ordenant els diferents subsistemes
que

l’integren

i

estructuren

d’acord

amb

la

seva

funcionalitat

interdependent, buscant l’equilibri harmònic i eficient de l’activitat global
aeroportuària i garantitzant el seu desenvolupament i expansió futurs.
Aquest Pla neix per ser adequat a les Directrius d’Ordenació Territorial i per
revisar les previsions de creixement de tràfic aeri. Això va ser possible gràcies
a la Proposició no de llei sobre la modificació dels plans directors sectorials
dels aeroports de les Illes Balears de la Comissió de Foment i Vivenda del
Congres del Diputats en la sessió del dia 5 d’octubre de 2004.
2.5.6.3 Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus no
Perillosos de Menorca
La Llei 2/2001, de 7 de març en el seu article 1.2., d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori,
especifica que és competència dels consells insulars elaborar i aprovar el pla
director sectorial dels residus no perillosos. La seva elaboració i aprovació
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apareix regulada a la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació
territorial. Mitjançant la llei d’atribució de competències, els consells insulars
assumeixen la competència pel que fa a la planificació dels residus no
perillosos. El precedent Pla Director per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans
de l’illa de Menorca fou aprovat pel Decret 76/1991, de 24 de juliol (BOIB de
15 d’agost) i modificat posteriorment pel Decret 4/1993 de 28 de gener (BOIB
de 13 de febrer), l’aprovació, en l’àmbit estatal, de la Llei 11/1997, de 24
d’abril, d’envasos i residus d’envasos i la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
residus, entre d’altres obliga que es revisi amb la finalitat d’adaptar-lo a la
normativa vigent.
En l’àmbit insular s’ha aprovat el Pla Territorial Insular de Menorca en el Ple
del Consell Insular de Menorca de dia 25 d’abril de 2003. Aquest pla territorial
obliga a que es revisi el present pla director sectorial amb la finalitat
d’adaptar-lo al mateix.
A l’illa de Menorca, el Ple del Consell Insular de 28 de desembre de 1993, va
acordar la creació del Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de
Menorca, format pels vuit ajuntaments de l’illa i el propi Consell Insular.
El present Pla Director Sectorial, a més de donar una solució ambientalment
avançada als residus urbans generats a Menorca, inclou una solució per al
tractament d’alguns residus assimilables als urbans (llots d’estacions
depuradores d’aigües residuals urbanes, residus de construcció i demolició,
residus d’origen animal i residus sanitaris de grup II, voluminosos) que, per
imperatius legals o per millorar de forma sensible la seva gestió, necessiten
mesures urgents. L’àmbit temporal d’aquest document és de vuit anys (20042012).
2.5.6.4 Pla Director Sectorial de Pedreres de Menorca
L’any 2005 el Consell Insular de Menorca, a traves del Departament de
Reserva de Biosfera i Medi Ambient va sotmetre a revisió el Pla Director de
Pedreres de les Illes Balears (Decret 61/1999), redactant el Pla Director
Sectorial de Pedreres de Menorca. Aquest pla té per objectiu regular el
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planejament i la gestió de l'ús extractiu per a les pedreres en l'àmbit
territorial de Menorca i compatibilitzar-lo amb el principi de desenvolupament
sostenible i la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera.
Així mateix, pretén establir els mecanismes a fi de facilitar un aprofitament
sostenible, mitjançant la reutilització del sòl de les pedreres per a altres
usos.
Les finalitats d’aquest pla són:
− Definir i regular les àrees d'ubicació de les pedreres, d'acord amb el
principi

de

manteniment

de

les

explotacions

existents,

autoaprofitament i protecció i respecte al medi ambient.
− Fixar els requisits i procediments que aportin seguretat jurídica per a
l'obertura de noves explotacions, així com per al manteniment de les
existents.
− Aplicar el principi de sostenibilitat a l'exercici i desenvolupament de
l'ús extractiu del sòl, a fi de garantir una restauració mediambiental
adequada d'acord amb les exigències de la declaració de Menorca com
a Reserva de Biosfera.
− Aplicar el principi de sostenibilitat per facilitar i promoure un
aprofitament adequat de les àrees destinades a l'ús extractiu per a
activitats connexes així com la reutilització per a activitats artístiques,
científiques, culturals, esportives i socials.
2.5.6.5 Pla

Director

Sectorial

d’Equipaments

Comercials

de

Menorca
Al mes de novembre del 2009 es va fer públic APROVACIÓ INICIAL D’UNA
NORMA TERRITORIAL CAUTELAR PRÈVIA A LA FORMULACIÓ DEL PLA DIRECTOR
SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS. Aquest norma cautelar diu: “La
necessitat de revisió del PDS d’equipaments comercials s’ha de cercar en el
fet que han passat tretze anys des de l’aprovació del PDS existent (Decret
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217/1996, de 12 de desembre, Pla director sectorial d’equipaments
comercials de les Illes Balears), i que des d’aleshores no sols ha canviat la
situació del sector comercial, sinó que també ha canviat el marc jurídic. La
competència de la revisió del PDS correspon ara al Consell de Menorca, s’han
aprovat els instruments marc de l’ordenació del territori de les Illes, les DOT i
el PTI, i finalment s’ha aprovat la Directiva europea 123/2006/CE, relativa als
serveis en el mercat interior, que tenen i tindran una incidència rellevant en
la configuració i desenvolupament urbanístic de l’illa, fet que fa necessària
una regulació via revisió del Pla director.”. La finalitat d’aquesta norma és
l’establiment de determinacions territorials cautelars relatives tant al sòl
urbà i urbanitzable ubicat als polígons industrials i de serveis com a la
totalitat del sòl rústic de l'illa de Menorca que permetin assegurar la plena
efectivitat de la formulació del Pla director sectorial d’equipaments
comercials de Menorca. La present norma serà aplicable a aquells àmbits de
sòl urbà, urbanitzable i rústic que apareixen reflectits en l’article 5 d’aquesta
norma. La delimitació gràfica dels àmbits de sòl urbà i urbanitzable afectats
apareix recollida en l’annex I d’aquesta norma.
Aquesta norma territorial cautelar tindrà un termini màxim de vigència de
tres anys, comptats des de la data en què se’n publiqui l’aprovació definitiva
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En qualsevol cas, quedarà sense
efecte una vegada aprovat inicialment el Pla director sectorial d’equipaments
comercials de Menorca.
2.5.6.6 Pla Director Sectorial de Carrerteres de Menorca
Durant l’any 2009 el Consell Insular de Menorca ha presentat l’Avanç del Pla
Director Sectorial de Carreteres de Menorca. En la memòria justificativa
d’aquest documents es diu: “És important contemplar aquest Pla Director, no
només com una relació d’actuacions, sinó com un document estratègic que ha
de permetre configurar la xarxa futura de carreteres de l’illa de Menorca.
L’horitzó del Pla es situa a l’any 2018, per tant, és fonamental per aconseguir
la consolidació i adequació de les propostes a la xarxa de carreteres,
contemplar els següents principis estratègics:
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− Incrementar la seguretat viària reduint el risc d’accidents dels usuaris
de la xarxa.
− Compatibilitzar la millora de la xarxa viària amb el respecte i protecció
del mediambient i del Patrimoni Natural de l’illa.
− Oferir als ciutadans una xarxa de carreteres acord amb el nivell de vida
dels propers anys.
− Equilibrar el territori i la comunicació entre les diferents poblacions.
− Contemplar la resta de mitjans de transport dins de la política global
de comunicacions, elevant-los a nivells similars.
− Garantir un model de mobilitat sostenible socialment just.
Sota aquests principis estratègics, els objectius del Pla es poden agrupar en
dos grans blocs: de caràcter funcional i de caràcter paisatgístic.
El Pla Director Sectorial de Carreteres de l’illa de Menorca (PDSC) s’elabora
per al període 2009-2018 i apareix com a resposta a la necessitat de
modernitzar la xarxa, adaptant-la a la demanda real, sota el principi de
minimitzar els recursos invertits per maximitzar les rendibilitats obtingudes,
sense oblidar la necessitat de garantir un creixement sostenible conseqüent
amb el territori.
És a dir, l’objectiu general del PDSC és ordenar la xarxa de carreteres de
l’illa, per tal d’aconseguir una infraestructura viària que respongui a les
necessitats de la població i permeti la circulació viària amb les degudes
condicions

de

seguretat,

tenint

en

compte

les

circumstàncies

socioeconòmiques de l’illa i respectant les característiques de sostenibilitat
de la mateixa.”
2.5.6.7 Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears
El 28 d’abril de 2006 el Consell de Govern va aprovar, a proposta de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, el Decret del Pla
123

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Director Sectorial del Transport de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(PDSTIB). El PDSTIB comprèn una durada de vuit anys (2005-2012) i està
emmarcat dins les Directrius d'Ordenació del Territori (DOT). Es tracta d'un
instrument essencial per a la planificació del transport a les Illes Balears d'una
manera ordenada, respectuosa amb el medi ambient i que inclou els quatre
plans directors subsectorials següents:
− Pla de transport regular de viatgers per carretera
− Pla de transport ferroviari.
− Pla de transport interinsular (marítim i aeri).
− Pla d'intermodalitat.
Aquest document marc, a més de sintetitzar el continguts dels diferents
plans, defineix els objectius estratègics i les línies d’actuació que articulen
política de transports del Govern de les Illes Balears durant el seu període de
vigència.
2.5.6.8 Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears
L’objecte d’aquest Pla Director Sectorial és el d’establir les condicions
d’índole territorial i ambiental que permetin assegurar el proveïment
energètic futur de les Illes Balears en les condicions ambientals, tècniques i
econòmiques més avantatjoses possibles. Així:
− La implantació de mesures tendents a la millora de l’eficiència
energètica
− La potenciació de recursos energètics autòctons com són les energies
− renovables i els marges procedents de l’estalvi energètic.
− La diversificació de les fonts de proveïment energètic
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− Garantir el subministrament energètic en funció de la compatibilització
del desenvolupament econòmic i social amb la preservació del medi
ambient
− Dotar el sistema balear d’una infraestructura energètica suficient sense
comprometre el desenvolupament econòmic i social de les Illes d’acord
amb un dels objectius fonamentals de la Llei estatal 30/1998, de 29 de
juliol, de Règim Especial de les Illes Balears (REB)
− Garantir la seguretat i la fiabilitat del subministrament gràcies a la
planificació de les interconnexions energètiques amb les xarxes
peninsulars i a les interconnexions interinsulars. La conclusió és la
creació d’un sistema balear energètic unificat.
− La planificació de les instal·lacions de producció i de recepció
d’energia
− La planificació de les xarxes insulars de transport d’energia.
L’horitzó temporal del Pla és l’any 2015.
Els eixos del Pla són:
− Garantir el subministrament energètic en les millors condicions
ambientals, econòmiques i tècniques possibles. Gràcies a la previsió de
gasoductes cables.
− Frenar les emissions de CO2 (Compliment del Protocol de Kyoto). A
través de l’utilització del gas natural enfront d’altres combustibles
fòssils als quals substitueix, Pla d’Impuls a les Energies Renovables de
les Illes Balears (PIER) i el Pla d’Eficiència Energètica de les Illes
Balears (PEE)
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2.5.6.9 Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes
Balears
El Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears introdueix
normes per tal de coordinar els sistemes informàtics de les administracions
públiques dins l'àmbit balear amb l'objectiu de crear un mecanisme de
finestreta única virtual que permeti la transmissió telemàtica de les
sol·licituds dels ciutadans a l'òrgan administratiu al qual són destinades.
Finalment, el Pla director sectorial aprova un conjunt de mesures de foment
de les tecnologies de la informació i de les comunicacions a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, relatives a les infraestructures (com, per
exemple, els accessos a la banda ampla), a diferents tipus de serveis públics
basats en noves tecnologies i a la promoció de l'ús d'aquestes tecnologies per
les petites i mitjanes empreses.
2.5.6.10 Pla Especial de Telefonia Mòbil de Menorca
L’objecte

d’aquest

Pla

especial

és

l’ordenació

urbanística

de

les

infraestructures de telecomunicació dels serveis de telefonia mòbil. També
són d’aplicació aquestes normes per a l’ordenació de les instal·lacions de les
xarxes públiques fixes d’accés ràdio (LMDS) en qualsevol de les seves bandes.
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SÍNTESI: PLANEJAMENT SECTORIAL
¾ 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 i Llei de Ports (en
substitució del Pla Director Sectorial de Ports Esportius i
Instal·lacions Nàutiques.

2.5.7 Usos del sòl
A continuació es presenten els resultats referents a usos del sòl de l’estudi
“Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002” elaborat per
l’Observatori Socioambiental de Menorca. Actualment l’OBSAM està treballant
en l’actualització d’aquesta cartografia en base a l’any 2007 però de moment
no es disposa d’aquesta informació.
Aquest treball s’ha realitzat seguint la metodologia del projecte europeu
Corine Land Cover però a una escala de treball 1:5.000, la qual suposa una
unitat mínima cartografiable (u.m.a.) aproximada de 500 m2, equivalent a la
superfície d’un cercle 25 m de diàmetre. També s’inclouen, els elements
lineals de més de 5m d’amplada sempre que superin la superfície mínima de
500 m2.
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
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tipologies d’usos del sòl a Menorca formades per subcategories d’ús (Taula
19).
Taula 19. Tipologies i subcategories d’usos del sòl a Menorca
Tipus d'usos

Codi ús
A1
A2
A4
A5
Usos urbans, residencials, comercials i industrials A6
A7
A8
A10
C3/A5
A3
A3/A9
B1
Usos agrícoles
B1/C1
B2
B3
C3/B2
C1
C2
Usos naturals
C3
C3/C1
A4/A9
A5/A9
A5/C1
Usos abandonats i àrees marginals periurbanes
A6/A9
A7/A9
A10/A9
B3/C1

Nomenclatura
Nuclis de població
Nuclis turístic
Hortals d'oci i cases residencials
Ús industrial i comercial
Activitats extractives (pedreres)
Sistemes generals (vies de comunicació)
Àrees de lleure
Equipaments públics i privats
Masses d'aigua per a usos industrials
Nuclis i construccions agrícoles
Construccions agrícoles abandonades
Ús agrícola extensiu
Ús agrícola extensiu amb vegetació natural
Ús agrícola intensiu
Àrees marginals agrícoles
Masses d'aigua amb vegetació natural
Vegetació natural
Àrees naturals sense vegetació
Masses d'aigua
Masses d'aigua amb vegetació natural
Cases residencials abandonades
Ús industrial i comercial abandonat
Àrees marginals periurbanes
Activitats extractives abandonades
Vies de comunicació abandonades
Equipaments abandonats
Terres de cultiu abandonades i pastures

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

A continuació es detallen les diferents subcategories d’usos del sòl2:
A1. Nuclis de població. Pobles i ciutats. Majoritàriament s’hi donen usos
residencials al llarg de tot l’any. També s’inclouen superfícies petites

2

No es descriuen les combinacions referents a usos abandonats
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(<u.m.a.) mesclades amb finalitats comercials, industrials, turístiques o de
lleure.
A2. Nuclis turístics. Urbanitzacions. Majoritàriament s’hi donen usos
residencials concentrats en l’època estival. També s’inclouen superfícies
petites (< u.m.a.) mesclades amb finalitats residencials permanents,
comercials, industrials, de lleure o naturals.
A3. Nuclis agrícoles. Cases de lloc i edificacions annexes. Zones edificades
aïllades associades a activitats agroramaderes. Inclou: cases de pagès, bouers,
estables, barraques de bestiar, patis, quintanes, eres, etc.
A4. Hortals d’oci i cases residencials. Cases o edificacions més o manco
aïllades amb finalitats residencials permanents o de cap de setmana no
associades a activitats agrícoles. Inclou casetes d’hortals, mansions enmig del
camp i xalets de caps de setmana.
A5. Usos industrials i comercials. Polígons industrials i comercials formats
majoritàriament per fàbriques, magatzems i grans superfícies comercials.
Inclou també fars i faroles de senyalització marítima; construccions
relacionades amb la xarxa elèctrica o de distribució d’aigua; gasolineres,
restaurants i hotels aïllats, etc.
A6. Activitats extractives. Pedreres i edificis annexes. Inclouria salines
actives.
A7. Sistemes generals. Xarxa viària primària i secundària. Inclou aeroports,
instal·lacions portuàries i edificis annexes.
A8. Àrees de lleure. Zones esportives i àrees d’esbarjo, zones arqueològiques
adaptades per a la visita, parcs infantils, etc.
A9. Usos abandonats. Edificis o zones amb un antic ús urbà, industrial,
agrícola o residencial (qualsevol de la classe A) i que ha estat abandonat. Es
refereix generalment a edificacions aïllades. El codi d’abandó s’indica sempre
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a continuació del codi de l’ús antic de la instal·lació. Exemple: A7/ A9 = tram
de carretera abandonat.
A10. Equipaments locals. Instal·lacions públiques dedicades a donar un servei
a la comunitat de forma organitzada i gestionada. Inclou: centres educatius
(escoles i guarderies), centres sanitaris (hospitals, centres d’atenció primària,
instal·lacions esportives gestionades (poliesportius, camps d’esports, etc.),
centres culturals (Biblioteques, teatres, etc.); religiosos (esglésies, monestirs,
ermites, cementiris, etc.), cossos de seguretat i protecció civil (policia,
bombers, etc.); administració pública (oficines d’ajuntaments, consell insular,
delegacions del govern balear, etc.)
B1. Usos extensius. Cultius extensius de farratges de secà. Inclouria camps
d’oliveres.
B2. Usos intensius. Cultius de farratges de regadiu, horts de fruiters i
hortalisses, hivernacles i vinyes.
B3. Camps abandonats i pastures. Camps de cultiu recentment abandonats,
sense llaurar i/o zones de pastures no llaurades. També inclou espais agrícoles
improductius com per exemple: zones de pas de bestiar, quintanes de terra,
etc. Els camps abandonats de fa molts anys, on la coberta arbustiva és
predominant seran considerats vegetació natural (C1) si es pot assegurar que
no s’hi dóna cap tipus de pastura, sinó es senyalarà com a B3/C1, indicant el
seu caràcter mixt agrícola i natural.
C1. Vegetació natural. Qualsevol formació vegetal d’origen natural. Boscos,
matollars, marines, saladars, herbassars, etc. S’hi poden donar de forma
esporàdica activitats d’esbarjo, extractives o pastures.
C2. Àrees naturals sense vegetació. Zones de superfície mineral no
humanitzades i sense quasi vegetació. Roquissars interiors i litorals, platges i
zones arenoses, macars, etc.

130

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

C3. Masses d’aigua. Làmines d’aigua més o manco permanents. Àrees que
romanen inundades la major part de l’any. Les basses efímeres amb vegetació
s’inclouran com a vegetació natural (C1) i sense vegetació com a C2.
A5/C1. Àrees marginals periurbanes. Inclou solars buits i parcel·les en
l’entorn de nuclis de població sense un ús definit i a on hi comença a
aparèixer una certa vegetació natural.
B1/C1. Ús agrícola extensiu amb vegetació natural. Zones de cultiu extensiu
amb importants franges de vegetació natural mesclada, generalment de tipus
arbòria.
B3/C1. Terres de cultiu abandonades i pastures. Antigues terres de conreu on
després de deixar de llaurar i sembrar, s’hi ha seguit donant pastura.
C3/A5. Masses d’aigua per a ús industrial. Inclou basses de depuradores de
llacunatge, dipòsits d’aigua a cel obert, etc.
C3/B2. Masses d’aigua per a ús agrícola intensiu. Basses artificials per a
l’acumulació d’aigua per a regadius o per a l’abeurament del bestiar.
C3/C1. Masses d’aigua amb vegetació natural. Basses més o manco naturals
que passen una temporada de l’any com una làmina d’aigua i la resta
recobertes de vegetació.
Els resultats d’aquest estudi (Taula 20 , Mapa 6 i Gràfic 19) 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

Si fem l’anàlisi per municipis (Taula 20 i Gràfic 19) observem que la majoria
segueixen aquesta tendència. Excepte els municipis de Ciutadella i Es Castell
on el major ús és agrícola (50,3% i 36,6% respectivament), els altres municipis
el major ús de la seva superfície és el natural. Es Castell i Sant Lluís són els
municipis que presenten un major percentatge de la seva superfície dedicada
a usos urbans, residencials, comercials i industrials (17,6% i 14,6%
respectivament).Sant Lluís és el municipi amb un menor percentatge de
superfície dedicada a activitats agrícoles (el 24,5%) i Es Castell el de menor
percentatge de superfície d’ús natural (el 29,7%). Es Mercadal és el municipi
amb menor percentatge de superfície d’usos abandonats i àrees marginals
periurbanes (el 3,4%) i Sant Lluís el que presenta un major percentatge (el
26,5%).
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Taula 20. Superfícies ocupades per a cada categoria d’ús del sòl a nivell municipal i
insular

Usos
urbans,
residencials,
Usos agrícoles
comercials
i
industrials

Usos
abandonats
i
Menorca
àrees marginals
periurbanes

Usos naturals

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

Alaior
Ciutadella
Es Castell
Es Mercadal
Es Migjorn
Ferreries
Maó
Sant Lluís

506,4
1.107,9
204,0
410,0
83,1
121,8
969,4
505,0

4,6
6,0
17,6
3,0
2,6
1,8
8,2
14,6

4.196,9
9.357,6
423,0
5.097,8
1.223,8
2.501,6
4.027,3
848,4

38,2
50,3
36,6
37,3
38,1
37,7
34,3
24,5

4.944,9
6.071,1
343,2
7.712,8
1.467,7
3.508,2
5.272,0
1.194,7

45,0
32,7
29,7
56,4
45,7
52,9
44,9
34,4

1.340,5
2.049,2
186,5
460,2
438,6
495,7
1.482,3
920,2

12,2
11,0
16,1
3,4
13,7
7,5
12,6
26,5

10.988,7
18.585,8
1.156,7
13.680,8
3.213,2
6.627,3
11.751,0
3.468,3

Menorca

3.907,7

5,6

27.676,3

39,8

30.514,5

43,9

7.373,1

10,6 69.471,7

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM
Gràfic 19. Superfícies ocupades per a cada categoria d’ús del sòl a nivell municipal i
insular

100%

12,2

11,0

3,4

16,1

13,7

7,5

26,5

80%
32,7
60%

45,0

50,3

0%

56,4

45,7

52,9

43,9

44,9
34,4

40%
20%

29,7

10,6

12,6

36,6

38,2

4,6
Alaior

6,0

37,3

38,1

37,7

3,0

2,6

1,8

17,6

Ciutadella Es Castell

Es
Es Migjorn Ferreries
Mercadal

34,3

8,2
Maó

24,5
14,6
Sant Lluís

39,8

5,6
Menorca

Usos urbans, residencials, comercials i industrials
Usos agrícoles
Usos naturals
Usos abandonats i àrees marginals periurbanes

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM. Elaboració
pròpia
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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 20).
Gràfic 20. Superfície ocupades a nivell municipal per a ús turístic.

Alaior
14%

Sant Lluís
23%

Maó
4%
Ferreries
2%
Es Migjorn
4%

Ciutadella
37%

Es Mercadal
16%
Es Castell
0%

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 21) 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%).
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Gràfic 21. Superfície ocupades a nivell municipal per a ús industrial, comercial i
d’activitats extractives.

Sant Lluís
6%

Alaior
20%

Maó
26%

Ciutadella
32%
Ferreries
3%
Es Migjorn
0%
Es Mercadal
10%
Es Castell
3%

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

SÍNTESI: USOS DEL SÒL
¾ 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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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.
Són objecte d’aquest document la xarxa primària i secundària competència
del Consell Insular de Menorca (Taula 21):
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Taula 21 Longitud de les carreteres objecte d’estudi
Denominació Longitud (m) Denominació Longitud (m)
Me-1
Me-2
Me-3
Me-4
Me-5
Me-6
Me-7
Me-8
Me-8R
Me-9
Me-10
Me-11

42601
1824
4961
774
6447
4886
21173
7990
332
3944
2281
527

Me-12
Me-13
Me-14
Me-15
Me-16
Me-18
Me-20
Me-22
Me-24
RM
RC-1
RC-2

10188
2791
2926
8058
3936
9731
6389
6829
8821
3713
4442
0,000 - 3,706

Vial Hospital

0,000 - 1,586

2.6.1.1 Xarxa primària
Les carreteres pertanyents a la xarxa primària es detallen a la taula següent
(Taula 22):
Taula 22 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 primària té una longitud total de 99,3
km.
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La secció tipus de les carreteres de la xarxa primària 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. La xarxa secundària es caracteritza per
disposar de menys espai de calçada i voral, el conjunt supera quelcom els 7
metres. Els pendents i radis de curvatura són, en general, superiors en la
xarxa secundària.
Finalment, a la xarxa primària està prohibit l’avançament en un 34% de la
seva longitud, augmentant el percentatge al 42% per a la xarxa secundària.
2.6.1.2 Xarxa secundària
Les carreteres pertanyents a la xarxa secundària es detallen a la taula següent
(Taula 23):
Taula 23 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

El conjunt de carreteres de la xarxa secundària objecte d’estudi té una
longitud total de 70,5 km.
2.6.1.3 Xarxa de camins
Les carreteres pertanyents a la xarxa de camins es detallen a la taula següent
(Taula 24):
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Taula 24 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

SÍNTESI: CLASSIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
¾ 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
¾ 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
¾ 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

2.6.2 Accessibilitat a poblacions i carreteres
L’anàlisi dels accessos a les poblacions s’ha basat en la descripció i cartografia
dels principals accessos als nuclis tradicionals de Menorca, és a dir, Maó,
Ciutadella, Alaior, Es Castell, Sant Lluís, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn
Gran, Fornells i Sant Climent. S’ha elaborat una base de dades amb les
principals característiques de cada accés i un plànol. En total s’han analitzat
32 accessos.
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2.6.2.1 Els accessos a Maó
Els accessos a Maó es troben organitzats al llarg de la ronda de
circumval·lació, la RM. Totes les interseccions d’aquesta ronda amb les
diferents carreteres (Me-7, Me-1, Me-12, Me-8 i Me-2) que parteixen des de
Maó radialment, regulen el trànsit mitjançant rotondes.

2.6.2.2 Els accessos a es Castell
El principal accés a es Castell és el de la carretera Me-2 des de Maó, que en
primer lloc travessa el barri de Son Vilar, al qual s’accedeix mitjançant una
rotonda, i que continua fins al centre d’Es Castell i els barris del sud, accessos
que també es regulen mitjançant rotondes, connectant més al sud amb la Me6 (Sant Lluís - Es Castell). Altre accés al centre de la població, també regulat
mitjançant una rotonda, és a partir de la Me-4 (Es Castell a Trepucó).
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2.6.2.3 Els accessos a Sant Lluís
El nucli central de Sant Lluís té dos accessos interurbans pel nord i un pel sud,
tot i que la seva xarxa viària s’estructura a partir de la Ctra. Me-8, que
travessa el municipi de nord a sud, i a partir de la via de circumval·lació, la
qual enllaça aquests tres accessos interurbans.
Pel nord, el principal accés existent és el de la Ctra. Me-8, que connecta amb
Maó, travessa el Polígon Industrial de St. Lluís i el centre de St. Lluís a la
cruïlla amb la via de circumval·lació. D’altra banda, la circumval·lació enllaça
amb la Ctra. Me-6 (St. Lluís - Es Castell), i amb la Ctra. Me-10 (St. Lluís Binissafullet/Binibèquer) mitjançant una rotonda. Per últim, destacar que la
Ctra. Me-8 té continuïtat pel sud de St. Lluís, cap a altres zones de costa.
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2.6.2.4 Els accessos a Sant Climent
El nucli de St. Climent presenta dos accessos principals, ambdós a partir de la
Ctra. Me-12 (Maó – Cala en Porter). La Ctra. Me-12, en el seu tram urbà,
constitueix, a més, el principal eix viari del nucli de població.
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2.6.2.5 Els accessos a Alaior
La Ctra. Me-1 constitueix el principal eix d’accés a Alaior. Aquesta via
travessa el municipi mitjançant una variant sobreelevada, a partir de la qual
existeixen tres accessos interurbans al municipi, dos d’ells intercepten amb
vials de la xarxa interurbana:
Accés Est: l’accés al municipi, es realitza a nivell, essent possibles les
incorporacions i sortides des de la Me-1 en els dos sentits de la marxa.
Cruïlla de la Ctra. Me-1 amb la Ctra. Alaior-Cala en Porter. Aquesta via
travessa la Ctra. Me-1 (mitjançant un pas inferior) i a continuació s’endinsa
dins el nucli d’Alaior.
Accés Oest: l’accés es realitza mitjançant la cruïlla de la Ctra. Me-1 amb el
Camí de Son Bou (rotonda a diferent desnivell).
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2.6.2.6 Els accessos a es Mercadal
Com en el cas d’Alaior, el nucli central d’Es Mercadal és travessat per la Ctra.
Me-1 pel sud, a partir de la qual es configuren els principals accessos al nucli.
No obstant, la Me-1 constitueix una travessera al seu pas per Es Mercadal,
existint un elevat nombre d’accessos a la població. A més, des del nord
existeix un altre accés des de la Ctra. Me-15. En total, s’han considerat 4
accessos interurbans principals:
Accés Est: es realitza a partir de la cruïlla de la Ctra. Me-1 amb la Via Ronda,
que travessa el nucli de nord a sud.
Accés Me-18 (Es Mercadal-Es Migjorn Gran-Sant Adeodat): La cruïlla de la ctra.
Me-1 amb la Me-18 constitueix una de les principals del nucli.
Accés Oest: la Ctra. Me-1 travessa la zona industrial de l’oest i, a continuació,
s’endinsa dins la zona urbana.
Accés Nord: la Ctra. Me-15, connecta pel nord, Fornells amb es Mercadal
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2.6.2.7 Els accessos a Fornells
Existeix un únic accés al nucli, que es realitza a través de la carretera Me-15,
que transcorre des de Es Mercadal fins a Fornells.
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2.6.2.8 Els accessos a Ferreries
Aquesta població té tres accessos principals: dos a la Me-1 que envolta la zona
nord del nucli, i un tercer a la carretera Me-20 (Ferreries-Es Migjorn Gran). Els
accessos per la Me-1 es fan mitjançant dues rotondes i a la Me-20 amb una
cruïlla a nivell (Y). Actualment està en tramitació l’execució de la variant.

146

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

2.6.2.9 Els accessos a es Migjorn Gran
Hi ha dos accessos que corresponen a la carretera Me-18, situats al nord i sud
de la població, i un tercer accés a través de la carretera Me-20, per l’oest del
nucli. Així, mitjançant l’accés nord de la carretera Me-18 s’accedeix a Es
Mercadal i a la carretera general (Me-1), mentre que l’accés sud de la
mateixa carretera connecta amb la urbanització de Sant Tomàs. Per últim,
l’accés de la carretera Me-20 comunica principalment la població d’es Migjorn
Gran amb Ferreries.

147

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

2.6.2.10 Els accessos a Ciutadella
El principal accés coincideix amb el final de la carretera Me-1, de Maó a
Ciutadella, que finalitza en una rotonda, connectant amb la RC-1, la ronda
nord de Ciutadella. Aquesta té dos accessos principals, un a la intersecció
amb la carretera de Punta Nati (Cf-5) i altre al final de la RC-1, al nord del
port de Ciutadella (Camí de Sa Farola). El quart accés interurbà es realitza pel
sud, des de la Ctra. Me-24, Ciutadella-Cap d’Artrutx i resta d’urbanitzacions,
que s’endinsa dins la ciutat a través de la Ronda Sud (RC-2).
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2.6.2.11 Anàlisi dels accessos a les principals carreteres
Els accessos es poden classificar en públics o privats, depenent de si l’accés és
lliure o no. 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 Me-24), 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. Les carreteres que tenen una mitjana
d’accessos inferior a la mitjana insular (4,52 per quilòmetre) es concentren
sobretot a la zona nord-est (Me-7, Me-5 i Me-9).
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).
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SÍNTESI: ACCESSIBILITAT A POBLACIONS I CARRETERES
¾ 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 Me-24), 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
¾ 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
¾ 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
2.6.3.1 Parc automobilístic
Un dels factors que més influeix en el nivell de servei de les carreteres, tan
actual com futur, és el nombre i evolució del parc automobilístic. L’evolució
del nombre de turismes als darrers anys es recull al (Gràfic 22).
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Gràfic 22 Evolució del nombre de turisme a Menorca, 1997-2007
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Les dades mostren una evolució positiva al llarg dels anys del nombre de
turismes.
L’índex de motorització indica el nombre de vehicles per 1.000 habitants, i la
mitjana del conjunt de l’illa es situa en 812,9 veh/1.000 hab. (2008). No
obstant, s’obtenen grans diferències entre els municipis, essent l’índex més
reduït a Es Migjorn (625,5 veh/1.000 hab.) i el més elevat a Es Mercadal
(1053,2 tur./1.000 hab., any 2008) (Gràfic 23)
Gràfic 23 Índex de motorització per municipis (veh/1000 hab pobl dret), 2008
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D’altra banda, l’índex de motorització de Menorca és inferior a la mitjana de
les Balears (852 veh./1.000 hab., any 2007), tot i que es situa molt per sobre
de la resta de Comunitats Autònomes.
2.6.3.2 El trànsit a la carretera general (Me-1)
Per a l’anàlisi del trànsit a la carretera Me-1, degut a la seva longitud, s’ha
dividit el conjunt de la via en 4 trams
Tram 1: Maó- Alaior
En aquest tram existeix una estació permanent (Pm-67), localitzada al punt
quilomètric (en endavant, pk) 2,9, entre Maó i la carretera Me-14, d’accés a
l’aeroport de Menorca.
Als darrers 3 anys (2006-2008) es detecta una mitjana de 13.520 veh./dia,
mentre que el creixement des del 1997 es situa en el 2,4% anual.
La intensitat mínima es situa per sota dels 11.000 veh./dia (gener i
desembre), mentre que la IMD màxima s’obté a l’agost, amb uns 18.539
veh./dia. Al període de màxima demanda (entre juny i setembre) s’obté una
intensitat superior als 16.000 veh./dia.
L’evolució de la intensitat de trànsit és favorable, ja que, si bé fins l’any 2003
el creixement era positiu, s’han produït dos descensos significatius del volum
de trànsit, l’any 2004 i durant el període 2006-2008. En aquest darrer el
descens és progressiu.
Tram 2: Alaior-Es Mercadal
En aquest tram existeix una estació permanent (E-318), localitzada al pk 20,4,
a l’entrada d’Es Mercadal.
La IMD dels últims 3 anys es situa al voltant dels 10.500 veh./dia. No obstant,
es detecta una tendència a l’estancament de la IMD, especialment des de
l’any 2002, i fins i tot amb tendència a la baixa des del 2007.
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La evolució mensual indica un augment molt acusat durant el mes d’agost,
doncs suposa gairebé el 14% respecte al total anual, i és l’únic mes on es
superen els 15.000 veh./dia. En quant als mesos de menor demanda, entre
octubre i abril s’obté una intensitat inferior als 9.000 veh./dia de mitjana.
Tram 3: Es Mercadal-Ferreries
Entre aquests dos municipis existeix una estació d’aforament no permanent,
situada al pk 22. Existeixen dades entre els anys 2003 i 2008, corresponents a
diferents mesos de l’any, tot i que en cap any existeix una sèrie completa. En
aquest sentit, s’han extrapolat les dades de tots els anys amb les mitjanes
mensuals obtingudes de l’aforador permanent E-318, al pk 20,4.
El gràfic d’evolució de l’IMD mostra com en aquest punt l’augment de trànsit
ha estat costant des del 2003 fins al 2006, mentre que des d’aquest últim any
la intensitat de trànsit s’ha estancat, mantenint-se gairebé en el mateix nivell
fins l’any 2008
Tram 4: Ferreries-Ciutadella
L’estació permanent existent en aquest punt mostrava una evolució positiva
de la IMD mitjana anual, fins arribar al 2007 on comença un descens que es
manté en aquest 2008 i que suposa una disminució del 6,8% respecte el 2006.
El gràfic d’evolució mensual mostra un fort augment de la demanda durant el
mes d´agost, que suposa més del 15% del total anual
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SÍNTESI: DEMANDA DE TRÀNSIT
¾ Un dels factors que més influeix en el nivell de servei de
les carreteres és el nombre i evolució del parc
automobilístic
¾ 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
¾ 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 transit 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, responent a l’augment de la població
turística. Les carreteres Me-2 i Me-8, registren una intensitat mitjana superior
als 10.000 veh./dia durant tots els mesos de l’any, mentre que a la Me-12 i
Me-24 només es supera aquest valor durant alguns mesos de l’any.
Podem confirmar en la majoria de vies un lleuger descens de d’intensitat de
vehicles pesats tant en valors absoluts com relatius. Hi ha, però, dues
excepcions, la Me-12 al pk 2,4, on l’estació Pm-68 ha registrat un lleuger
augment, tant en valors absoluts com relatius, entre el 2007 i el 2008, i a la
Me-1 al pk 42, es registra un lleuger augment del percentatge de pesats
respecte del total de vehicles, conseqüència d’una disminució del trànsit, ja
que el volum total de pesants es manté.
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Les estacions ubicades a la carretera Me-1 són les que tenen una proporció
major de trànsit de vehicles pesats.

SÍNTESI: EL TRÀNSIT A LA RESTA DE CARRETERES
¾ S’observa un clar comportament estacional, marcat per una
major IMD als mesos d’estiu que als mesos d’hivern
¾ 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.
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
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servei dens, mentre que a la resta de vies el nivell de servei és similar al del
febrer.

SÍNTESI: NIVELL DE SERVEI ACTUAL
¾ Per al càlcul del nivell de servei de les carreteres s’han
utilitzat la capacitat i la demanda de les vies. Dividint la
demanda entre la oferta s’obté el nivell de servei
¾ Durant l’hivern s’observa un nivell de servei adequat al
conjunt del viari, i pel contrari, durant l’agost el nivell de
servei és reduït

2.6.6 Anàlisis de la sinistralitat
2.6.6.1 Evolució de la sinistralitat
Entre 2006 i 2008, les xifres generals mostren una evolució favorable en el
nombre total d’accidents que s’han produït en els darrers tres anys. És a dir,
en aquest període s’ha reduït en 80 el nombre d’accidents, xifra que
representa un descens del 30%. Pel que fa als accidents amb víctimes, la
reducció ha estat menor, amb una diferència de 10 accidents menys al 2008
en relació al 2006 (15%). Tot i això, entre 2007 i 2008 la xifra només difereix
d’un accident, fet que frena la tendència de reducció més acusada (Taula 25).
Taula 25 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
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2.6.6.2 Víctimes d’accidents de trànsit
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 26).
Taula 26 Evolució del nombre de víctimes Menorca, 2006-2008

2006
2007
2008

morts

ferits greus

ferits lleus

total

7
4
9

34
22
15

60
56
71

101
82
95

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.
Considerant els 53 accidents amb víctimes de l’any 2008, s’obté un índex de
sinistralitat (nombre d’accidents amb víctimes per any/1.000 hab.) de 0,57,
valor per sota de la mitjana de les Illes Balears, que es situa en 1,02. Com
mostra la següent gràfica d’evolució, l’índex de sinistralitat de Menorca dels
darrers tres anys segueix una tendència a la baixa, i es situa sempre molt per
sota del corresponent al conjunt de les Illes (Gràfic 24).
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Gràfic 24 Evolució de l’índex de sinistralitat 2006-2008
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Les carreteres que recullen un major nombre d’accidents amb víctimes són les
que presenten també una major intensitat de vehicles. Hi ha una protagonista
indiscutible què és la carretera Me-1 (Maó-Ciutadella), doncs és la que
concentra el major nombre d’accidents. Tot i seguir sent la que presenta més
accidentalitat (30% respecte el total), l’evolució d’aquesta via és positiva, ja
que en els darrers tres anys s’ha reduït el nombre d’accidents en un 33%.
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SÍNTESI: ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT
¾ 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
¾ 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
¾ 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.
¾ La carretera més transitada, la Me-1, és la que 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 i públic
Tal i com s’ha explicat en l’apartat 2.5.6.7, el 28 d’abril de 2006 el Consell de
Govern va aprovar, a proposta de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports, el Decret del Pla Director Sectorial del Transport de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (PDSTIB).
El PDSTIB comprèn una durada de vuit anys (2005-2012) i està emmarcat dins
les Directrius d’Ordenació del Territori (DOT). Es tracta d’un instrument
essencial per a la planificació del transport a les Illes Balears d’una manera
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ordenada, respectuosa amb el medi ambient i que inclou els quatre plans
directors subsectorials següents:
− Pla de transport regular de viatgers per carretera
− Pla de transport ferroviari.
− Pla de transport interinsular (marítim i aeri).
− Pla d‘intermodalitat.
Des del punt de vista de la col·lectivitat i del desenvolupament sostenible,
s’ha de tenir molt presents els avantatges generals del transport col·lectiu
sobre el transport privat: menor ocupació unitària de sòl públic per viatger
transportat, consum energètic unitari més baix, menor contaminació
atmosfèrica, més seguretat, etc.
La comunitat autònoma de les Illes Balears constitueix un espai geogràfic molt
complex, que genera una gran varietat de demandes de transport amb
característiques molt específiques i, a més, amb una forta estacionalitat.
El objectius estratègics general del PDSTIB 2005-2012 són:
− En el transport insular, aconseguir que el 25% dels viatges mecanitzats
es facin en transport col·lectiu, enfront del 12% actual
− En el transport interinsular, aconseguir que els serveis marítims ràpids,
ben connectats amb el modes terrestres, es converteixin en una
vertadera alternativa que competeixi en igualtat de condicions amb el
transport aeri, i comenci a reequilibrar la seva participació en la
demanda global de viatgers. Aconseguir també que l’Administració de
l’Estat continuï assumint un major abaratiment del transport marítim i
aeri entre les Illes i amb la Península
− De manera global, aconseguir la plena consolidació del sistema integrat
de transports públics de les Illes Balears, tant pel que fa a les relacions
insulars com interinsulars
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− Garantir el dret a la mobilitat individual al major nombre possible de
persones
− Millorar l’accessibilitat, tant en l’àmbit insular com interinsular
− Incrementar la participació del transport col·lectiu en la mobilitat
obligada
− Obtenir una major eficàcia econòmica i social del recursos públics
− Minimitzar els impactes del sistema de transport sobre el medi ambient
− Reducció de la sinistralitat
2.6.7.1 Transport públic marítim i aeri
Les connexions interinsulars i amb la Península s’han de considerar de
caràcter prioritari i de supervivència per a Menorca, tant des del punt de vista
social, com econòmic i cultural.
Tal i com s’ha exposat en l’apartat anterior, un dels objectius del PDSTIB és
que el transport marítim es converteixi en un vertadera alternativa que
competeixi amb igualtat de condicions amb el transport aeri, així els
desplaçaments per via marítima, entre illes i amb la Península, també haurien
de ser objecte de protecció, regulació i ordenació per part del Govern de
l’Estat, de forma equivalent al que la Declaració d’obligacions de servei
públic ha representat per al transport aeri, i que siguin més assequibles
econòmicament.
Per aconseguir aquesta equiparació amb el transport aeri, el transport
marítim hauria de complir amb aquestes quatre condicions:
− Equiparació en el temps de recorregut amb el transport aeri
− Freqüències suficients per flexibilitazar l’estada en destinació
− Tarifes competitives
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− Bons serveis terrestres
Pel que fa al transport aeri, mitjà predominant de connexió interinsular i amb
la Península i que, en principi, no afronta problemes de rendibilitat en la seva
explotació, s’hi ha d’aplicar un tractament especial, i definir uns paràmetres
de servei, qualitat i preu mínims a complir. Aquesta va ser la premisa de la
Declaració d’obligacions de servei públic a les rutes aèries entre les Illes
Balears (BOE núm. 290 de 4 de desembre de 2003). Tot i això, des del PDSTIB,
es fan les següents consideracions:
Els desequilibris que el fet insular provoca sobre el sistema econòmic i social
balear poden causar efectes perjudicials, no solament en les relacions
internes entre les illes de l’arxipèlag, sinó també en les relacions entre
aquestes i la Península. Per aquest motiu, cal reclamar que les rutes aèries
entre les illes i la Península siguin també objecte de protecció per part del
Govern de l’Estat, a través de la seva inclusió en el Declaració d’obligacions
de servei públic
La

Declaració

d’obligacions

de

servei

públic

ha

resultat

certament

satisfactòria sobretot pel que fa a la regulació de l’oferta d’expedicions.
Respecte a les tarifes, però, malgrat haver assolit el fixament d’unes tarifes
màximes que no es poden ultrapassar, les condicions establertes per la
Declaració potser no compleixen plenament amb els objectius perserguits
2.6.7.2 Transport col·lectiu per carretera a Menorca
Per explicar i estudiar la situació dels transport públic i/o col·lectiu a
Menorca s’han utilitzat les dades que presenta l’OBSAM en l’Informe
d’Indicadors del PTI, 2008.
En aquest cas es calcula la cobertura del transport públic en número de
viatges al dia i la taxa d’utilització d’aquest transport col·lectiu.
Pel que fa a la cobertura dels serveis, els viatges per dia, tant en temporada
alta com baixa, han anat en augment any rere any. El 2008 en Temporada Alta
(càlcul a 1 d’agost) la dada és de 826,14 viatges/dia, i en Temporada Baixa
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(càlcul a 1 de febrer) és de 361,8 viatges/dia. Com s’ha dit anteriorment, des
de 2002, està augmentant la cobertura dels transport públic a Menorca, tant
en horaris com en cobertura geogràfica, tot i que encara està lluny d’un
cobertura que permeti afavorir la davallada de la taxa de motorització que es
dóna a l’illa.
Si ens fixem en d’utilització d’aquest transport públic podem destacar que el
nombre de passatgers també ha anat en augment any rere any, i que pel 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).
D’altra banda, apuntar que a Maó i Ciutadella existeixen línies urbanes. A Maó
el juliol de 2004 es van crear les línies L-10 i L-11, i el 2007 va néixer la L-15,
durant l’any 2008 el nombre total d’usuaris d’aquestes tres línies urbanes de
Maó van ser 219.804, dada molt similar a la del 2007, els increments d’usuaris
més significatius es van donar entre 2004-2005 (107,43%) i 2006-2007
(32,21%). A Ciutadella el març de 2007 va entrar en funcionament la línia
urbana, el 2008 el nombre d’usuaris totals va ser de 28.364, un 52% més que
l’any anterior.
A part dels serveis regulars, des del Departament de Mobilitat, també
s’ofereix els serveis de “Bus nit”, servei ofert els divendres i dissabtes per
garantir una diversió més segura, el “Basquet Bus”, per desplaçaments als
partits de bàsquet a Maó, que s’ha utilitzat per 20.963 usuaris la temporada
2008/2009, amb una mitja d’usuaris per jornada de 1.310, dades molt similars
a les dues temporades anteriors, i el “Jaleo Bus”, que té l’objectiu de
desplaçar a la ciutadania per anar a les festes locals de cada municipi, per
aquest any 2009 l’increment respecte el 2008 ha estat d’un 17,5%, passant de
36.719 usuaris el 2008 a 43.167 el 2009, sent utilitzat per un major nombre de
passatgers per les festes des Mercadal.
2.6.7.3 Projecte “Compartir cotxe”
Com a novetat de l’any 2009, el Departament de Mobilitat del Consell Insular
de Menorca inicia un nou projecte encarat a incentivar el fet de compartir els
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cotxes privats, així el projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat del
Consell Insular de Menorca de fomentar entre la població un ús més racional
del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan
interessades a compartir el vehicle privat a l’hora de fer un viatge. Els
objectius són:
− Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes de Menorca una nova
alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de
sostenibilitat en la mobilitat.
− Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles
privats.
− Millorar la utilització de l’espai públic.
El Consell Insular ha creat un espai web on tots els interessats poden accedirhi, registrar-se i iniciar aquest procés de recerca i/o oferiment de vehicle per
anar a fer feina, anar a estudiar o anar de viatge. Mitjançant aquest servei
veureu en línia les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al
vostre. A través del correu electrònic us hi podreu posar en contacte. Veureu
quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del
viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i
companyes de viatge. Podreu deixar un missatge electrònic a aquelles
persones que considereu que són adients per compartir un mateix viatge. Tot
de manera immediata i sense intermediaris.
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SÍNTESI: TRANSPORT COL·LECTIU O PÚBLIC
¾ 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
¾ 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
¾ 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

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
de Ciutadella. D’una dimensió molt menor cal considerar l’altra port de la
CAIB (Fornells) i la resta de ports esportius, que tenen una funció més
recreativa que comunicativa.
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2.6.8.1 L’aeroport de Menorca
L’actual aeroport de Menorca, dins la xarxa d’aeroports d’AENA està
considerat de primera categoria. A l’any 2008 va superar els 2,605 milions de
passatgers. I hi va haver un moviment de 31.804 aeronaus. La seva activitat
està condicionada per la temporada turística, essent el període de major
activitat entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre.
Les dades de passatgers des de 2004 són les següents (Taula 27):
Taula 27 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%

Font: AENA

Com es pot observar a la taula anterior, l’afluència de passatgers a l’aeroport
té una marcada component temporal coincidint amb la temporada turística,
així durant el mes d’agost, més durant el qual l’afluència és major, es
multiplica per vuit el mes de menys afluència (desembre).
Pel que fa a operacions, és a dir, número d’aeronaus, aquests són els resultats
des de 2004 (Taula 28):
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Taula 28 Operacions totals a l’aeroport de Menorca 2004-2008
2004
Operacions
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

%

2005
Operacions

%

2006
Operacions

1287
1245
1431
1749
3025
3554
4200
4749
3474
2518
1229
1077

-14,50%
-5,90%
-9,40%
-13,80%
-14,10%
-12,70%

1090
1149
1293
1418
2954
3546

-15,30%
-7,70%
-9,60%
-18,90%
-2,30%
-0,20%

1261
1221
1376
1905
3199
3908

-1,40%
-0,062
-4,30%
-9,60%
-8,80%
-15,90%

4298
4775
3587
2559
1436
1323

2,30%
0,005
3,30%
1,60%
16,80%
22,80%

29538

-8,80%

29428

-0,40%

%

2007
Operacions

%

2008
Operacions

%

4925
5476
3949
2660
1599
1442

15,70%
6,30%
6,40%
34,30%
8,30%
10,20%
14,60%
14,70%
10,10%
3,90%
11,40%
9,00%

1.419
1.428
1.694
2.107
3.325
4.094
4.765
5475
3.991
2.518
1.499
1.487

12,50%
17,00%
23,10%
10,60%
3,90%
4,80%
-3,20%
0,00%
1,10%
-5,30%
-6,30%
3,10%

1.464
1.560
1.815
1.969
2.960
3.777
4.458
5197
3.500
2.287
1.391
1.426

3,20%
9,20%
7,10%
-6,50%
-11,00%
-7,70%
-6,40%
-5,10%
-12,30%
-9,20%
-7,20%
-4,10%

32921

11,90%

33.802

2,70%

31.804

-5,90%

Font: AENA

Com s’observa es segueix el mateix perfil de temporalitat.
El 2008, dins de la Dirección de Planes Directores d’AENA, s’han ampliat les
infraestructures de l’aeroport. La previsió indica un augment de passatgers,
arribant als 3,8 milions al 2010 i 4,44 milions a l’any 2015.
El transport de mercaderies via aèria és molt reduït si el comparem amb
l’arribada de mercaderies per via marítima, si bé en general el valor de les
mercaderies transportades via aèria normalment és molt elevat; es tracta en
general de productes de poc pes però de gran valor, el que justifica els costos
del transport aeri; també són transportats per via aèria mercaderies que
necessiten una distribució ràpida, com el correu.
El transport de mercaderies també presenta una variació en el seu volum
segons la temporada de l’any. D’aquesta forma, el moviment de mercaderies
és major durant els mesos d’estiu, quan l’activitat econòmica turística és,
també, més elevada, però l’estacionalitat és menys marcada que la del
nombre de turistes, és a dir, no hi ha tanta diferència en el volum de
mercaderies entre els mesos d’hivern i estiu que la que hi ha en el nombre de
passatgers, així a l’agost només es multiplica per dos el volum de mercaderies
distribuïdes durant el mes de gener. En conjunt, el flux de mercaderies és
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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.
2.6.8.2 Els ports de Menorca
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.
El port de Maó, com a port d’interès general està gestionat per Autoritat
Portuària, mentre que els ports de Ciutadella i Fornells els gestiona la
Comunitat Autònoma a partir de Ports de les Illes Balears.
Pel que fa al tràfic de passatgers, el Gràfic 25 representa l’evolució en
nombre de passatges en els ports de Maó, Ciutadella i Fornells, des de 2005
fins setembre de 2009 (port de Maó)
Gràfic 25. Número de passatgers marítims a Menorca, 2005-2009*

600.000

núm passatgers

500.000
Maó

400.000

Ciutadella

300.000

Fornells

200.000

TOTAL

100.000
0
2005

2006

2007

2008

2009*

*fins setembre
Maó també inclou passatgers de creuers
Font: Autoritat Portuària Illes Balears, Ports de les Illes Balears (CAIB)
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Podem afirmar que des de 2005, els ports menorquins mouen cada any uns
500.000 passatgers, incloent els creuers.
Els creuers arribats als port de Maó des de 2005 es representen en el següent
gràfic (Gràfic 26):
Gràfic 26. Creuers al port de Maó, 2005-2009*

140

núm creuers

120
100
80
60
40
20
0
2005

2006

2007

2008

2009*

*fins setembre
Font: Autoritat Portuària Illes Balears

Com es pot observar, de 2006 a 2007 en van incrementar un 48%, i el 2008
s’ha mantingut quasi igual de l’any anterior.
El port de Maó és la principal via marítima d’entrada de mercaderies de
Menorca, les seves condicions naturals i les seves infraestructures fan sigui
més adequat per acollir vaixells de gran mida i calat. Tot i que en l’actualitat,
a Ciutadella s’està construint un dic exterior que permetrà adequar-se a
l’arribada de creuers i grans vaixells de mercaderies.
En quan a informació sobre dades de mercaderies, el Gràfic 27 representa les
tones de mercaderies generals que s’han transportat pels ports de Maó i
Ciutadella des de 2005 fins setembre de 2009 (port de Maó)
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Gràfic 27. Mercaderies generals en transport marítim a Menorca, 2005-2009*
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*fins setembre
Font: Autoritat Portuària Illes Balears, Ports de les Illes Balears (CAIB)

Com s’ha dit anteriorment, 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.
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SÍNTESI: PORTS I AEROPORTS
¾ 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 de
Ciutadella, el port de Fornells i resta de ports esportius
tenen una funció més recreativa.
¾ 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.
¾ 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
¾ 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.
¾ Des de 2005, els ports menorquins mouen cada any uns
500.000 passatgers, incloent els creuers
¾ 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
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2.6.9 Projeccions de futur
En aquest apartat es formulen diverses hipòtesis de creixement del trànsit a
la xarxa objecte d’anàlisi. En aquest sentit, hi ha diferents factors que
influeixen en l’evolució del trànsit, com ara els econòmics, el creixement de
la població, la oferta viària o les polítiques territorials. No obstant, i tal com
s’ha realitzat amb les projeccions demogràfiques, s’estableixen tres hipòtesis
segons l’evolució obtinguda en els darrers anys, i segons diferents vies: 19982008 (2,5% anual), 1998-2002 (3,3% anual) i 2002-2008 (1,1% anual). En el cas
de la Ctra. Me-1, s’han utilitzat els percentatges resultants de la pròpia
evolució, a més de la tendència 98-02 de la Ctra. Me-1 (2,5% anual). Per més
informació sobre aquestes projeccions consulteu el PLA DIRECTOR SECTORIAL
DE CARRETERES DE L’ILLA DE MENORCA. Doc I memòria informativa.
Amb les projeccions d’intensitat resultat s’ha simulat el nivell de servei futur
per l’any 2016. En concret, i d’acord amb l’anàlisi realitzat per a la situació
actual, s’han ponderat els resultats per als mesos de febrer i agost.
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, dens o molt dens per a les
pitjors de les hipòtesis. 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.
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SÍNTESI: PROJECCIONS DE FUTUR
¾ 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.
¾ 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. Me12.

2.7 GOVERNANÇA I GESTIÓ AMBIENTAL
2.7.1 Funcions i competències del Consell Insular
Les funcions bàsiques que desenvolupa el Consell de Menorca són:
− Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears.
− Gestionar les decisions del Govern de la Comunitat Autònoma a
Menorca i assumir la representació ordinària del Govern.
− Subscriure convenis i acords de cooperació.
− Exercir la potestat reglamentària.
− Assumir i executar les competències de l’article 39 de l’Estatut
d’autonomia de les illes Balears.
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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 complex procés de traspàs de competències, on intervé el Parlament de les
Illes Balears mitjançant la Comissió Tècnica Interinsular, ha incrementat al
llarg dels vint anys de funcionament del Consell de Menorca les seves tasques
inicials, reduïdes en un principi a un àmbit estrictament d'Administració
local.
Avui, 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

ORGANIGRAMA CONSELL INSULAR DE
MENORCA
Comisión Especial de
Cuentas

Junta de Portavoces
Grupos Políticos

Comisiones Informativas
PLENO

Comisiones Técnicas
Asesoras:
Urbanismo y Ordenación
del territorio
Patrimonio Histórico
Órganos de participación
ciudadana

COMISIÓN DE GOBIERNO

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA

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

Presidència
És el cap del govern i de l’Administració insular, i assumeix la màxima
representació de la institució i la prefectura preeminent de totes les
dependències i serveis del Consell Insular.
Vicepresidència/es
El/s vicepresident/s substituiran la Presidència en cas d’absència, malaltia o
impediment d’exercici del càrrec, i quan en una sessió la Presidència s’hagi
d’abstenir d’intervenir sobre un punt concret
Consellers executius
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Els consellers executius són els caps dels departaments (unitats) en què
s’organitza l’activitat administrativa del Consell Insular, encarregats de
dirigir, sota la superior direcció de la Presidència del Consell Insular, el sector
o sectors

de l’activitat administrativa pròpia

del departament

que

encapçalen.
Titular del Departament de Presidència, que comprèn l’activitat del Consell
Insular en relació a les matèries de presidència, relacions institucionals,
comunicació externa i projectes estratègics.
Titular del Departament de Serveis Generals i Treball, que comprèn
l’activitat del Consell Insular en relació a les matèries de serveis generals,
règim intern i treball i formació.
Titular del Departament d’Ordenació del Territori, que comprèn l’activitat
administrativa del Consell Insular en relació amb les matèries d’ordenació i
gestió del territori, urbanisme i litoral i habitabilitat..
Titular del Departament de Mobilitat, que comprèn l’activitat del Consell
Insular relativa a les matèries de transports, carreteres, camins i inspecció
tècnica de vehicles
Titular del Departament de Cooperació Local, Habitatge i Innovació, que
comprèn l’activitat administrativa pròpia del Consell Insular referida a les
matèries de règim local i cooperació local amb inclusió de la gestió de serveis
de caràcter supramunicipal i/o d’abast insular gestionats pel Consell, que no
estiguin atribuïts a cap altra departament, en concret el servei de prevenció i
extinció d’incendis i salvament, servei insular d’emergències i protecció civil,
servei de neteja de platges, servei de protecció animal. Així mateix
comprendrà l’activitat administrativa pròpia del Consell Insular referida a les
matèries d’activitats classificades, espectacles públics i activitats recreatives
i habitatge, així com les actuacions del CIM en matèria de projectes
d’innovació i noves tecnologies.

176

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Titular del Departament d'Esports i Cooperació Internacional, que comprèn
l’activitat administrativa pròpia del Consell Insular referida a les matèries
d’esports i cooperació amb el tercer món i ajuda humanitària.
Titular

del

Departament

d’Acció

Social,

que

comprèn

l’activitat

administrativa pròpia del Consell Insular en relació a les matèries de serveis
socials, en totes aquelles funcions no expressament atribuïdes a cap altra
departament, i seguretat social.
Titular del Departament de Ciutadania i Família, que comprèn l’activitat del
Consell Insular referida a les matèries de promoció de la salut, tutela,
acolliment i adopció de menors, família, atenció social als jutjats, atenció a
persones immigrants i nouvinguts, atenció a la dona víctima de la violència de
gènere, i servei de drogodependències i altres addiccions.
Titular del Departament d’Economia i Medi Ambient, que comprèn
l’activitat del Consell Insular referida a les matèries d’agricultura, ramaderia,
pesca, artesania, comerç i indústria. També l’activitat referida a medi
ambient, reserva de biosfera, residus i energia.
Titular del Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut, que
comprèn l’activitat del Consell Insular referida a les matèries de patrimoni
històric, joventut, cultura i educació.
Titular del Departament de Turisme, que comprèn l’activitat administrativa
del Consell Insular en matèria de turisme.
Direccions Insulars
Presidència
− Direcció Insular de Presidència
− Direcció Insular de Comunicació
− Direcció Insular de Projectes
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Departament de Serveis Generals i Treball
− Direcció Insular de Règim Intern
− Direcció Insular de Serveis Jurídics i Econòmics
− Direcció Insular de Treball i Formació
Departament d’Ordenació del Territori
− Direcció Insular d’Ordenació del Territori
Departament de Mobilitat
− Direcció Insular de Carreteres
− Direcció Insular de Transports.
Departament de Cooperació Local
− Direcció Insular de Cooperació Local i Innovació.
− Direcció Insular de d'Habitatge.
Departament d'Esports i Cooperació Internacional
− Direcció Insular d’Esports
Departament d’Acció Social
− Direcció Insular d'Acció Social i Benestar
− Direcció Insular de gestió de Recursos Socials.
Departament de Ciutadania i Família
− Direcció Insular de Família.
Departament d’Economia i Medi Ambient
− Direcció Insular d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
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− Direcció Insular d’Ecomonia.
− Direcció Insular de Promoció i Qualitat
− Direcció de l’Agència de la Reserva de Biosfera.
− Direcció Insular de Medi Ambient.
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
− Direcció Insular de Cultura.
− Direcció Insular de Patrimoni històric
− Direcció Insular de Joventut
Departament de Turisme
− Direcció Insular d’Ordenació Turística.
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SÍNTESI: FUNCIONS, COMPETÈNCIES I ORGANIGRAMA DEL
CONSELL INSULAR
¾ 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
¾ 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
¾ L’organigrama del Consell Insular de Menorca el formen:
un president, un vicepresident, nou consellers executius i
vint-i-quatre directors insulars

2.7.3 Marc i gestió competencial de la sostenibilitat en l’àmbit
insular
Des de l’aprovació per part del Parlament Balear de la Llei 14/2000
d’Ordenació Territorial, mitjançant la qual s’atribueix a cada Consell Insular
les competències d’ordenació del territori, l’actuació més destacada del CIME
ha estat l’aprovació del Pla Territorial Insular, el qual aposta d’una manera
clara per la sostenibilitat de l’illa. Per altra banda, el Consell ha elaborat els
180

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Plans Especials de set Àrees Naturals d’Interès Especial, designades com ZEPA
i LIC, són: “Costa Sud de Ciutadella”, “La Vall” , “Dels Alocs a Fornalls” i “De
Binigaus a Cala Mitjana”, “El Toro, “De s’Albufera a la Mola” i “S’Albufera”.
Pel que fa a la gestió mediambiental, encara que el Consell Insular de
Menorca no disposa de les competències en Medi Ambient, això no impedeix
que desenvolupi activitats en aquest camp. Una part important de les
actuacions mediambientals han tingut el seu origen en el desenvolupament de
projectes europeus. S’han desenvolupat projectes encarats a la gestió dels
recursos hídrics, AQUANET, AQUAMED, AQUA-CONTROL i GRINMED. I altres
han estat projectes LIFE, LIFE FLORA, LIFE BASSES, LIFE+ BOSCOS i LIFE+
RENEIX, aquests dos últims s’han iniciat el 2009.
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.
2.7.3.1 Agència Menorca Reserva de Biosfera
El gener de 2009 va entrar en funcionament l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera, una organització especialitzada sense personalitat jurídica que
s’estructura en Presidència, Consell d’Administració, Gerència, Consell Social
i Consell Científic.
Entre les finalitats de l’Agència, d’acord amb els seus estatuts, s’hi troben les
següents:
− Tirar endavant els objectius continguts en la Declaració de Menorca
com a Reserva de Biosfera
− Impulsar l’elaboració d’una llei específica sobre la Reserva de Biosfera
de Menorca
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− Afavorir l’equilibri entre els tres pilars del programa MaB de la UNESCO
(conservació, desenvolupament i funció logística)
− Harmonitzar les intervencions públiques i privades d’acord amb la
zonificació de la Reserva de Biosfera
− Estimular el compromís institucional i social amb la declaració de
Reserva de Biosfera, i
− Conservar el patrimoni natural i el paisatge
En el si de l’Àgència s’ha creat el Consell Social, on s’hi troben representades
les organitzacions sindicals i empresarials, els col·legis professionals, les
organitzacions per a la protecció del medi ambient i per a l’estudi i
conservació del patrimoni, el moviment veïnal i esportiu, les Agendes Locals
21 i la comunitat educativa, això suposa unes 40 persones, és a dir, una
representació àmplia i transversal, amb la qual es busca poder implicar a
tothom. Des de la seva constitució el 18 març de 2009 ja s’han celebrat
diverses trobades per tractar el tema de la nova llei de Reserva de Biosfera i
també tallers sobre indicadors de sostenibilitat.
L’altre Consell que s’ha creat és el Consell Científic, un òrgan fonamental per
a l’Agència format per membre de l’Institut Menorquí d’Estudis, la Universitat
de les Illes Balears, l’Observatori Sociambiental de Menorca i tècnics del
Consell Insular. L’objectiu d’aquest Consell Científic és la supervisió científica
de les tasques que es desenvolupin des de l’Agència.
2.7.3.2 Servei Insular de Neteja de Platges
El Servei Insular 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).
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Des de la seva constitució l’any 2000, el Consell i els ajuntaments que
integren el servei han fet feina coordinada i constant per assolit uns alts
nivells d’eficiència i qualitat en la gestió, sempre atenent als principis que
regeixen la declaració l’any 2003 de Menorca com a Reserva de Biosfera.
Amb aquesta finalitat, posaren en marxa un sistema de gestió de neteja de
platges basat en criteris mediambientals, no agressiu amb l’entorn i fer,
fonamentalment, de forma manual que, avui dia, està consolidat, tal i com es
detalla a l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
La suma d’esforços de les diferents administracions que hi formen part,
permet:
− Mantenir durant tot l’any un neteja de les platges. Per tant, la posada
a punt de la temporada turística es realitza en menys temps
− Mantenir uns criteris comuns en tot el territori d’actuació, criteris
ambientals i no agressius amb l’entorn
− Tenir un servei de qualitat, més eficient i igual a tot el territori allà on
s’actua
Foto 1
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Foto 2

El servei s’estructura en dues temporades, alta (de l’1 de maig a 31
d’octubre) i baixa (d’1 de novembre a 30 d’abril).
A continuació passem a detallar les dades de recollida comparatives en
temporada alta i baixa des de 2004-2005. El Gràfic 28 compara la recollida de
bosses de fems entre els anys 2005-2008 en temporada alta:
Gràfic 28. Comparativa recollides bosses temporada alta, 2005-2008
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Font: Departament de Cooperació Local, 2008
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Com es pot comprovar en el gràfic anterior, 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.
El següent gràfic (Gràfic 29) transforma les bosses recollides en tones
(aplicant 13Kg/bossa), expressa les tones de residus recollits en temporada
alta 2005-2008:
Gràfic 29. Comparativa tones recollides temporada alta, 2005-2008
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Font: Departament de Cooperació Local, 2008

Com es pot observar, per a l’any 2008 la recollida ha estat la major dels
darrers anys.
En el (Gràfic 30) es compara la recollida de bosses de fems entre els anys
2004-2008 en temporada baixa:
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Gràfic 30. Comparativa recollides bosses temporada baixa, 2004-2008

1200
num bosses

1000

2004-2005

800

2005-2006

600

2006-2007

400

2007-2008

200
abril

març

febrer

gener

desembre

novembre

0
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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. Per l’any 2008, aquestes actuacions van consistir en la
retirada de posidònia en casos puntuals, la retirada d’embarcacions i la
recuperació dels sistemes dunars. Per que fa aquest darrer punt, la neteja
manual i els sistemes de rastrejats manuals, així com la limitació de la neteja
mecànica, ha suposat la recuperació de 12.000 m2 de formes dunars, de 2000
a 2008. Els sistemes dunars recuperats durant aquests anys han estat: es
Grau, Punta Prima, sa Mesquida, Tirant, Son Bou, Cala Mitjana, Sant Tomàs,
Cala’n Porter, Binibèquer, Arenal d’en Castell, Son Parc i Binimel·là.
2.7.3.2.1 Campanya

d’informació

conscienciació

i

educació

ambiental en les platges de Menorca
Any rere any, des del Departament d’Economia i Medi ambient pertanyent a
l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, es
porta a terme la Campanya d’informació i educació ambiental a les platges de
Menorca.
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A continuació presentem els resultats i conclusions de la campanya 2009,
realitzada del 10 de juliol al 31 d’agost.
Com cada any, els objectius de la campanya han estat els següents:
− Conèixer la valoració dels usuaris respecte a les platges que visiten.
− Educar, informar i conscienciar als usuaris sobre els principals valors
ambientals de les platges i la necessitat de conservar-los.
− Informar sobre la gestió del litoral menorquí que realitza el Consell
Insular.
El treball de les informadores ha consistit a informar als usuaris de les
platges, repartir material divulgatiu i realitzar enquestes de forma aleatòria:
− Repartiment de material: S’han repartit tríptics “ Anem … a la platja”
(en català, castellà, anglès, italià, francès i alemany) i cendrers de
platja (de plàstic reciclat).
− Informació oral: Els informadors han difós informació als usuaris sobre
els diferents tipus de platges (A, B i C) que es troben al litoral
menorquí, els seus equipaments, la neteja de les mateixes i la
importància ecològica de la posidònia oceànica.
− Enquentes: S’han realitzat enquestes, de forma aleatòria, que consten
de 10 preguntes, amb la finalitat de recollir la percepció dels usuaris
de les platges.
En el període comprès entre el 10 de juliol i el 25 d’agost s’han realitzat 599
enquestes a 43 platges. S’han repartit 1360 tríptics “Anem … a la platja” i 990
cendrers de plàstic reciclat.
Per platges aquests són els resultats (Taula 29):
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Taula 29. Resultats per platges de la Campanya d’informació 2009
RESULTATS DE LA CAMPANYA 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
TOTAL

PLATJA
Alcaufar
Algaiarens
Arenal d'en Castell
Binibequer
Binidalí
Binigaus
Binimel-lá
Biniparratx
Cala Blanca
Cala Escorxada
Cala Galdana
Cala Mitjana
Cala Mitjaneta
Cala Presili
Cala Pudent
Cala Rafalet
Cala Tirant
Cala Tortuga
Cala Viola
Cala'n Blanes
Cala'n Fustam
Cala'n Porter
Cala'n Turqueta
Calas Coves
Canutells
Cavalleria
Es Grau
Es Portixol
Macarella
Macarelleta
Pregonda
Punta Prima
Sa Mesquida
Sa Nitja
S'Algar
S'Escala
Son Bou
Son Parc
Son Saura
St. Adeodato
St. Tomás
Tamarells
Trebaluger

ENQUESTES
4
26
37
21
0
12
5
3
17
5
45
24
4
7
5
5
4
16
6
15
2
18
37
8
3
36
45
1
11
0
11
24
30
3
5
5
34
18
11
10
16
0
10
599

TRÍPTICS
40
36
67
75
0
18
10
3
22
5
104
38
4
7
5
5
5
21
6
20
2
24
99
12
3
43
67
1
180
25
20
81
50
3
25
10
130
26
15
15
26
0
12
1360

CENDRERS
2
40
37
45
0
11
15
3
20
6
71
43
4
6
3
6
3
17
4
19
2
26
106
6
5
40
55
0
95
22
25
35
40
2
4
8
60
18
23
17
28
0
18
990

Font: Departament d’Economia i Medi Ambient, 2008
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Seguidament presentem els resultats de les enquestes, que consten de 10
preguntes:
1. Qui li va suggerir visitar aquesta platja?
En aquesta pregunta donem set possibilitats, donant com a resultat que la
gran majoria tria una platja aconsellada per familiars o amics. També trobem
un gran nombre de turistes que han trobat la platja a l’atzar. Els segueixen a
aquests els indicats per agències de viatges o els quals s’han informat a través
d’Internet, sent els fullets/guies i l’hotel els estan en últim lloc.
Hem classificat com “uns altres” les respostes dels residents de l’illa, atès
que coneixen les platges i solen escollir les que estan a prop de la seva
residència habitual.
2. Quin tipus de platja prefereix?
En aquesta pregunta poden triar les tres tipologies de platges que hi ha en el
litoral menorquí: A platges en nuclis urbans, B platges no urbanes amb accés
rodat i C platges no urbanes amb accés exclusivament per als vianants o
marítim.
En aquesta pregunta gairebé la meitat dels enquestats, el 42,1%, prefereixen
les platges tipus C amb accés únicament a peu o marítim, seguit pel 38,3%
que prefereixen les platges tipus B, amb accés rodat, i en últim lloc són
triades pel 19% les platges tipus A, urbanes.
Observant els resultats, veiem que els usuaris de les platges de Menorca
prefereixen les de tipus C, encara que la majoria de les enquestes les hem
realitzat en platges urbanes de tipus A. Això vol dir que els usuaris
prefereixen les platges de tipus C encara que per qüestions de comoditat,
accés o serveis van més a les platges urbanes.
3. Es correspon la imatge real de la platja amb el que vostè estava
buscant? En quina mesura?
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En aquesta pregunta veiem que els resultats ens diuen que els usuaris troben
a Menorca les platges que estaven buscant. Per a un 50,4% dels enquestats es
correspon totalment, puntuant amb un 5, puntuació màxima, la imatge real
de la platja amb el que buscaven. Seguits d’un 31,3% que puntuen amb un 4
aquesta imatge. Sent només el 1,6% els visitants que no l’han trobat.
4. Com valora els següents equipaments en les platges?
En aquesta pregunta els donem a valorar set equipaments, els quals han de
classificar del 1 al 5, sent el 5 imprescindible i el 1 no necessari.
Papereres: El resultat de les enquestes ens diu que les papereres són
l’equipament més valorat pels usuaris de les platges a Menorca, així mateix,
consideren de gran importància abalisaments, socorristes, pàrquing, lavabos,
dutxes i vestuaris en últim lloc.
5. Ordeni per grau d’importància els següents aspectes d’una platja.
En la cinquena pregunta fèiem ordenar als enquestats quatre valors presents
en les platges de Menorca indicant-nos com té més importància per a ells.
Els aspectes són els següents: accessos, tranquil·litat, bellesa del paisatge i
neteja.
Pels enquestats l’aspecte més valorat és la neteja, que una platja estès neta
és un requisit fonamental. En segon lloc ho ocupa la bellesa del paisatge
seguit de la tranquil·litat i en últim lloc es troben els accessos.
6. Quan visita una platja, va vostè preparat per a endur-se les
escombraries que ha generat?
En aquesta pregunta la gran majoria dels usuaris, un 97,4%, s’enduen la
brutícia que generen per a dipositar-la en els contenidors disposats per a això.
Encara que com hem vist a la pregunta anterior una dels aspectes que més es
valoren a les platges de Menorca són les papereres.
7. Que proposaria per a la millora de l’estat de les platges?
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En aquest apartat els enquestats proposaven lliurement aspectes a millorar a
les platges de Menorca.
En primer lloc els usuaris de les platges proposen la conscienciació dels
visitants per a mantenir, respectar i conservar les platges de l’illa, a través de
campanyes educatives, panells informatius i punts d’informació.
També proposen la millora de la neteja en les platges, per a això suggereixen
un augment del nombre de papereres, encara que no consideren que les
platges de l’illa estiguin brutes.
Existeix una demanda d’increment dels serveis urbans com dutxes, renta
peus, lavabos, socorristes i serveis de restauració. Pel que fa a les
embarcacions, que són nombroses a l’estiu, els banyistes de les platges
observen que s’acosten massa a la riba, per a això proposen ampliar la zona
de bany allunyant les boies que limiten l’accés als vaixells. Un altre dels
comentaris més habituals entre els usuaris, és el poc espai que les zones
d’hamaques deixen per a la resta dels banyistes en algunes platges.
Una altra petició és la millora dels accessos a les platges així com l’augment
de transport públic; els usuaris també requereixen un major nombre de
platges amb accessos per a minusvàlids.
En un primer moment alguns usuaris mostren desgrat per les restes de
posidònia que troben en descomposició a les platges pel que ens sol·liciten la
seva retirada, aquesta petició sol ser major a les platges tipus A. El treball de
les informadores mediambientals de platges ha estat informar, al gran nombre
de visitants, sobre la importància ecològica, mediambiental i paisatgística que
la posidònia ofereix explicant-los perquè no es retira de les platges tipus C i
B.
També ens trobem usuaris que consideren que les platges de l’illa estan massa
massificades.
Finalment alguns visitants manifesten la seva satisfacció amb les platges i el
seu desig que es mantinguin tal com estan.
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8. Coneix vostè la posidònia? Sabria dir la seva importància ecològica?
Aquesta pregunta consta de dues parts; la primera és si coneixen que és la
posidònia oceànica i la majoria ens respon que si, un 57%. Si responen
afirmativament es realitza la segona part de la pregunta, si coneixen la seva
importància ecològica. La pregunta a més de valorar si saben que és aquesta
planta marina i la seva funció, serveix per a valorar la reacció dels usuaris
després d’explicar-los què és i la seva funció. Hauríem de ressaltar que molts
enquestats no coneixen el nom científic de la planta, encara que si la
coneixen. També repartim tríptics explicatius sobre la posidònia.
9. Considera escombraries les restes de plantes o algues marines que
arriben a les platges?
A les respostes dels enquestats a aquesta pregunta, vam observar que un 90%
no considera escombraries les restes de plantes o algues marines que arriben
a les platges, encara que la troben molesta per al bany si n’hi ha massa.
En aquesta pregunta podríem valorar que les respostes canvien si els
enquestats són residents de l’illa, que no la consideren escombraries ni els
molesta per al bany, ja que la coneixen des de sempre i coneixen la seva
importància ecològica.
10. Valori globalment l’estat de la platja
En aquesta pregunta es pot observar la bona valoració que tenen els usuaris
de les platges menorquines, un 51% dels visitants els concedeix la màxima
puntuació (entre 1 i 5), seguint amb 37% que les valoren amb un 4.
Això vol dir que l’ocupació que rep l’illa té un perfil similar, el turisme valora
la qualitat ambiental, busca tranquil·litat i fugir del turisme de masses.

Com a conclusions podem dir la campanya d’informació, conscienciació i
educació ambiental a les platges de Menorca que s’ha durant l’estiu 2009 ha
obtingut resultats molt semblats als anys anteriors.
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El perfil dels visitants de les platges de Menorca, són majoritàriament
peninsulars, gran part dels quals procedeixen de Catalunya, tenen una edat
compresa entre 25 i 44 anys, posseeixen estudis superiors, vénen animats per
familiars i amics i prefereixen les platges verges. L’aspecte més valorat és la
neteja i la bellesa del paisatge, coneixen la posidònia encara que no el seu
valor ecològic i valoren molt positivament les platges de l’illa. Si ho
comparem amb els resultats d’anys anteriors, podem apreciar un canvi al
2006 i 2007 on l’aspecte més valorat era la tranquil·litat, sent l’aspecte més
valorat en 2009 la neteja.
En aquesta campanya hem pogut observar que els visitants habituals i els
residents noten una certa deterioració de l’illa amb el pas dels anys, encara
que la valoració en general de les platges de Menorca com hem vist és molt
positiva.
Foto 3

Foto 4
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2.7.3.3 Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
El Consorci per a la Gestió dels Residus de Menorca neix a l’abril de 1994. La
seva creació està relacionada en la declaració de Menorca com Reserva de la
Biosfera, en octubre de 1993. 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.
Abans de la creació del Consorci de residus, cada municipi tenia el seu propi
abocador, sent aquests focus incontrolats de fems, on s’enterraven i/o
cremaven es residus. Aquests sistemes constituïen un abús de recursos i
provocaven importants danys mediambientals. El nou model de gestió el que
persegueix és una millora en la qualitat de vida de Menorca.
Inicialment va ser concebut per a gestionar la planta de compostatge de Milà i
amb el temps s’ha convertit en una eina sòlida i eficaç de polítiques
mediambientals relacionades amb la gestió de residus, l’estalvi energètic i la
promoció d’energies netes.
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.
En temes de residus, l’aportació tècnica del Consorci ha fet possible que
s’hagi

avançat

de

manera

molt

significativa,

donant

solucions

mediambientalment sostenibles a la gestió dels residus de Menorca.
Des del Consorci s’han promocionat campanyes de sensibilització ciutadana,
considerant-les base per al desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat. La
resposta a aquestes campanyes per part de la població de Menorca sempre ha
estat molt positiva, el que s’ha traduït en una minimització dels residus, un
augment de la recollida selectiva i una major implicació amb el medi
ambient.
Els principals objectius que persegueix el Consorci són:
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L’estudi, la programació i gestió del tractament, de manera selectiva, dels
residus urbans no perillosos de l’illa de Menorca.
El foment de la reducció, reutilització, reciclatge i altres formes de
valorització amb la finalitat de protegir el medi ambient i la salut de les
persones.
El

garantir

el

equilibri

econòmic

de

les

aportacions

municipals.

La regulació de les condicions dels tipus de residus que poden ser rebutjats.
L’establiment de convenis amb els diferents ens consorciats per la prestació
de serveis de recollida de residus.
La promoció, execució i explotació de tots els projectes i programes
relacionats amb les energies renovables, alternatives i no contaminants.
L’aplicació de polítiques que promouen mesures d’eficiència energètica i
reducció de la contaminació lumínica.
La creació de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de les
activitats anteriors així com l’assessorament i elaboració de projectes.
2.7.3.3.1 Àrea de Gestió de Residus de Es Milà
Com s’ha explicat anteriorment, abans de la creació del Consorci, cada
municipi tenia el seu propi abocador, on es dipositaven tots els residus
generals, sense cap tipus de control amb els conseqüents problemes de
salubritat.
Amb la finalitat de donar-li una solució a aquesta problemàtica, es creen les
instal·lacions des Milà. Els residus generals de l’illa de Menorca seran portats
a l’àrea de gestió integrals de residus des Milà, per tant, es centralitza el
tractament de residus a l’illa, i es minimitzen el efectes nocius pel medi i es
gestionen d’un mode més sostenible.
Milà és divideix en la planta de compostatge, la planta de selecció d’envasos,
l’abocador Milà I (dedicat a residus de construcció) i Milà II (abocador
controlat de Residus Sòlids Urbans).
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Milà I, es va crear per acollir els residus de construcció demolició,
voluminosos, sanitaris, restes d’escorxadors i cadàvers d’animals. Actualment
ja està clausurat.
L’abocador de Milà II té una superfície de 57.740 m2 (quasi 6 camps de futbol)
i un volum de 898.925m3. En un principi s’esperava que la vida de l’abocador
fos d’aproximadament 20 anys, però la realitat és que la generació de residus
ha anat augmentat amb els anys, el que ha provocat que la capacitat de
l’abocador es vegi limitada als 12 anys de la seva existència. Es preveu que
l’abocador es clausurarà durant el 2010.
L’abocador Milà II disposa d’un sistema de premsat de caixa tancada, que
fabrica bales amb els residus, amb la finalitat de prolongar la vida de
l’abocador. Aquest sistema optimitza l’espai augmentant la densitat i reduint
la superfície d’ocupació dels residus, a més es milloren les condicions
ambientals reduint els lixiviats els volàtils i les olors i controlant els
problemes ocasionats per rosegadors, aus i insectes. El terreny de l’abocador
està protegit dels lixiviats dels residus per un sistema de capes: una capa de
drenatge de control (capa de 50cm d’arena i d’àrids), una primera cap
impermeable (geomembrana de PEAD) i una segona capa impermeable (50cm
d’argila).
Totes les dades de gestió de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà es trobem a
l’episodi ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. d’aquesta
auditoria.
2.7.3.3.2 Planta de compostatge de Milà
La planta de compostatge de Milà entra en funcionament a 1 d’Abril de 1995.
És pionera en el territori Balear.
Ocupa una superfície de 225.000 m2 (aproximadament com dos camps de
futbol).
Té contractada de 100Kw (Cada casa particular consumeix de mitja
aproximadament 2 Kw).
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En principi s’esperaven tractar 23.000 Tm/any, però avui en dia es superen
les 65.000 Tm/any (A causa del canvi en els nostres hàbits de consum, ja que
cada vegada consumim més, també generem més residus).
Una vegada que el residu arriba a Es Milà, passa per diferents processos:
1. Nau de Recepció:
El camió descarrega el seu contingut en aquesta nau. Aquesta té una
capacitat de emmagatzematge propera a la producció de residus de 3 dies.
2,3. Línia de tractament de voluminosos:
Primera selecció manual d’elements voluminosos (de gran mida), de paper, de
cartó i de vidre.
4. Tromel amb fulles i malles de 6cm de diàmetre:
El tromel és un tambor giratori amb unes fulles que rompen les bosses de
fems i escampen el contingut per l’interior del tromel. Els elements d’un
diàmetre menor de 6cm, cauran pels forats de la malla i passaran per una
cinta transportadora específica de matèria orgànica. Aquells elements d’un
diàmetre major de 6cm, queden dins el tromel i passaran a una altra cinta
transportadora.
5,6,7. Cinta transportadora de material de rebuig per compost:
Separació manual de paper-cartó i elements metàl·lics, que són premsats pel
seu posterior transport a la península. El rebuig, és a dir, aquell que no es pot
recuperar per reciclar, es premsarà i es durà a Milà II.
8,9. Cinta transportadora de futur compost:
Aquesta cinta passarà per davall d’un separador magnètic, el qual elimina els
elements metàl·lics de la fracció orgànica. Aquesta cinta dirigirà aquesta
fracció cap els túnels de fermentació.
10. Túnels de descomposició forçada:
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Una sèrie de microorganismes (bactèries, llevats i fongs) produeixen la
descomposició de la matèria orgànica, en unes condicions de temperatura,
humitat i ventilació determinades que té com a resultats l’obtenció del
compost.
La funció d’aquests túnels és controlar les males olors i accelerar el procés de
descomposició mitjançant la injecció d’aire ( controlant la temperatura) i el
rec de lixiviats ( control d’humitat i inoculació de microorganismes).
11. Fase de maduració:
En l’etapa de maduració del compost, aquest es transporta dels túnels a l’era
de maduració. Aquí el compost es disposa en piles 2-3m d’amplada per 1,5m
de alçada. Aquesta mida de les piles és l’adequat perquè els microorganismes
sempre es trobin en condicions d’oxigènia (amb oxigen), perquè no arribin a
generar metà (producte de la fermentació anaeròbica), que és un gas
contaminant i perillós.
12. Refinat del compost:
El compost és carregat per una pala i transportat de la zona de maduració a la
zona de refinat. El compost ascendeix per una cinta transportadora fins un
tromel de malla d’1 cm de diàmetre, que descartarà com a compost tot
aquells que sigui major d’1cm de diàmetre. Una cinta transportadora durà el
compost cap a una taula densimètrica, a on per gravetat cauran les partícules
que més pesin (la matèria orgànica ja seca no pesa) i passaran a la cinta
d’inerts. De la taula densimètrica la matèria orgànica és aspirada per un cicló
separador i un ventilador d’aspiració, que conduirà el compost a una cinta de
transport de compost refinat que finalitzarà el procés.
2.7.3.3.3 Planta de selecció d’envasos
La planta de selecció d’envasos fou inaugurada en febrer del 2000. La planta
acull l’arribada d’envasos lleugers i paper-cartó procedents dels contenidors
de recollida selectiva de tota l’illa.
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A través d’una cinta transportadora el envasos lleugers són separats
manualment en funció de la seva tipologia: PET, PEAD natural, PEAD color,
PEBD, tetrabrics i llaunes d’acer i d’alumini. Posteriorment són premsat,
embalat i enviats a reciclar fora de l’illa.
2.7.3.3.4 Planta incineradora de residus d’origen animal i materials
específics de risc (MER).
Aquesta planta és projectada arrel de l’alarma social causada per la
encefalopatia espongiforme bovina (mal de les “vaques boges”) . És un forn
incinerador per animals morts i materials específics de risc (MER), amb una
capacitat de tractament de 560 Kg/h i una temperatura màxima de combustió
de 1000ºC.
Aquest projecte s’ha pogut dur a terme per la col·laboració entre la
Conselleria de Medi Ambient de Govern de les Illes Balears, que ha portat
600.600 €, i el Consorci, que ha portat els terrenys necessaris per la
edificació. Va començar a funcionar el 2008.
2.7.3.3.5 Parc eòlic de Milà
Actualment el consum energètic dels països industrialitzats és enorme. Per
mantenir aquest consum, és necessària l’explotació massiva de recursos, ja
que la major part de l’energia emprada prové de fonts d’energia no
renovables.
Aquest fet planteja dos problemes, per una banda, l’esgotament de recursos i
per l’altra, la contaminació mediambiental. Per intentar minimitzar aquests
problemes, es cerquen alternatives energètiques, com pot ser l’ús de fonts
d’energia renovables.
En el cas de Menorca s’ha apostat per la utilització de l’energia eòlica.
La història del parc
A desembre de 2001 el Consorci de Residus arribà a un acord amb IDAE
(Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia), per la construcció del
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primer parc eòlic de Balears. Aquest projecte és una aposta per l’ús de fonts
d’energia renovables i un petit pas cap a la sostenibilitat energètica.
El capital del parc fou invertit per l’IDAE, el qual li serà retornat mitjançant
els ingressos obtinguts de la venta de l’energia elèctrica generada. El Consorci
va aportar els terrenys per a la creació del parc i així, se li concedí la
promoció i la gestió del parc. Per començar aquest projecte, el Consorci
contractà, mitjançant un concurs “Clau en mà”, a l’empresa encarregada de
la instal·lació i el manteniment del parc. L’empresa guanyadora resultà ser
MADE i el parc eòlic es començà a construir l’any 2003.
El procés de construcció del parc fou llarg i complicat. Pel muntatge dels
aerogeneradors es van haver de dur de la península camions i grues adequades
per les dimensions dels molins.
Va ser a l’any 2004 quan començaren les primeres proves de posada en marxa
del parc i el 28 de Juny de 2004 fou inaugurat.
Descripció del parc
− El parc eòlic de Menorca està constituït per quatre aerogeneradors
model MADE AE-59 de 800 kW.
− Aquestes màquines tenen una alçada total de 79,5 m, i una alçada de
torre de 50 m, longitud d’aspa de 27,5 m i diàmetre d’aquesta de 59 m.
− Tenen un pes de 87 Tm i alguns dels seus cargols poden arribar a pesar
fins a 200 kg.
− Cada aerogenerador està constituït per un peu, sobre el que es
sustenta la gòndola, en la qual s’insereix la boixa amb les pales.
Tant la gòndola com les pales es poden orientar en funció de la direcció del
vent, amb la finalitat d’optimitzar el procés. Les pales poden arribar a girar
fins a 87º, anomenada posició bandera, que és com es disposa en posició
d’aturada.
A més, a cada aerogenerador existeixen dos anemòmetres col·locats a sobre
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de la góndola (per orientar l’aerogenerador segons la direcció del vent ) i
parallamps a les puntes de les pales.
Entre els molins 2 i 3 es troba una estació meteorològica que recull les dades
de temperatura, pressió, direcció del vent... aquestes dades son gravades
cada 10 minuts segons la normativa.
El parc té instal·lada una potència de 3,2 MW, és a dir, 800 kW per cada molí i
una producció prèvia de 7.040 MWh/any.
La gestió i el control del parc es basa en un sistema de monitoratge i
telegestió, que permet supervisar en temps real l’estat general del parc i la
seva problemàtica. Aquest sistema fa possible que des de un ordinador
portàtil es pugui accedir a l’ordinador de control del parc, observar el
funcionament de qualsevol dels molins i fins i tot donar ordres, com l’aturada
o la posada en marxa des molins.
Aquests sistema pot enviar missatges SMS als telèfons mòbils del supervisor
del parc i del personal de manteniment, per avisar de problemes greus o
anomalies, que requereixen la presència d’un tècnic/a.
La vida útil del parc es calcula que serà de 20 anys i que als 12 anys serà
amortitzada la inversió.
Funcionament del Parc
Els aerogeneradors empren l’energia produïda pel moviment del vent.
L’energia obtinguda està directament relacionada amb la velocitat i densitat
del vent, així com amb la superfície d’oposició de les pales front el vent.
− Els aerogeneradors comencen a funcionar amb vents de 3 m/s (11,6
Km/h).
− Assoleixen el màxim rendiment amb vents de 11 m/s (36,6 km/h).
− S’aturen a partir de vents de 25 m/s (90 Km/h).
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Cada molí disposa d’un microprocessador que controla i regula les variables
de posada en marxa, funcionament i aturada, transmetent tota aquesta
informació al centre de control de la instal·lació.
Els aerogeneradors s’orienten mecànicament en la direcció del vent. El vent
mou les pales que produeixen un moviment rotacional, que es transmet i
multiplica mitjançant el “multiplicador” fins al “generador”.
El generador al igual que la dinamo d’una bicicleta, que transforma l’energia
del moviment de la roda en llum, el generador va a transformar l’energia
cinètica del vent en energia elèctrica.
La corrent és estabilitzada i adequada per un transformador als requeriments
de la xarxa generada, i és incorporada a la xarxa de GESA.
L’energia produïda per cada molí, abans d’incorporar-se a la xarxa general,
passa pel Centre de Maniobra y Mesura, que protegirà de les deficiències
elèctriques que entren o surten del parc. Aquest centre posseeix proteccions
elèctriques de freqüència, pujada o baixades de tensió i proteccions davant
un tall a la xarxa general. A més, en el CMM existeix un comptador d’ones de
radi que controla la informació i via mòdem envia dades a MADE i a GESA. El
parc podria arribar a detenir-se totalment per teletir.
L’ energia produïda pels aerogeneradors es distribueix a la xarxa general cap
a L’Albufera i Es Grau, i quan hi ha excedent d’energia (a l’hivern), es desvia
cap a la subestació de GESA de Sa Dragonera, al POIMA.
Cada aerogenerador té una potència de 800 kW. Cada família, avui en dia,
consumeix com a mitja potències de 1-2 kW, així en teoria, cada molí pot
arribar a proveir a 400-800 famílies, que multiplicat pels quatre molins que hi
ha al parc, suposaria quasi 3.200 famílies (3% del consum de l’illa) o el que
seria el mateix podria mantenir el cost energètic de l’enllumenat públic de
tota Menorca.
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Pel que fa a la producció d’energia elèctrica del Parc Eòlic de Milà les dades
es presenten en l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..
2.7.3.3.6 Eficiència energètica
Des del Consorci es pretén afavorir polítiques que promoguin una millor
utilització de l’energia: fomentar comportaments, mètodes de treball i
tècniques de producció que consumeixin menys energia i per tant, siguin
mediambientalment sostenibles.
La reducció del consum energètic es tradueix en:
− Disminució del consum de recursos per a la producció d’energia.
− Reducció de les emissions contaminants derivades de la producció
energètica.
− Estalvi econòmic.
La reducció de la contaminació lumínica suposa:
− Preservar la foscor de la nit d’acord a la Declaració Universal dels Drets
de les Generacions Futures (UNESCO): “Les persones de les generacions
futures tenen dret a una terra indemne i no contaminada, incloent el
dret al cel pur”.
− Protegir el medi ambient nocturn, disminuint la pertorbació d’hàbitats
naturals.
− Reduir l’enlluernament a usuaris de vehicles, augmentant així la
seguretat viària.
− Impedir l’enlluernament del tràfic marítim i aeri.
− Evitar molèsties al veïnat.
− Permetre l’observació astronòmica.
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Pla d'Eficiència energètica
L’any 2002, el Consell Insular de Menorca comença la implantació del Pla
d’Eficiència Energètica en els municipis de l’illa, que posteriorment serà
coordinat pel Consorci de Residus. Aquest pla pretén reduir el consum
d’energia millorant l’eficàcia energètica, protegint així el medi ambient i
afavorint l’estalvi econòmic.
El Pla d'Eficiència Energètica, s’ha centrat en l’enllumenat públic de l’illa i
s’ha anat desenvolupant en tres fases. Aquest pla reverteix positivament en
una reducció del consum energètic i en una disminució de la contaminació
lumínica.
Els objectius del Pla d’Eficiència Energètica són:
− Reducció del consum energètic de l’enllumenat públic de Menorca.
− Estalvi en el rebut elèctric de l’enllumenat.
− Millora en l'eficiència energètica i lumínica de les instal·lacions de
l’enllumenat.
Com s’aconsegueixen:
− Substitució de lluminàries poc eficients per lluminàries de vapor de
sodi.
Anteriorment les lluminàries eren de gas de mercuri, molt més
contaminant i menys eficaç (la llum que emeten no és tan intensa com
la de les lluminàries de vapor de sodi).
− Canvi de les antigues lluminàries per lluminàries amb un disseny eficaç.
Les lluminàries que trobàvem als carrers, perdien cap el cel gran part
de la llum emesa. Actualment, un disseny eficaç millora l’eficiència
lumínica: la llum ha de ser dirigida cap el sòl evitant la dispersió cap al
cel.
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− Col·locació de rellotges astronòmics, que controlen l’enceniment i
l’apagada de les instal·lacions. Amb això s’evita que entrin en
funcionament quan encara hi hagi llum solar.
Els resultats:
− Substitució de 2471 punts de llum.
− Instal·lació de 75 rellotges astronòmics.
− Reducció del consum anual de l’enllumenat públic de 1.000.000
KWh/any.
− Millora energètica de fins un 400%.
− Reducció del fluix emès cap a l’hemisferi superior estimat en 5.000.000
de lúmens.
Gràcies a les actuacions previstes pel Pla d’Eficiència Energètica en
l’Enllumenat Públic Municipal, Menorca es situa al capdavant en la reducció
de la contaminació lumínica a nivell nacional.
Concretament pel 2008, s’han executat fins a un 65,8% de les obres de la
Tercera fase del Pla d’Eficiència per a l’illa de Menorca, arribant a un import
certificat de 2.680.369,52 €. Aquest projecte que afecta a 1.955 punts de
llum permetrà reduir la potència instal·lada als punts afectats de 338,11 KW a
203,88 KW, el que representa un estalvi de consum total de 911.549
KWh/anuals.
Una conseqüència no menys important és la reducció d’emissions que
s’aconsegueix gràcies a aquest estalvi energètic que se situa en unes 684
tones anuals de CO2.
Finalment, des del punt de vista de contaminació lumínica es preveu una
reducció molt important del flux emès cap al cel gràcies a la utilització de
llumeneres amb òptica optimitzada i FHS% inferiors al 5%. A la finalització del
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projecte (octubre 2009) la reducció de la contaminació lumínica arribarà als
6.114.270 lúmens.
2.7.3.4 Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl
rústic
L’objectiu principal del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística
en Sòl Rústic és vetllar perquè es faci efectiva la disciplina urbanística en sòl
rústic i no es vulneri un territori fràgil com és l’insular.
Aquest Consorci està format pel Consell Insular de Menorca i pel vuit
ajuntaments de l’illa. L’últim a incorporar-se va ésser Ciutadella, el gener de
2009. Totes aquestes administracions sumen esforços per fer més efectiva la
vigilància i el compliment de la disciplina urbanística en terrenys protegits en
tot el territori insular per igual.
Des de la seva constitució, el Consorci ha exercit la seva funció com a garant
de la protecció del territori menorquí. Així, fins a principis de 2009, la junta
de govern ha obert un total de 193 expedients de disciplina després de
confirmada l’existència d’una infracció urbanística.
D’aquests expedients, el Consorci ha acordat arxivar-ne 28, és a dir, són casos
que han acabat legalitzant-se. Tot i això, els responsables estan obligats a
abonar en concepte de sanció el 5% del cost d’execució de l’obra realitzada
sense llicència.
Dels 193 expedients de disciplina oberts, 78 compten amb resolució de la
junta de govern, la resta es troben en procés de tramitació, i corresponen a
obres no legalitzables. Per tant, els infractors estan obligats a restituir els
terrenys afectats al seu estat original. En els casos en què es denega la
regularització de l’obra, la sanció imposada, posteriorment, pel Consorci
oscil·larà entre el 50% i el 100% del cost d’execució.
D’aquesta xifra es desprèn que en els darrers mesos hi ha hagut un ritme més
baix d’obertura d’expedients (a desembre de 2007 n’hi havia 161), el que
posa de manifest l’alentiment de la comissió d’infraccions per part de la
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ciutadania. Així i tot, el Consorci continua centrant tots les esforços en les
tasques preventives de vigilància i control, que permetin detectar les
il·legalitats en la fase inicial, i les de seguiment d’aquelles obres que has
estat objecte d’expedient.
A principis de 2009, ja s’han comptabilitzat 17 demolicions voluntàries. En la
majoria dels casos es tracta d’ampliacions i reformes, tot i que també s’han
enderrocat construccions de nova planta.
El fet que els propietaris i/o promotors decideixin enderrocar de forma
voluntària les construccions que han edificat sense preceptiva llicència
d’obres, i que no han estat legalitzades, pot implicar la decisió, per part de la
junta de govern, d’aplicar la mínima sanció prevista en aquests casos, és a
dir, el 50% del cost total de l’obra.
En el cas que els propietaris i/o promotors de les construccions il·legals es
neguin a executar l’ordre de demolició, el Consorci actuarà de forma
subsidiària, el que implica que, a banda de pagar el 100% de la sanció, hauran
d’abonar íntegrament els treballs d’enderrocament executats per l’empresa
contractada pel Consorci.
Des de la posada en funcionament del Consorci s’han resolt un total de 51
expedients sancionadors.
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SÍNTESI: MARC I GESTIÓ COMPETENCIAL DE LA SOSTENIBILITAT
EN L’ÀMBIT INSULAR (I)
¾ 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
¾ 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.
¾ 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
¾ 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.
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SÍNTESI: MARC I GESTIÓ COMPETENCIAL DE LA SOSTENIBILITAT
EN L’ÀMBIT INSULAR (II)
¾ 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.
¾ 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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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.
Durant el 2002 i 2003, diferents empreses consultores van elaborar les
auditories i diagnosis ambientals de cada municipi, i es van redactar els Plans
d’Acció Ambientals Municipals (PAAMs). El 2004, aquests PAAMs van ser
aprovats pels respectius Plens Municipals i van ser validats pel Comitè Insular
d’Agenda Local 21 i ratificats per la Comissió Balear de Medi Ambient.
Des de 2005, un cop formats els tallers de participació ciutadana, els
diferents ajuntaments han anat executant els projectes del PAAM. 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.
El maig de 2009, la Comissió Balear de Medi Ambient va ratificar els nous
PAAM de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Sant Lluís, Es
Castell i Maó. Pel que fa a Alaior, el mes d’octubre de 2009 es va aprovar el
nou PAAM per Ple, el novembre de 2009 va ser validat pel Comitè Insular
d'AL21 i ara resta que sigui ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient.
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. Amb la revisió
dels PAAM municipals, totes les accions definides de caire supramunicipals van
quedar descobertes, per tant, es fa necessària la creació d’una Agenda Local
Insular que vetlli pel compliment d’aquestes accions supramunicipals, d’igual
o més importància per a la sostenibilitat de l’illa de Menorca.
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

Pel que fa a la participació ciutadana, la definició d’Agenda Local 21 porta
implícit aquest concepte, per tant, no podem imaginar cap procés de
l’Agenda Local 21 sense aquesta participació ciutadana.
Així, 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.
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Aquesta participació pot venir de diferents vies, com per exemple enquestes,
entrevistes, etc. , tot i que principalment a les Agendes Locals 21 de Menorca
aquesta es visualitza mitjançant els tallers de participació ciutadana.
Aquests tallers de participació ciutadana tenen uns estatuts que els
defineixen i cada ajuntament decideix la periodicitat de la seva convocatòria,
tot i que els estatuts defineixen una trobada mínima de tres cops a l’any.
Foto 5. Taller de participació AL21 Mercadal

Foto 6. Taller de participació AL21 Maó
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La participació permet donar transparència als projectes municipals, ja que
els regidors han d’informar periòdicament de la seva àrea al taller d’AL21. I
l’ús massiu dels mitjans de comunicació locals és necessari per sensibilitzar i
incentivar la participació.
Amb les Agendes Locals 21 es busca un democràcia participativa, envers a una
democràcia representativa, que només dóna el protagonisme als ciutadans
cada quatre anys a l’hora d’anar a dipositar el seu vot.

SÍNTESI: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I AGENDES LOCALS 21
¾ 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.
¾ 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
¾ 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
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