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3 MEDI NATURAL
3.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
3.1.1 Geologia
Menorca està formada per una gran varietat de rocam de diferents edats. El
punt de partida del seu origen es situa entre el final del Silurià i el principi del
Devonià, ambdós períodes inclosos dins l’era paleozoica, concretament fa uns
410 M.a. És aquí on va començar la gènesi dels materials més primitius de
l’illa.
3.1.1.1 Origen del promontori Balear i naixement de Menorca
Menorca forma part de la protuberància de la Península Ibèrica. Vindria a ser
un gegantí esperó al final del qual hi trobem l’illa de Menorca.
Dos són els fets geològics importants que van condicionar, no fa pas gaires
anys, l’obertura de la Mediterrània occidental i la formació del promontori
balear. Al final de l’Oligocè i començament del Miocè, al voltant de 23 M.a.
enrere, el sector d’escorça terrestre que avui ocupa la Mediterrània
occidental va estar sotmès a un moviment tectònic de tipus extensional.
Aquest fet va condicionar la formació de grans fosses tectòniques i d’alts. Les
zones enfonsades, és a dir, les fosses tectòniques o grabens, foren envaïdes
per la mar. Les més properes als massissos muntanyosos es van reomplir
ràpidament de sediments, mentre que les més profundes i més allunyades de
la zona de sedimentació més intensa restaren com a grans fons marins. De les
primeres en aquesta rodalia hi ha les fosses de la depressió mitjana de la
serralada Costanera catalana (o depressió del Vallès - Penedès), la fossa del
Roine i la gran fossa del Rin, ja més allunyada. Entre les altres, les més
profundes, hi havia la que abastava els golfs de València i de Lleó i la fossa
Algeriana, ambdues enfonsades per les mateixes causes. Aquestes fosses
estaven separades per un alt que començava a sorgir tímidament de la mar
4
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per formar un rosari d’illes. Així naixia Menorca, juntament amb la resta de
les Balears, Còrsega i Sardenya. Posteriorment a aquest enfonsament, una
mica abans del Miocè mitjà, tant la Península com el tros d’alt format per
Còrsega i Sardenya van estar sotmesos, a més, a un procés de rotació. Aquest
procés va originar l’obertura del golf de Biscaia, l’eixamplament dels golfs de
València i Lleó i l’engrandiment de la Mediterrània occidental.
Les Balears, per la seva geologia, estan relacionades directament amb les
serralades Bètiques. Formen, en realitat, el seu extrem més oriental, la seva
continuació cap a dins de la Mediterrània. Les característiques geològiques de
les Balears parlen d’un lligam concret amb el Prebètic. Observant un mapa de
la península Ibèrica o bé una foto satèl·lit de la zona, s’endevina un accident
tectònic, una gran falla que limita el promontori balear per tramuntana.
Aquesta falla es prolonga dins la Península i dóna lloc a la fossa del
Guadalquivir, límit de la serralada Bètica.
La geologia de Mallorca i d’Eivissa és molt semblant a la de les serralades
Bètiques. Però Menorca, tot i formar part del mateix conjunt, probablement a
causa d’ocupar una posició més marginal dins de l’arxipèlag, té les seves
pròpies característiques que la diferencien fins a un cert punt de les altres
illes de l’arxipèlag i del conjunt bètic. Aquest fet provoca sempre incertesa
en el moment d’atribuir Menorca a una determinada unitat. En general, els
materials i fòssils que la formen són molt semblants en unes illes i les altres,
però hi ha dues característiques geològiques que donen a Menorca una
personalitat pròpia i diferenciada de la resta d’illes de l’arxipèlag: la
presència, a la costa de tramuntana, d’abundants materials del Paleozoic i la
manca total de sediments del Cretaci superior i del Paleogen, el que es coneix
com "Època de foscor", i que abasta des dels 100 fins els 25 M.a. enrere.
3.1.1.2 Els terrenys més antics de Menorca. L’aflorament paleozoic
Menorca compta amb els materials més antics de les Balears. A Mallorca i a
les Pitiüses la historia geològica comença ara fa uns 200 M.a., mentre que a
Menorca aquest punt de partida el podem situar al voltant dels 400 M.a. Les
roques més antigues que s’han datat a Menorca són les que formen
5
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l’aflorament del Paleozoic, que s’estén per la zona centre - nord de l’illa (de
Mercadal fins al Pilar i Fornells). A la zona NE de Menorca també hi podem
trobar materials paleozoics. Es tracta, però, dels materials paleozoics més
moderns, concretament del període del Carbonífer. Els materials que
conformen aquest aflorament són gresos, lloselles, conglomerats, radiolarites,
roques volcàniques i calcàries. A la zona situada entre el Cap de Cavalleria i
Sa Punta Negra s’hi poden trobar els materials més antics de Menorca, datats
amb més de 400 M.a.
3.1.1.3 Distribució dels materials geològics de l'illa
La distribució geològica de Menorca és prou característica. L’illa està
separada en dues grans unitats geològiques per una línia pràcticament recta
que va des de el Port de Maó fins a Cala Morell, al nord de Ciutadella. La part
més antiga correspon a la zona nord, on podem trobar un mosaic de materials
de diferent color, edat i composició. Es tracta d’una regió amb un relleu
relativament accentuat de petits turons i valls amples i poc fondes. Aquesta
zona s’anomena regió de Tramuntana. Per contra, la part sud, anomenada
regió de Migjorn, és una zona amb poc relleu, d’una coloració i composició
molt més homogènia i amb gran nombre de barrancs. Aquesta distribució en
dues regions diferenciades també té el seu reflex en dues composicions de
roques: al nord dominen les silícies, encara que també n’hi ha de
carbonatades, i al sud pràcticament són totes carbonatades. Aquesta
composició

confereix

a

l’illa

unes

característiques

hidrogeològiques

particulars. El terrenys superficials del sud són permeables i l’aigua s’escola
en profunditat fins que troba terrenys impermeables. Al nord açò
pràcticament no succeeix. Aquest fenomen provoca que la pràctica totalitat
de les reserves d’aigua es trobin al sud de l’illa, a l’anomenat aqüífer de
Migjorn.
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Mapa 1. Períodes geològics de Menorca

Font: SIG OBSAM. Elaboració pròpia
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SÍNTESI: GEOLOGIA
¾ En general, els materials i fòssils que la formen són molt semblants
en unes illes i les altres, però hi ha dues característiques
geològiques que donen a Menorca una personalitat pròpia i
diferenciada de la resta d’illes de l’arxipèlag: la presència, a la
costa de tramuntana, d’abundants materials del Paleozoic i la
manca total de sediments del Cretaci superior i del Paleogen.
¾ Menorca compta amb els materials més antics de les Balears. A
Mallorca i a les Pitiüses la historia geològica comença ara fa uns 200
M.a., mentre que a Menorca aquest punt de partida el podem situar
al voltant dels 400 M.a. Les roques més antigues que s’han datat a
Menorca són les que formen l’aflorament del Paleozoic, que s’estén
per la zona centre - nord de l’illa (de Mercadal fins al Pilar i
Fornells).
¾ L’illa està separada en dues grans unitats geològiques per una línia
pràcticament recta que va des de el Port de Maó fins a Cala Morell,
al nord de Ciutadella. La part més antiga correspon a la zona nord.
¾ Es tracta d’una regió amb un relleu relativament accentuat de
petits turons i valls amples i poc fondes. Aquesta zona s’anomena
regió de Tramuntana. Per contra, la part sud, anomenada regió de
Migjorn, és una zona amb poc relleu, d’una coloració i composició
molt més homogènia i amb gran nombre de barrancs.

¾ Al nord dominen les silícies, encara que també n’hi ha de
carbonatades, i al sud pràcticament són totes carbonatades.
Aquesta

composició

confereix

a

l’illa

unes

característiques

hidrogeològiques particulars. El terrenys superficials del sud són
permeables i l’aigua s’escola en profunditat fins que troba terrenys
impermeables. Al nord açò pràcticament no succeeix. Aquest
fenomen provoca que la pràctica totalitat de les reserves d’aigua es
trobin al sud de l’illa, a l’anomenat aqüífer de Migjorn.
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3.1.2 Geomorfologia
Per entendre el modelat actual de Menorca, ens hem de remuntar temps
enrere fins al moment en què es dibuixen els gran trets de l'estructura actual
de l'illa.
La forma de l'illa de Menorca obeeix a la reactivació d'un sistema encreuat de
falles que enfonsen els relleus emergits que fins no fa gaire envoltaven
Menorca. L'illa també es caracteritza pel reticulat de diversos materials d'edat
i composició diferent visibles a la Tramuntana i més o menys enlairats els uns
respecte els altres. El bloc més alt correspon a la muntanya del Toro (358m
d'alçada) i deu la seva originalitat i el seu aïllament respecte als relleus més
suaus que el rodegen a un encreuament de fractures, i a un cert enlairament
del conjunt superior sobre les argiles del Triàsic inferior i superior.
Tota la part central de l'illa, entre Cala en Turqueta-Son Bou i Cala PilarAddaia al Nord, correspon a una sèrie de blocs aixecats durant l'orogènesi
herciniana amb importants deformacions recents, mentre que les zones E i W
es presenten com a més estables.
Aquest reticulat no és visible en superfície a la zona de Migjorn, degut al fet
que els nivells superiors fossilitzen tot el sistema de falles abans esmentades.
Així doncs, la separació morfològica entre la Tramuntana i el Migjorn es
presenta com una distinció feta a partir d'una disposició estructural.
Les roques que afloren a Menorca, a excepció d'alguns casos, són
sedimentàries i es presenten estratificades en capes més o menys potents i de
diferent o igual composició i gruix. Quan aquesta alternança es manifesta en
un conjunt d'estrats amb disposició més o menys horitzontal i a prop del mar,
dóna lloc a un modelat fet per sortints (roques dures) i entrants (roques
toves). A l'interior de l'illa això no té pràcticament cap repercussió sobre el
modelat ja que aquestes irregularitats desapareixen ràpidament sota les
formacions superficials. Tot i així, algunes zones presenten relleu "en cuesta",
on les capes més resistents formen, per un costat, un escarp, corresponent a
una forma d'erosió, i per l'altra, una baixada suau modelada sobre les roques
9
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menys resistents i a favor del pendent que no sempre correspon a un pla
estructural.

SÍNTESI: GEOMORFOLOGIA
¾ La forma de l'illa de Menorca obeeix a la reactivació d'un
sistema encreuat de falles que enfonsen els relleus emergits.
¾ L'illa també es caracteritza pel reticulat de diversos materials
d'edat i composició diferent visibles a la Tramuntana i més o
menys enlairats els uns respecte els altres.
¾ Tota la part central de l'illa, entre Calan Turqueta-Son Bou i
Cala Pilar-Addaia al Nord, correspon a una sèrie de blocs
aixecats

durant

l'orogènesi

herciniana

amb

importants

deformacions recents, mentre que les zones E i W es
presenten com a més estables.
¾ Les roques que afloren a Menorca, a excepció d'alguns casos,
són sedimentàries i es presenten entratificades en capes més o
menys potents i de diferent o igual composició i gruix.

3.2 CLIMATOLOGIA
Menorca té un clima temperat; ni sec ni humit; fortament estacional quant a
la humitat, estacional, però més moderat, quant a temperatures. Són
freqüents els períodes llargs de sequera i les precipitacions molt intenses que
són fins i tot més freqüents que a les zones de clima més humit.
Entre la tramuntana i el migjorn de l’illa les diferències climàtiques són
únicament de matís. Tot i això, es podria dir que a tramuntana hi ha zones on
10
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la violència dels temporals del nord és major que a qualsevol punt de la zona
de Migjorn.
3.2.1 Precipitacions
La distribució de la precipitació al llarg de l’any es correspon a la típica
distribució mediterrània, en què es donen estius i hiverns secs, i tardors i
primaveres plujoses. El mes més sec correspon al juliol, amb valors al voltant
dels 5-6 mm mensuals. El més de precipitació màxima correspon al novembre,
amb valors sobre els 80-90 mm anuals, seguit de l’octubre amb mitjanes de
70-80 mm (Gràfic 2). Sembla que s’ha donat una disminució de les
precipitacions anuals mitjanes. Trobem que al període 1901-1931 la mitjana
anual era de 592 mm (Jansà, J.M), mentre que al període 1978-2007 és de
572,3 mm (Gràfic 1).
Les dades que s’ofereixen a continuació, procedeixen d’una selecció de les
estacions existents a l’illa que tenen registres més llargs, i amb sèries més o
menys contínues al llarg del període. Per tal de solucionar el problema de la
discontinuïtat d’algunes sèries de dades de les diverses estacions, en què hi
ha falta de dades d’alguns mesos durant el període, i amb la finalitat de tenir
sèries completes i contínues, els valors de les diverses estacions han estat
homogeneïtzats al període d’estudi, mitjançant correlacions entre les diverses
estacions meteorològiques (OBSAM, Indicadors bàsics).
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Gràfic 1. Precipitació total anual mitjana (1975-2008)

Font: Instituto Nacional de Metereología. Elaboració pròpia

Gràfic 2. Precipitació mensual mitjana (1978-2008)

Font: Instituto Nacional de Metereología. Elaboració pròpia
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SÍNTESI: PRECIPITACIONS
¾ La distribució de la precipitació al llarg de l’any es correspon a
la típica distribució mediterrània, en què es donen estius i
hiverns secs, i tardors i primaveres plujoses. El mes més sec
correspon al juliol, amb valors al voltant dels 5-6 mm mensuals.
El més de precipitació màxima correspon al novembre, amb
valors sobre els 80-90 mm anuals, seguit de l’octubre amb
mitjanes de 70-80 mm
¾ Sembla que s’ha donat una disminució de les precipitacions
anuals mitjanes. Trobem que al període 1901-1931 la mitjana
anual era de 592 mm (Jansà, J.M), mentre que al període 19782007 és de 572,3 mm

3.2.2 Temperatures
A continuació presentem una taula amb les dades de temperatures a Menorca
de l’any 2000 al 2007, i una comparació amb dades mitjanes des de l’any 1950
(Taula 1)
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Taula 1. Temperatures mitjanes a Menorca, 2000-2007 (ºC)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

mitjana
(57 anys)

gener

9

12,1

9,6

10,1

10,3

8,7

9,7

11,4

9,8

febrer

11,2

10,9

10,4

9,2

9,9

7,8

9,8

11,9

9,8

març

13

15

13,1

10,8

10,4

9,5

11,8

12,1

11,3

abril

15,2

14

13

13,3

12,7

12,5

15,6

14,8

13,1

maig

19

16

16,7

16,1

15,4

16,3

18,5

18,6

16,6

juny

21,5

20,2

22,1

22,4

19,9

20,6

21,9

21,5

20,7

juliol

23,9

22,2

23,5

24,2

23,1

22,6

26,2

23,7

23,9

agost

25,6

23,5

23,7

25,2

26,1

21,6

23,9

24,3

24,4

setembre

22,1

19,3

21,4

21,3

23,1

19,9

22,5

21,3

21,9

octubre

18,4

19,1

18,9

17,9

20,5

18

20,5

18,6

18,4

novembre

14,5

12,8

15,8

14,4

13,5

14

16,6

13,8

14

desembre

13,2

9,2

11,8

11

11,7

9,6

12,8

11,6

11,1

Font: CCEA

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

SÍNTESI: TEMPERATURES
¾ Menorca, en general, es caracteritza per tenir estius calorosos
(mitja de 24ºC) i hiverns suaus (10 -11 ºC). El 2007 les
temperatures varen ser molt semblants als valors mitjans dels
darrers 57 anys, tot i que l’hivern i la primavera van ser una mica
més calorosos

3.2.3 Vents
Menorca és coneguda per a tothom com l’illa del vent. La tramuntana és el
vent més important a tota l’illa. Ho és quantitativament, en termes absoluts,
14
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pel que fa a la combinació de freqüència i velocitat, i ho és, encara més, pel
que fa als efectes a terra (ecològics, agraris, econòmics i socials).
La distribució estadística del vent no és constant tot l'any, hi ha variacions
molt significatives. Així i tot, el nord és gairebé tot l'any el vent mes
freqüent, encara que al ple de l'estiu és superat lleugerament pel NE. Els
altres vents presenten una marcada oscil·lació anual de freqüència: els de
component oest tenen el màxim a l'estació freda, i els de component est a
l'estiu (també el sud). Pel que fa a velocitats, desembre, febrer i març, són
els mesos més ventosos, i agost, setembre i octubre, els que ho són manco.
El vent presenta unes variacions al llarg del dia que són molt importants quant
a velocitat, però molt petites pel que fa a la direcció.
La Tramuntana (N) és el vent més fort i més freqüent a Menorca. Influeix
notablement sobre el medi i la vida a l'illa. És temut tant per la gent del mar
com per la gent del camp. Fa més mal que una gelada o una pedregada. La
tramuntana fa créixer tort els arbres i omple l'illa de sal marina. Aquest vent,
sol anar lligat a situacions de pressió bastant concretes i que provoquen altres
vents forts de la Mediterrània. La situació és de depressió al Golf de Gènova o
proximitats i anticicló avançat sobre França. El Canal de Menorca - Mallorca
n'és afectat seriosament, arribant-se a tancar en ocasions el port de
Ciutadella.
Els altres vents de Menorca no tenen una personalitat tan acusada, però no els
manca fisonomia pròpia:
− GREGAL (NE): fresquet a l'estiu i bastant més fred a l'hivern
− LLEVANT (E): humit, sovint fresquet
− XALOC (SE): Força humit, a l'estiu duu xafogor
− MIGJORN (S): de transició local, poc definit
− LLEBEIG (SW): humit i temperat
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− PONENT (W): Sec i sovint teb -pot donar dies molt bon a l'hivern
− MESTRAL (NW): encara és més sec, més vegades fred, però no tant com
la Tramuntana.

SÍNTESI: VENTS
¾ La distribució estadística del vent no és constant tot l'any, hi ha
variacions molt significatives. Així i tot, el nord és gairebé tot
l'any el vent mes freqüent, encara que al ple de l'estiu és superat
lleugerament pel NE. Els altres vents presenten una marcada
oscil·lació anual de freqüència: els de component oest tenen el
màxim a l'estació freda, i els de component est a l'estiu (també
el sud). Pel que fa a velocitats, desembre, febrer i març, són els
mesos més ventosos, i agost, setembre i octubre, els que ho són
manco.

3.3 HIDROLOGIA
El tret definitori de la naturalesa hidrològica de Menorca és la importància de
les aigües subterrànies front als recursos hídrics superficials. La hidrologia
superficial però és un factor important del paisatge i la topografia. Les aigües
superficials tenen poca importància en volum hídric i la major part de les
fonts i barrancs tenen un llarg període de sequera.
La xarxa hidrològica es defineix per dos factors principals, per una part les
característiques litològiques i per altra el règim de precipitacions.
Bona part de l’illa és de naturalesa calcària, és a dir litologies molt
permeables que permeten l’infiltració de la major part de l’aigua de pluja i
que en un principi dificulta l’escorrentia superficial, però que suposa una
aportació més o menys continuada d’aigua als barrancs més profunds que han
erosionat fins arribar als nivells freàtics.
Les precipitacions són en general poc importants volumètricament, però té
més importància la seva naturalesa estacional, on la major part de les
16
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aportacions hídriques per pluja, que poden esdevenir en escorrentia
superficial, es produeix a la primavera i la tardor.
Altres factors que condicionen el funcionament hidrològic són el relleu i el
pendent, que determinen la direcció i la velocitat de l’escorrentia i
l’explotació dels aqüífers per part de les activitats humanes. Aquesta
explotació ha derivat en un descens dels nivells freàtics, limitant la capacitat
d’aportació de les aigües subterrànies a la xarxa superficial.
La major part del drenatge superficial es fa en torrents de caràcter temporal,
amb episodis pluvials curts i intensos derivats de les pluges intenses, sobretot
a la tardor.
La xarxa superficial és la responsable de la creació d’un element molt
important de la fisiografia i l’ecologia de Menorca, els barrancs. A la zona del
Migjorn de Menorca l’escorrentia superficial és mínima, ja que la gran
permeabilitat de la roca no permet que l’aigua s’organitzi en canals
superficials, però és en aquesta zona on s’han desenvolupat els barrancs més
profunds. La formació d’aquests barrancs s’explica per l’acció excavadora
dels cursos superficials més importants, el moviments tectònics i les
oscil·lacions del nivell de la mar. Els principals barrancs són: Cala en Porter,
Binigaus, Trebalúger i Algendar.
Un altre element important de l’aigua superficial de Menorca són les zones
humides. Aquestes tenen actualment una superfície de 500 hectàrees i es
localitzen principalment a la franja litoral. La major part de les zones
humides estan relacionades amb la sortida d’aigües subterrànies a la mar.
3.3.1 Xarxa hidrogràfica i aigües superficials
En aquest apartat gran part de la informació s’ha extret de la Memòria de la
Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern Balear.
Trams fluvials
Segons la metodologia utilitzada en el Pla Hidrològic, a Menorca s’han definit
12 trams fluvials distribuïts en 8 conques (Taula 2 i Mapa 2), que corresponen
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a trams que tenien aigua a la primera campanya de camp (maig-juny 2005) o a
la segona (tardor 2005), o a totes dues.
Taula 2. Trams fluvials a Menorca
Nom

Tipus*

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

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

* Rural: Sòl artificial <3%. Percentatge agrícola entre 60 i 80%, agricultura de regadiu <10%.
Millor: No hi ha sòl artificial. El percentatge d‟ús agrícola és <50%. No existeixen retorns de
depuradores al torrent. Regadiu: Sòl artificial <3%. Percentatge agrícola entre 60 i 80%,
agricultura de regadiu >10%. Artifical-agrari: Percentatge de sòl artificial >10% i percentatge
d‟usos seminaturals <40%. Depuradora: Existeixen retorns de depuradora o abocaments d’un
altre tipus al torrent en el tram. Rural-natural: Percentatge de sòl artificial <3% i percentatge
agrícola <60%. No existeixen retorns de depuradores al torrent.
Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia
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Mapa 2. Hidrografia de l’illa de Menorca

Font: Govern de les Illes Balears

Aigües de transició
Les masses d’aigua de transició a les Balears s’identifiquen amb la major part
de les zones humides naturals existents a l’arxipèlag, i gran part tenen el seu
origen en una franja de costa amb un cordó de dunes, topogràficament una
mica més elevat, que separa de la mar una zona interior relativament
deprimida. Aquesta rep aportacions d’aigua superficial en època de pluges a
través de torrents i d’aigua de l’aqüífer, i també té connexió amb l’aigua de
la mar. S’han identificat com a masses d’aigua de transició 49 zones humides,
17 de les quals es troben a Menorca A Menorca trobem albuferes, basses de
desembocadura, prats litorals i costaners. La salinitat, en general, presenta
valors baixos, trobant-se el 65% de les subzones en el tipus oligohalí, i el 35%
al mesohalí (Taula 3).
19

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Taula 3. Masses d’aigua de transició a Menorca
Zona
ID Zona
humida

Topònim

Tipus
Salinitat
Tipus morfològic
Salinitat mitjana

ME01
ME01
ME01

ME01ZH02 Albufera des Grau
ME01ZH03 Albufera des Grau
ME01ZH04 Albufera des Grau

Mesohalí 9,8
Mesohalí 8,1
Mesohalí 17,5

ME04

ME04

Oligohalí 0,5

ME05

ME05ZR05 Prat de Son Bou
Oligohalí 0,8
Gola
del
torrent
de
ME06
Oligohalí 2,5
Trebalúger
Prat de Bellavista- Son Saura
ME09ZH01
Oligohalí 0,6
(sud)

ME06
ME09

Gola de cala en Porter

ME10

ME10

Gola del torrent d'Algaiarens

ME11

ME11ZH06 Gola i maresme de Binimel·là

Oligohalí 1,3

ME11

ME11ZH07 Gola i maresme de Binimel·là

Oligohalí 4,9

ME13

ME13ZH02 Prat de Lluriac- Tirant

Oligohalí 1,2

ME13

ME13ZH03 Prat de Lluriac- Tirant

Oligohalí 0,9

ME17

ME17

ME19

ME19ZH02

ME19

ME19ZH03

ME19

ME19ZH04

ME20

ME20ZH02

Albufera de Mercadal- Son
Saura (nord)
Prats i salines de Mongofre
(Addaia)
Albufera de Mercadal- Son
Saura (nord)
Prats i salines de Mongofre
(Addaia)
Prat de Morella

Oligohalí 1,3

Albufera
Albufera
Albufera
Bassa de
desembocadura
Prat litoral
Bassa de
desembocadura
Bassa de
desembocadura
Bassa de
desembocadura
Prat litoral
Bassa de
desembocadura
Bassa de
desembocadura
Bassa de
desembocadura

Oligohalí 1

Albufera

Mesohalí 21,9

Prat costaner

Mesohalí 14,9

Prat costaner

Mesohalí 24,6

Prat costaner

Oligohalí 3,2

Prat litoral

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

Zones humides
Es consideren totes les zones humides identificades a les Illes, amb una
superfície superior a 0,5 ha. S’han identificat a Menorca 28 zones humides
(Taula 4), que sumen 479 hectàrees.
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Taula 4. Zones humides identificades a Menorca.

Codi
MeH
- 01
MeH
- 01
MeH
- 02
MeH
- 03
MeH
- 04
MeH
- 05
MeH
- 06
MeH
- 07
MeH
- 08
MeH
- 09
MeH
- 10
MeH
- 10
MeH
- 10
MeH
- 11
MeH
- 12
MeH
- 12

Nom
Me H - 01a:
Port de sa
Nitja
Me H - 01b:
Port de sa
Nitja
Me H - 02:
Prats de
Tirant –
Lluriach
Me H - 03:
Salines de
Fornells
Me H - 04:
Salines de la
Concepció
Me H - 05:
Prat de cala
Rotja
Me H - 06:
Albufera de
Mercadal
Me H - 07:
Bassa de cala
Molí
Me H - 08:
Prat i salines
de MongrofeAddaia
Me H - 09:
Prat de
Morella
Me H - 10a:
Prat de sa
Torreta
Me H - 10b:
Prat de sa
Torreta
Me H - 10c:
Prat de sa
Torreta
Me H - 11:
Albufera des
Grau
Me H - 12a:
Basses de sa
Mesquida, es
Murtar i
Binissermenya
Me H - 12b:
Basses de sa
Mesquida, es

Superfície
Superfície rebliment
(ha)
posterior
1985

Total

Zona
Total
humida Rebliment
Zona
potencial
humida

0,6126

0

0,6126

0

0

0,6126

0,299

0

0,299

0

0

0,299

76,2852

0

76,2852

0

0

76,2852

6,0974

0

6,0974

3,7175

0

9,8149

15,9757

0

15,9757

1,813

0

17,7887

2,2001

0

2,2001

0,0796

0

2,2797

29,3424

3,3065

32,6489

0,2655

5,1239

38,0383

1,7358

0

1,7358

0

0

1,7358

31,1583

0

31,1583

4,4324

0

35,5907

9,5905

0

9,5905

0,4311

0

10,0216

0,4243

0

0,4243

0

0

0,4243

0,1133

0

0,1133

0

0

0,1133

0,0421

0

0,0421

0

0

0,0421

129,7054

0

129,7054

0

0

129,7054

1,691

0

1,691

0

0

1,691

1,2393

0

1,2393

0

0

1,2393
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MeH
- 12
MeH
- 13
MeH
- 14
MeH
- 15
MeH
- 16
MeH
- 17
MeH
- 18
MeH
- 19
MeH
- 20
MeH
- 21
MeH
- 22
MeH
- 22

Murtar i
Binissermenya
Me H - 12c:
Basses de sa
Mesquida, es
Murtar i
Binissermenya
Me H - 13: La
Mola
Me H - 14:
Maresme de
cala Canutells
Me H - 15:
Cala en
Porter
Me H - 16:
Prat de Son
Bou
Me H - 17:
Gola del
torrent de
Trebalúger
Me H - 18:
Aiguamolls de
cala Galdana
Me H - 19:
Prat de
Macarella
Me H - 20:
Son Saura del
Sud
Me H - 21:
Gola del
torrent
d'Algaiarens
Me H - 22 a:
Gola i
maresme de
Binimel·là
Me H - 22 b:
Gola i
maresme de
Binimel·là
Total

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

0,5096

0

0,5096

0

0

0,5096

1,9845

0

1,9845

0

0

1,9845

0,1225

0

0,1225

0

0

0,1225

3,8752

0,5518

4,427

5,7133

0

10,1403

73,1443

0

73,1443

11,8512

1,7012

86,6966

4,4304

0

4,4304

9,6475

0

14,0779

8,5698

0

8,5698

7,3503

0

15,9202

1,3942

0

1,3942

0

0

1,3942

9,3069

0

9,3069

5,1176

0

14,4246

2,0611

0

2,0611

0

0

2,0611

3,9217

0

3,9217

0,3064

0

4,2281

1,0957

0

1,0957

0,2727

0

1,3683

416,9283

3,8583

420,7866

50,9981

6,8251

478,6098

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

Basses temporals
A les Illes Balears hi han identificades 166 basses temporals, 36 de les quals es
troben a l’illa de Menorca (Taula 5).
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Taula 5. Basses temporals a Menorca
Codi
MEB001
MEB002
MEB003
MEB004
MEB005
MEB006
MEB007
MEB008
MEB009
MEB010
MEB011
MEB012
MEB013
MEB014
MEB015
MEB016
MEB017
MEB018
MEB019
MEB020
MEB021
MEB022
MEB023
MEB024
MEB025
MEB026
MEB027
MEB028
MEB029
MEB030
MEB031
MEB032
MEB033
MEB034
MEB035
MEB036

Nom
Cocons Daia
Es Clot des Guix
Bassa de s'Albaida
Bassa verda d'Algaiarens
Bassa de Binigafull
Basses de Curniola
Bassa des Mal Lloc
Bassa de Son Morell
Basses de Son Saura
Bassa de Torre Llafuda
Cocó de Torre Trencada
Bassa Verda
Bassa de Binigurdó
Bassa de la Mola 1
Bassa de la Mola 2
Bassa de ses Coves
Noves
Cocons de Binicodrell de
Baix
Bassa de Biniatrum

Municipi
Alaior
Alaior
Alaior
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Ciutadella de Menorca
Es Mercadal
Es Mercadal

Es cocons d'Algendar
Es cocons de Binissaid
Bassa de ses Pallisses
Basses de Son Gornés
Bassa de Binissués
Clot de ses Tortugues
Bassa Plana
Bassa des cap Negre
Bassa des Armaris
Bassa de sa Mesquida
Bassa de sa Serra Negra
1
Bassa de sa Serra Negra
2
Bassa de sa Cudia Nova
Bassa des Tres Jurats
Bassa de ses planes de
Son Arro
Bassa des Molinet
Bassa des Milocar de
Binidelfà
Es Cos des Síndic

Ferreries

Es Mercadal
Es Mercadal
Ferreries
Ferreries
Ferreries
Ferreries
Ferreries
Ferreries
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Ferreries
Es Mercadal
Ferreries
Maó

Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia
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Masses d’aigües càrstiques
Només s’inclouen les masses d’aigua càrstica que contenen les cavitats dels
tipus C (coves de la zona de barreja litoral) i D (coves de drenatge actiu).
Coves de la zona de barreja litoral (tipus c) amb ambient anquialins
En total, es coneixen 84 coves amb ambients anquialins en el nostre territori,
58 de les quals es consideren de prou importància per incloure-les a
l’inventari. A Menorca es troben 7 coves d’aquest tipus (Taula 6).
Taula 6. Coves amb ambients anquialins incloses en l’iventari a Menorca
Nom
Cova de s'Aigo
Cova de sa Tauleta
Cova de na Figuera
Cova de ses Figueres
Cova Polida
Avenc de s'Albufereta
Cova dels Anglesos

Municipi
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Sant Lluís
Es Mercadal
Es Mercadal
Es Mercadal

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

Coves de drenatge actiu amb hàbitats dolçaqüícoles no litorals (tipus d)
Es coneixen 19 cavitats importants amb hàbitat dolçaqüícola no litorals a la
Comunitat de les Illes Balears, 16 de les quals s‟han inclòs a l‟inventari, 2
d’elles es localitzen a Menorca.
Taula 7. Coves amb hàbitat dolçaqüícoles no litorals a Menorca
Nom
Font de sa Vall
Cova d’en Curt

Municipi
Es Migjorn Gran
Ferreries

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

Aigües costaneres
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La Directiva Marc de l’Aigua defineix les aigües costaneres com les aigües
superficials situades des de la línia de costa fins a 1 milla nàutica mar endins.
Per a classificar les masses d’aigües costaneres es van seguir els criteris de
tipus de massa d’aigua juntament amb les pressions més significatives a què
estan sotmeses. A totes les Balears, s’han identificat 31 masses, 5 de les quals
es troben a Menorca (Taula 8).
Taula 8. Masses d’aigua superficial costanera a Menorca.
Situació
Entre el cap de Bajolí i la punta Prima
Badia de Fornells
Port de Maó
Entre punta Prima i punta de na Bruna
Entre punta de na Bruna i el cap de Bajolí
Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia

SÍNTESI: XARXA HIDROGRÀFICA
¾ Segons la metodologia utilitzada en el Pla Hidrològic, a Menorca
s’han definit 12 trams fluvials distribuits en 8 conques. Molts
d’ells es troben associats a activitat agrícoles.
¾ A Menorca existeixen 17 masses d’aigua de transició: albuferes,
basses de desembocadura, prats litorals i costaners.
¾ A Menorca hi han 28 zones húmides que sumen 479 hectàrees i
36 basses temporals.
¾ També trobem 7 coves amb ambients anquialins i 2 coves amb
hàbitats dolçaqüícoles no litorals.

25

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

3.3.2 Aigües subterrànies
A la Directiva Marc de l’aigua la massa d’aigua subterrània es defineix com un
volum diferenciat d’aigua subterrània en un o més aqüífers. En el conjunt de
les Illes Balears ja existia una delimitació i identificació territorial dels
aqüífers de cada illa en unitats hidrogeològiques. Aquestes unitats es van
definir legalment al Pla Hidrològic anterior com unitats de gestió, constituint
la unitat territorial bàsica de què es disposa de la informació hidrogeològica
individualitzada. Tots els aqüífers, tot i que són el suport físic del flux
subterrani, estan englobats en alguna unitat hidrogeològica. Les masses
d’aigua subterrània corresponen o a unitats hidrogeològiques completes o a
parts diferenciades d’aquestes. Si considerem els criteris que es van utilitzar
inicialment en la delimitació d’unitats hidrogeològiques i els adaptem als
criteris establerts a la DMA, la definició i delimitació de les masses d’aigua
subterrània s’ha fet fonamentalment tenint en compte aspectes geològics i
hidrogeològics, buscant sempre límits estables no influenciats per les
pressions antròpiques.
La regió de Migjorn pertany a l’ampla conca sedimentària que des del miocè
superior s’instal·là entre les serralades del promontori Balear. En aquest
dipòsit calcoarenític que constitueix la regió de Migjorn, trobem l’aqüífer més
important de la illa. Dintre d’aquest trobem sectors diferenciats : Maó, Es
Migjorn Gran i Ciutadella.
Altres masses d’aigua subterrània, de dimensions més reduïdes es troben al
nord de l’illa (molt menys permeable) : Sa Roca, Addaia i Tirant
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Taula 9. Masses d’aigua subterrànies a Menorca

Massa d’aigua
Maó
Es
Migjorn
Gran
Ciutadella
Sa Roca
Addaia
Tirant
Total

Superfície (km2)
117,9

Longitud de costa
(km)
43,8

110,9
157,4
69,4
19,1
3,0
477,7

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

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

Les aigües subterrànies són el principal recurs hídric de Menorca. Aquestes
aporten anualment un 65 hm3/any, dels quals 20 hm3/any són disponibles com
a recurs (per a més informació veure 4.1.1).

SÍNTESI: AIGÜES SUBTERRÀNIES
¾ A Menorca existeixen 5 masses d’aigua subterrània, segons la
Directica Marc de l’Aigua. Les més importants en quant a volum
es troben situades a la regió de Migjorn. Les altres masses
d’aigua, de dimensions més reduïdes, es troben a la regió de
Tramuntana.
¾ Les aigües subterrànies són el principal recurs hídric de Menorca.

3.4 ECOSISTEMES TERRESTRES
3.4.1 Vegetació
Menorca, segons l’Estudi de les Zones d’Interès Botànic i Ecològic de Menorca
(M.Àngels Cardona Florit, 1987) presenta una gran diversitat de comunitats
vegetals, les quals s’expliquen a continuació:
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3.4.1.1 Comunitats climàciques i permanents arbòries i arbustives
Alzinar
L’alzinar té com a arbre dominant l’alzina (Quercus ilex) i es caracteritza per
tenir un

sotabosc dens i ric en espècies arbustives, com l’arbocer

(Arbutus unedo), la llampuga (Rhamnus alaternus), l’aladern (Philyrea
media), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i la cirereta del bon pastor (Ruscus
aculeatus). També abunden les plantes enfiladisses, i a l’estrat

herbaci

hi

creixen molts verdets. Entre les herbes destaca l’endèmica patata morenera
(Cyclamen balearicum), entre altres.
Els alzinars, que havien ocupat moltes superfícies de Menorca en el temps
passat, avui són relativament escassos. En la zona d’estudi es troben algunes
extensions d’alzinar no molt grans, sobretot als sòls profunds, les zones planes
no massa seques i a les zones enfonsades o valls, destacant els alzinars de la
zona de Biniac i la de Tordonet.
Ullastrar
Als llocs massa secs per a l’alzinar es desenvolupa, en condicions naturals,
l’ullastrar, un bosquet dens i poc elevat format per l’ullastre (Olea europaea
var. sylvestris), la llentrisca, l’aladern, l’arangí bord (Prasium majus), algunes
plantes enfiladisses i amb un estrat herbaci molt ric en espècies. Quan les
plantes de l’ullastrar hi són però hi ha pocs ullastres, es pot parlar de marina.
Alguns dels ullastrars més extensos del municipi es troben als voltants de
s’Albufera des Grau i a la zona interior de Sa Mesquida i el Cap Negre fins a la
vorera nord del port de Maó.
Màquia o marina d’aladern menorquí
Es fa prop de la mar, exposada al vent fort i carregat de sal, el qual dóna a les
plantes formes aerodinàmiques. L’arbust predominant és l’aladern menorquí
(Phillyrea media var.rodriguezii), endèmic de Menorca. L’acompanyen la
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llentrisca o mata, l’ullastre i l’aritja baleàrica. En alguns indrets acull plantes
tan interessants i rares com Daphne rodriguezii.
Aquesta comunitat està molt desenvolupada a la zona de Favàritx, es Grau i la
franja que va des de Sa Mesquida fins a la Mola.
Sivinar
És un boscarró que es fa a les arenes i a les dunes, i exerceix una funció
fixadora d’aquestes molt important. La planta principal és la sivina (Juniperus
phoenicea var. lycia), i l’acompanyen normalment la llentrisca, la mata de
pala marina (Thymelaea hirsuta) i plantes enfiladisses. De vegades es mescla
amb el pi blanc (Pinus halepensis).
Alguns exemples de sivinars importants els trobem a Es Grau i l’arenal de
Morella.
Murtar
Forma comunitats poc extenses que es solen localitzar a les petites
fondalades on s’acumula humitat. L’espècie més característica és la murta
(Myrtus communis), i l’acompanyen altres arbusts de l’alzinar o de l’ullastrar i
plantes enfiladisses, particularment la vidalba baleàrica (Clematis cirrhosa
balearica).
Aquesta comunitat és especialment abundant a la zona de Sa Mesquida i Es
Murtar.
Bardissa
Es tracta d’una comunitat d’arbusts espinosos, densa i impenetrable, que
ocupa petites extensions però és bastant freqüent. Hi predominen l’abatzer
(Rubus ulmifolius), l’espinal (Crataegus monogyna subsp. brevispina) i el
prunyoner (Prunus spinosa), acompanyats per moltes plantes enfiladisses.
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3.4.1.2 Comunitats secundàries i de degradació
Marines: marina d’arbocer, marina silicícola de brucs i estèpares i marina
calcícola de xipell i romaní
La marina d’arbocer es forma normalment en terreny silici i és el resultat de
la tala de les alzines sense alteració dels estrats inferiors de l’alzinar. Hi
predominen l’arbocer i el bruc mascle (Erica arborea), i es conserven moltes
plantes de l’alzinar.
La marina de brucs i estèpares es forma sobre sòls silicis i presenta mates
altes com el bruc mascle, bruc femella (Erica scoparia), el càrritx
(Ampelodesmos mauritanica), l’argelaga (Calycotome spinosa) i altres com
l’estèpara blanca (Cistus albidus), l’estèpara negra (Cistus monspeliensis) i el
romaní.
La marina de xipell i romaní es forma als sòls calcaris i prové de la degradació
dels alzinars i ullastrars. És més o menys densa i està formada bàsicament per
xipell (Erica multiflora), romaní (Rosmarinus officinalis), i vàries estèpares
(Cistus sp.). Freqüentment també hi trobem càrritx i normalment els pins hi
creixen bé. Entre les herbàcies destaca una lleguminosa endèmica (Lotus
tetraphyllus).
Aquestes comunitats són freqüents en tot el municipi. Segons provingui de la
degradació d’un alzinar o d’un ullastrar, la marina presenta plantes
característiques d’una o altra comunitat.
Pinar
Quan l’alzinar és esclarissat fàcilment s’hi introdueixen altres espècies, com
el càrritx, els brucs (Erica sp.) i el pi blanc. Els pinars s'han estès molt a causa
de l'acció humana, ja que el pi és una planta poc exigent que es desenvolupa
amb facilitat després de la destrucció dels boscs d'alzinar. El pinar no té
sotabosc propi, i per tant no es considera realment una comunitat. A la zona
els pinars són molt freqüents, i també trobem alguns boscs mixts amb pins i
alzines. Aquests boscs són molt interessants, sobretot quan es conserven
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plantes del sotabosc de l'alzinar, ja que les alzines, encara que el seu
creixement és lent, tendeixen a recuperar el seu espai originari.
Prats naturals i conreus
Quan tant boscos com marines són destruïts, es desenvolupen comunitats
menys estructurades, que formen part dels ecosistemes relacionats amb les
activitats agroramaderes i són, per tant, molt freqüents. Els prats naturals
(que tenen molta importància com a pastures naturals) es mesclen amb prats
artificials de conreu d’enclóver, raigràs i gramínies, i camps abandonats.
3.4.1.3 Comunitats permanents d’extensió reduïda
Comunitats rupícoles: el litoral rocós i l’interior
Litoral
A primera línia de costa, exposades als esquitxos de la mar, es formen les
comunitats de fonoll marí i ensopegalls (Crithmo-Limonion). Destaquen el
fonoll marí (Crithmum maritimum) i els ensopegalls (Limonium sp), alguns
d’ells endèmics. Un poc més endins creixen les comunitats dels socarrells
(Launaetum cervicornis), que a més de socarrells endèmics acullen la
camamilla de la mar (Senecio rodriguezii), endèmica, i el donzell marí
(Artemisia gallica). Les comunitats rupícoles de la costa de Tramuntana i de
Migjorn són diferents: al sud, a més de les comunitats citades, es fa
freqüentment la comunitat de la taparera (Capparis spinosa subsp. inermis) i
algunes plantes de l’ullastrar i pins. La costa nord, molt més batuda pel vent
salat, presenta una sèrie de comunitats característiques, amb cinc espècies
de socarrells endèmics que amaguen altres plantes més petites, i a les
escletxes i replanets creixen herbàcies endèmiques com la camamilla
baleàrica (Santolina chamaecyparissus subsp. magonica) i la margalideta
(Bellium bellioides).
Interior
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Aquest tipus de comunitats, tot i ser molt reduïdes des en extensió, acullen
alguns elements molt singulars de la vegetació de la zona. Són les comunitats
que es fan sobre les roques, pràcticament sense sòl, i són molt interessants
per presentar una gran riquesa d'endemismes. S’hi fa la comunitat de la
taparera; als barrancs i muntanyes tenim la comunitat d’Hippocrepis
balearica i, a les zones rocoses dels punts més alts del territori, exposats a
l’acció del vent, la dels eixorba-rates (Teucrium subspinosum).
3.4.1.4 Comunitats litorals de dunes
Als sòls més salats l’espècie predominant és la salsona revelluda (Salicornia
fructicosa), acompanyada de joncs i salsó (Inula crithmoides), ensopegalls i
donzell marí.
Quan l’arena no és tan salada apareixen, a més, altres plantes com
l’espinadella (Salsola kali), el lliri d’arena (Pancratium maritimum), lletreres
(Euphorbia paralias) i el card panical (Eryngium maritimum).
A les dunes hi predominen el borró (Ammophila arenaria) i el gram prim
(Agropyron junceum) i Sporobolus arenarius. A les dunes fixades creixen un
parell d’espècies endèmiques (Thymelaea velutina i Scrophularia canina
subsp. ramosisima var. minoricensis).
Els sistemes dunars més importants de la zona es troben a Mongofre, s’Arenal
de Morella, Sa Torreta, Es Grau i Sa Mesquida.
3.4.1.5 Comunitats de ribera i de zones humides
Les trobem als cursos d’aigua permanents, molt escassos, a s’Albufera des
Grau, i a les basses permanents i temporals, molt importants en el municipi.
Són d’una gran riquesa florística (més d’un centenar d’espècies descrites).
Destaquen la llentia d’aigua (Lemma minor), espècies de Potamogeton,
Ruppia, Chara sp. i Ranunculus aquatilis. El pteridòfit Isoetes duriei, molt rar,
es troba a algunes basses de la zona. La margalideta és un endemisme
destacable relacionat amb aquestes zones.
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A la vorera abunden els joncs, la bova (Thypha latifolia i T. angustifolia),
l’espadella (Iris pseudacorus), el canyís (Phragmites communis) i la canya
(Arundo donax) entre altres.
Entre les comunitats arborescents de ribera destaca la dels tamarells
(Tamarix sp), molt desenvolupada a la bassa de Morella i a s’Albufera des
Grau.
3.4.1.6 Comunitats arvenses i ruderals
Són les que es formen a les zones molt transitades per gent o bestiar, sobretot
a les parts baixes de les muntanyes. Són comunitats nitròfiles, en general de
zones de pastura i conreu, a prop dels bouers, als voltants dels pobles i a les
voreres de camins.
Mapa 3. Vegetació a Menorca

Font: OBSAM

33

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

3.4.1.7 La flora a Menorca
Pel que fa a la flora, les dades més actualitzades indiquen que la flora de
Menorca està formada per 1.321 tàxons (plantes autòctones i naturalitzades,
incloent espècies, subespècies i varietats). Aquesta flora té un caràcter
típicament mediterrani, més del 60% de les plantes tenen la seva distribució
centrada al voltant de la regió mediterrània i el 44% tenen un cicle de vida
anual.
El 6,3% en canvi, tenen la seva àrea de distribució molt més restringida, és a
dir, són endemismes. Hi ha 83 tàxons del total que són endemismes, xifres
similars a altres illes del Mediterrani occidental.
I un altre 12% està format per flora al·lòctona, uns 163 tàxons.
Vuit espècies endèmiques estan incloses a la Directiva d'hàbitats i quatre s
estan considerades com a prioritàries. Les esmentades espècies es troben en
hàbitats rocallosos situats principalment a la costa nord i est de l'illa, per a
les quals s'han proposat llocs per a la Xarxa Natura 2000.
Espècies prioritàries:
− Apium bermejoi
− Vicia bifoliolata
− Daphne rodriguezii
− Centaurea balearica
Espècies la conservació de les quals és considerada d'importància:
− Anthyllis hystrix
− Paeonia cambessedesii
− Kosteletzkya pentacarpos
− Marsilea strigosa
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La principal amenaça per a la conservació d'aquesta flora menorquina és
l'expansió d'una planta invasora provinent de l'Àfrica del Sud, el Carpobrotus.
Aquesta planta, molt utilitzada en jardineria per les seves vistoses flors, avui
en dia ha envaït gran part del litoral mediterrani. La seva extensió a l'illa de
Menorca ha arribat a proporcions preocupants i es troba per tota la zona
rocallosa litoral, on amenaça seriosament la supervivència de la flora
autòctona. L'altra amenaça important prové del turisme, amb l'afluència
massiva de visitants en certes èpoques i la proliferació d'accessos rodats a
l'interior

dels

LIC.

Per

aquestes

espècies

i

dintre

del

Projecte

LIFE2000NAT/E/7355 Conservació d’Àrees amb Flora Amenaçada a l’Illa de
Menorca s’estan elaborant plans de gestió, 6 dels quals ja han estat validats.
Així també dintre del context d’aquest projecte es vol establir una xarxa de
microreserves de flora a l’illa de Menorca. Les microreserves són petites àrees
de territori (no superiors a 20 hectàrees) on hi ha una presència significativa
de plantes rares, amenaçades o endèmiques, així com una associació vegetal
interessant de preservar en el seu conjunt. La declaració de microreserva
implica simultàniament la protecció de la zona i la redacció d’un pla de
gestió.

35

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

SÍNTESI: VEGETACIÓ
¾ Menorca compta amb una rica i variada vegetació. Trobem des
de comunitats climàciques i permanents arbòries i arbustives
com els alzinars o els ullastrars, comunitats secundàries i de
degradació com els pinars, comunitats rupícoles del el litoral
rocós i d’interior com els socarells, comunitats de litoral de
dunes i de ribera i de zones húmides i comunitats arvenses i
ruderals.
¾ A

Menorca

hi

ha

1.321

tàxons

(plantes

autòctones

i

naturalitzades, incloent espècies, subespècies i varietats). El
60% de la flora és de càracter mediterràni, el 6,3% són
endemismes i hi ha un 12% de flora al·loctòna que com en el
cas del Carpobrotus posa en perill la conservació de la flora
autòctona.

3.4.2 Fauna
Segons publica l’OBSAM al seu web podem trobar diferents tipus de fauna
segons el seu hàbitat natural. Així, en faríem la següent classificació:
Fauna de boscos
Es poden trobar ocells forestals com la primavera (Parus major), el reietó
cellablanca (Regulus ignicapillus), el tudó (Columba palumbus), el rupit
(Erithacus rubecula), el rossinyol (Luscinia megarhyncos) i el tord negre
(Turdus merula); rapinyaires com el soter (Hieraetus pennatus) o el milà
(Milvus milvus). Aquests dos darrers reben el nom d'espècies de mosaic, ja
que el seu habitat abasta una àmplia zona on si combinen terres agroramaderes i forestals. També s'hi poden trobar totes les espècies de mamífers
presents a Menorca, d'entre les que destaquen la rata sarda (Eliomys
quercinus), els ratolins (Apodemus sylvaticus), les musaranyes (Crocidura
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suaveolens balearica) i el mart (Martes martes minoricensis). Tots aquests
mamífers van ser introduïts antigament pels pobladors de Menorca. Val a dir,
però, que alguns han evolucionat al llarg dels segles i han esdevingut varietats
o subspècies pròpies de Menorca o de Balears.
Fauna al litoral rocós
El més rellevant és la presència als penyals més aïllats de l'àliga peixetera
(Pandion haliaetus), les baldritges gran i petita (Calonectris diomedea i
Puffinus mauretanicus), els cagaires o corbs marins (Phalacrocorax spp), el
falcó (Falco peregrinus), el xòric (Falco tinnunculus), la gavina corsa (Larus
audouinii), la gavina camagroga (Larus michahellis), el colom salvatge
(Columba livia), la mèrlera (Monticola solitarius) i la vinjola (Apus pallidus).
Quant a la fauna terrestre, destaquen la presència de les sargantanes italiana
i mora (Podarcis sicula i Podarcis perspicillata). Val a dir que algunes de les
espècies citades, com les sargantanes, el falcó, els xòrics, el colom salvatge i
més estranyament la vinjola, es poden trobar també a l'interior de Menorca.
Fauna a albuferes, basses i torrents
Destaquen, d'entre els rèptils, la tortuga d'aigua (Emys orbicularis) i la serp
d'aigua (Natrix maura), i entre els amfibis, la granota (Hyla meridionalis) i, a
les basses temporals, el calàpet (Bufo viridis). Els peixos més importants que
podem trobar a les zones humides de l'illa, principalment a l'Albufera, són les
llises (Liza spp, Chelon labrosus), els cap plans (Mugil cephalus), les anguiles
(Anguilla anguilla), els cabots (Gobius niger), les cabeçudes (Atherina boyeri)
i la gambúsia (Gambusia holbrooki). Destaquen, també, la presència de l'àliga
peixatera (Pandion haliaetus), d'agrons (Egretta spp i Ardea spp) i del corb
marí gros (Phalacrocorax carbo), així com un gran nombre d'anàtides.
Fauna als barrancs
Es molt semblant a la que es pot trobar a la resta de zones humides de
Menorca. Així, als torrents hi trobem tortugues d'aigua (Emys orbicularis),
serps d'aigua (Natrix maura) i granotes (Hyla meridionalis). Per la seva banda,
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els únics peixos que viuen en aquests ambients són la gambusia (Gambusia
holbroocki) i l'anguila (Anguilla aguilla). Als barrancs també hi viuen un
nombre

important

d'ocells,

principalment

rapinyaires

com

la

miloca

(Neophron pernopterus), el soter (Hieraetus pennatus), el falcó (Falco
peregrinus), el xòric (Falco tinnunculus), el corb (Corvus corax), l'òliba (Tyto
alba), el mussol (Otus scops) i, fins fa pocs anys, hi criava el milà reial (Milvus
milvus), però ara només es troba al barranc de forma excepcional. A part de
rapinyaries, també podem trobar-hi, entre d'altres, el colom salvatge
(Columba livia) i la mèrlera (Monticola solitarius). Associades als barrancs,
trobem un gran nombre de coves habitades per una fauna de gran importància
ecològica. Hi dominen els aràcnids, miriapodes i crustacis i hi ha varies
espècies de rates-pinyades. També és freqüent trobar-hi restes fòssils, ja que
a les coves queden protegides de l'erosió.
Fauna als illots
Els illots són el refugi d'un elevat nombre d'aus, tant de rapinyaires com el
falcó (Falco peregrinus) i els xòrics (Falco tinnunculus), marines com les
baldritges (Calonectris diomedea i Puffinus mauritanicus), els marinerets
(Hydrobates

pelagicus),

i

els

cagaires

(Phalacrocorax

aristotelis),

i

migratòries, que cerquen en aquestes petites illes la tranquil·litat necessària
per poder descansar en els seus llargs viatges. Però, sens dubte, la
característica més important d'aquest ecosistemes tan singulars és la
presència de les diferents varietats de la espècie endèmica de Mallorca i
Menorca de sargantana balear (Podarcis lilfordi), les quals han evolucionat de
manera diferent a cada illot i han constituït fins a vuit subspècies úniques i
diferents als illots de Menorca. A més, en alguns illots aquest rèptil manté
interaccions ecològiques úniques i sorprenents amb el fonoll marí (Crithmum
maritimum) i amb la rapa mosquera (Dracunculus muscivorus). A l'illa de l'Aire
arriben a assolir densitats excepcionals, degut precisament a aquestes
interaccions. Els illots de Menorca estan inclosos dins les Àrees Naturals
d'Especial Interès d'elevat grau de protecció, però possiblement aquesta figura
no sigui suficient per assegurar la preservació d'aquests valors naturals de tan
elevat interès. Així ho demostren, per exemple, les introduccions d'espècies
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que han sofert i en alguns casos encara pateixen aquests illots, com els
conills, les cabres o les rates, i que estan posant en greu perill les poblacions
d’algunes d'aquestes subspècies úniques en tot el planeta.
Espècies amenaçades
A Menorca es coneixen un total de 582 espècies que es distribueixen de la
següent forma:
− Peixos: es coneixen 324 espècies, sense tenir en compte les espècies
pelàgiques oceàniques ni bentòniques que viuen a més de 700 metres
de profunditat.
− Amfibis: hi han 2 espècies (hi ha una tercera però no està confirmada
de forma natural)
− Rèptils: hi han 12 espècies (2 tortugues marines, 2 sargantanes, 3
serps, 2 salamanqueses, 1 tortuga marina i 2 d’aigua)
− Aus: hi han 218 espècies, comptant espècies migrants, esitvals i
invernals.
− Mamífers: es coneixen 25 espècies (sense tenir en compte les espècies
de balenes i dofins). D’aquests 13 espècies són de ratpentats, 2
insectívors, un lagomorf, 7 roedors i 3 carnívors.
− Moluscos terrestres: hi han 20 espècies
− Artròpodes: poca informació
− De les 217 espècies de vertebrats (sense tenir en compte els peixos i
els mamífers aquàtics), un 25% poseeix algun tipus d’amenaça segon les
dades del llibre dels vertebrats de Balears (Mejias y Amengual, 2000)
− Una espècie d’aus, el milà reial, és la que es troba més amenaçada, en
perill crític. Tres espècies estan en perill (1 reptil i 2 aus), 40 són
vulnerables (1 amfibi, 2 rèptils, 34 aus i 3 mamífers) i 20 espècies estan
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en menor risc (1 rèptil, 16 aus i 3 mamífers) (¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.).
− Els amifibis, per tant, són el grup més amenaçat, si tenim en compte
que només hi han 2 espècies i una està amenaçada. Els rèptils, amb 4
espècies també presenten un grau d’amenaça important, amb una
espècie en perill. En el cas de les aus, de les 218 espècies que es
coneixen, 53 estàn amenaçades i 3 espècies amb un risc d’extinció molt
elevat. En els mamífers, trobem 6 espècies amenaçades, però amb un
risc relativament baix en comparació amb altres graus d’amenaça.
Taula 10. Espècies amenaçades a nivell Balear a Menorca

N. espècies

Espècies
amenaçades

%

Categoria amenaça*

Amfibis
Reptils

2
12

1
4

50
33

Aus
Mamífers

218
25

53
6

24
24

1V
1EN, 2V, 1MR
1 CR, 2 EN, 34 V, 16
MR
3 V, 3 MR

*CR (perill crític): risc extrem d’extinció en futur pocs anys: EN (en perill): risc alt d’extinció
en futur proper; V (vulnerable): risc d’extinció a mitjà termini; MR (menor risc): estat
s’aproxima a vulnerable
Font: F. Pablo. Situación de la fauna en la reserva de biosfera de Menorca: estado de
conocimiento y variaciones. Jornades dels 10 anys de reserva de biosfera de Menorca (IME,
2004)

Tanmateix, existeix un alt nombre d’espècies de les quals es desconeix la
situació actual, fet que podria fer que aquestes dades augmentessin.
En relació als invertebrats, l’informació és molt escassa, però es creu que la
situació com a mínim deu ser la mateix o fins i tot pitjor que en el cas dels
vertebrats.
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SÍNTESI: FAUNA
¾ Menorca compta amb un gran riquesa faunística. Destaquen els
ocells, que es poden trobar en una gran varietat d’ambients
(boscos, albuferes, litoral rocós, etc.). Els mamífers són més
freqüents en zones boscoses i els rèptils, amfibis i peixos en zones
amb presència d’aigua com les albuferes o els barrancs. Cal
esmentar l’importància de la sargantana balear (Podarcis lilfordi),
espècie que ha evolucionat de manera diferent a cada illot i han
constituït fins a vuit subspècies úniques i diferents als illots de
Menorca.
¾ Menorca, com la major part dels indrets del món, pateix el
problema de la pèrdua de biodiversitat. De les 217 espècies de
vertebrats (sense tenir en compte els peixos i els mamífers
aquàtics), un 25% poseeix algun tipus d’amenaça segon les dades
del llibre dels vertebrats de Balears. Una espècie d’aus, el milà
reial, és la que es troba més amenaçada, en perill crític. Tres
espècies estan en perill (1 reptil i 2 aus), 40 són vulnerables (1
amfibi, 2 rèptils, 34 aus i 3 mamífers) i 20 espècies estan en menor
risc (1 rèptil, 16 aus i 3 mamífers). Els amifibis, per tant, són el
grup més amenaçat, si tenim en compte que només hi han 2
espècies i una està amenaçada. Els rèptils, amb 4 espècies també
presenten un grau d’amenaça important, amb una espècie en perill.
En el cas de les aus, de les 218 espècies que es coneixen, 53 estàn
amenaçades i 3 espècies amb un risc d’extinció molt elevat. En els
mamífers, trobem 6 espècies amenaçades, però amb un risc
relativament baix en comparació amb altres graus d’amenaça.
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3.5 ECOSISTEMES MARINS
Segons publica l’OBSAM al seu web, les aigües del litoral menorquí compten
amb una elevada diversitat biològica a tots els nivells: algues, plantes
fanerògames, peixos, invertebrats i altres organismes. Les grans diferències
geològiques entre la zona nord de l'illa i la zona sud també existeixen,
lògicament, en la geologia dels fons marins. La zona nord està constituïda
(veure 3.1.1 Geologia), per un tipus de roca molt més antiga i variada. Es
combinen, llavors, roques dures i toves que fan que la costa nord sigui molt
més irregular, amb entrades, badies, cales, penyals i platges. En canvi, la
costa sud, amb un tipus de roca molt més homogènia en composició i duresa,
és molt més rectilínia i regular. Així, a la costa nord dominen els fons rocosos,
amb perfils molt més verticals, tallats de cop per badies i entrades, com
Fornells, Sa Nitja, Macaret, Addaia o Es Grau. Aquí és fàcil trobar, a les zones
mes protegides on l'hidrodinamisme és més baix, les fanerògames Cymodocea
nodosa i Zostera noltii, en canvi a les zones menys protegides i per tant amb
aigües més agitades trobam la fanerògama Posidonia oceanica.
A la zona sud, probablement per l'absència de zones protegides de
l'hidrodinamisme, pràcticament no apareixen Cymodocea nodosa i Zostera
noltii, i els fons arenosos estan dominats per Posidonia oceanica.
L'ecosistema marí s'estructura, bàsicament, en quatre zones. La zona superior
generalment emergida s'anomena supralitoral i abasta fins on arriben els
esquitxos de les onades. A continuació trobem la zona medilitoral, que
generalment està submergida i que arriba fins aquelles zones que
ocasionalment, en seques molt fortes, poden estar emergides. Finalment,
l'infralitoral és la zona que permanentment està submergida i que arriba fins
allà on s'acaba la plataforma litoral. A partir d'aquí comença un ecosistema
molt més fosc i profund que s'anomena circalitoral.
A l'ecosistema marí hi són presents un elevat nombre de comunitats, d'entre
les quals destaquen:
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− Comunitats bentòniques sobre roca, que es caracteritzen per la
presència d'un elevat nombre d'algues, invertebrats i peixos.
− Comunitats bentòniques d'arena, on la diversitat d'algues, peixos i
invertebrats és menor que a les roques i les espècies que hi viuen són
en general diferents.
− Comunitats pelàgiques o de mar oberta. Es tracta d'organismes que
viuen a tota la columna d'aigua. És el cas dels grans migradors, com les
espècies de la família Tunidae, tortugues marines, etc.
Herbeis o praderies de Posidònia i altres fanerògames
Les fanerògames marines constitueixen una de les comunitats bentòniques de
major importància ecològica. Generalment, es troben sobre fons arenosos i
fangosos, però també es poden trobar sobre fons rocosos. Aquestes formen
extenses praderies que serveixen com a refugi i zona de reproducció d'un
elevat nombre d'espècies marines de peixos, d'invertebrats i d'algues, com per
exemple les agulles de mar (Syngnathus spp i Nerophis spp) i els cavallets de
la mar (Hippocampus spp), alguns d'ells en perill crític d'extinció,
contretament Sygnathus agassizi i S.abaster segons la llista vermella dels
peixos de les Balears (Direcció General de Pesca de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca). A part de tota aquesta flora i fauna que hi viu
associada, tenen un important paper en la generació i preservació de l'arena
de les platges i en l'estabilització dels fons marins. Aquestes praderies ocupen
una ampla franja del litoral de Menorca distribuint-se des pràcticament els
zero metres (és el cas dels esculls barrera de Posidonia oceanica de S'estany
d'Addaia, un dels esculls més ben conservats del Mediterrani), fins als 35
metres de fondària. A la costa sud, Posidonia oceanica forma una franja
gairebé continua al llarg de tot el litoral. A la costa nord aquesta distribució
és més discontinua a causa d'una major irregularitat dels fons.
Des de l’any 2001, l’Observatori Socioambiental de Menorca realitza el
seguiment biològic del medi marí. Els resultats per l’any 2007 (Mapa 4), amb
14 estacions d’estudi, mostren que la majoria de praderies es troben en bon
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estat de conservació en el límit superior (5-7 metres de profunditat), encara
que també n’apareixen en estat regular a causa de la baixa densitat de nacres
trobades. D’altra banda, les dades del punt central (15 metres de profunditat)
semblen més preocupants, ja que es passa cap a un estat regular de
conservació i, en sis casos, a un mal estat. En aquest punt, s’observa que les
densitats són menors i que també apareixen unes cobertures menors que en el
límit superior.
Mapa 4. Estat de les praderies de Posidonia Oceanica segons densitat de feixos 2007

Font:Observatori Socioambiental de Menorca

La Posidonia oceanica no és l’única comunitat vegetal que trobem dins la mar.
A Menorca caldria destacar l’existència de Cymodocea nodosa i Cystoseira.
La Cymodocea nodosa, coneguda popularment com a algueró, és una planta
marina que, igual que la posidònia, constitueix unes formacions submarines
anomenades praderies o herbeis. Aquesta espècie és pròpia de la franja
infralitoral i sol colonitzar els fons sorrencs i fangosos de cales i badies
someres, és a dir, poc fondes, generalment d’aigües tranquil·les i protegides.
En aquests llocs forma unes praderies més o menys denses, però que no solen
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ser molt extenses. És una espècie bastant tolerant quant als seus
requeriments ecològics, encara que no pot competir amb Posidonia. També
pot trobar-se a major fondària, per sota del cinturó de praderies de Posidonia
oceanica. És freqüent que formi praderies mixtes amb altres fanerògames,
com Zostera noltii o Posidonia oceanica, però també amb algues verdes com
Caulerpa prolifera, segons el tipus de substrat que predomini. Igual que les
praderies de posidònia, constitueixen un dels elements més destacats dels
fons marins, ja que es tracta d’una mena de boscos submergits que conformen
uns hàbitats molt rics a causa del nombre d’espècies que hi estan associades i
que les utilitzen tant per a refugiar-se com per alimentar-se. Al contrari que
la posidònia, l’algueró no és tan abundant al litoral menorquí i únicament
existeixen quatre grans praderies situades a les cales de la costa nord Sanitja,
Fornells, Addaia i S’Estany. Això no vol dir que a la resta de cales no en
trobem, però es tracta de praderies de poca extensió situades sobre tot a les
cales de la costa nord-est. D’altra banda, a la costa sud també se’n pot
trobar, però en aquest cas a grans fondàries, per sota de les praderies de
posidònia.
La comunitat de Cystoseira del grup mediterranea es troba en una franja just
al límit inferior de la zona de batuda de les onades, entre els anomenats
estatges mediolitoral i infralitoral superior. Aquestes algues brunes tenen un
aspecte que recorda el d’un petit arbre i poden arribar a sobrepassar els 30
cm d’alçada. Presenten una gran sensibilitat a la contaminació i per tant, la
presència d’aquesta alga resulta un bon indicador de la qualitat de l’aigua
d’aquella zona, tot tenint en compte també els factors naturals que poden
afectar la seva distribució: la geologia i morfologia de la costa, les direccions
dels corrents predominants, la fondària, etc. A més de Cystoseira del grup
mediterranea i altres espècies del gènere Cystoseira, en aquesta franja del
litoral hi poden viure altres tipus d’algues tot depenent de les condicions
ambientals.

En el migjorn de l’illa la Cystoseira formar franges gairebé

continues, només interrompudes per la presència de cales més tancades,
petits ports esportius i embarcadors, i alguna que altra desembocadura de
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torrent, en algun cas portador d’aigües depurades. En la zona de tramuntana
per les característiques geològiques d’aquesta, no és freqüent trobar-ne.
El coral·ligen i el corall vermell.
Es tracta d'un altre exemple de comunitat bentònica, si bé no està clar si es
tracta d'una comunitat que creix sobre un substrat rocós o sobre un substrat
tou de composició detrítica.
El nom de coral·ligen es deu al fet que és una comunitat formada bàsicament
per algues calcàries de la família de les coral·linàcies. Es tracta d'una
comunitat que guarda alguns paral·lelismes amb les comunitats dels esculls
tropicals de corall. Apareix al voltant dels 35-40 metres de fondària, on només
arriba un 5% de la llum que arriba a la superfície. En aquestes condicions, les
algues i alguns organismes es carreguen de carbonat càlcic, el que els
proporciona una resistència a la depredació per part d'herbívors, i a la
vegada, els confereix la capacitat de formar estructures espacials complexes
amb el pas del temps. El nom de coral·ligen també ha donat peu a implicar,
en moltes ocasions, la presència de corall vermell Corallium rubrum. Si bé
aquesta espècie pot trobar-se freqüentment al coral·ligen profund, és més
característica de les coves semifosques profundes.
Les tenasses i trottoirs d'algues calcàries.
Són una mena de cornises que segueixen la línia de costa rocosa, arran
d'aigua, formades per materials calcaris d'origen orgànic. Són un exemple de
comunitats bentòniques de roca. Aquests passadissos, per on es pot caminar,
es troben sobretot a les costes abruptes i inclinades. Estan formades per l'alga
Lithophyllum lichenoides, a les parts inferiors s'hi refugien espècies pròpies
d'aigües més profundes (comunitat del coral·lígen). Damunt la tenassa de
l'alga Lithophyllum lichenoides hi ha una cobertura d'altres algues de gèneres,
com Ceramium, Laurentia, Gelidium, etc.
Aquestes són les comunitats més fàcilment observables, ja que es troben a
poca profunditat. Hi ha, però, moltes altres comunitats d'elevat interès
científic, com els esculls i fons coral·lígens, els fons de fang, els fons d'algues
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calcàries on habita la llagosta (Palinurus elephas), el talús on es pesca la
gamba vermella del Mediterrani (Aristeus antennatus), les comunitats
específiques de port i badies o també la comunitat d'organismes que viuen
damunt substrats artificials (molls, barques, fustes, cordes,...), anomenats
fouling.

SÍNTESI: ECOSISTEMES MARINS
¾ Les aigües del litoral menorquí compten amb una elevada
diversitat biològica a tots els nivells: algues, plantes
fanerògames, peixos, invertebrats i altres organismes.
¾ A l'ecosistema marí hi són presents un elevat nombre de
comunitats : comunitats bentòniques sobre roca, d’arena i
comunitats pelàgiques.
¾ D’especial importància són les praderies de Posidònia i altres
fanerògames, per constituït el refugi i zona de reproducció d'un

elevat nombre d'espècies marines de peixos, d'invertebrats i
d'algues i pel paper en la generació i preservació de l'arena de
les platges i en l'estabilització dels fons marins.
¾ L’estat de conservació de les praderies de Posidonia Oceanica
és preocupant en el seu punt central (15m) ja que en 6 de les
14 estacions analitzades per l’OBSAM l’estat és dolent i en la
resta regular. L’estat en el límit superior (5-7m), és en termes
generals, millor.
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3.6 PAISATGE
El paisatge és l’aspecte que té el territori, i que resulta de la combinació de
les seves característiques físiques i avui en dia, de l’activitat humana realitza
sobre aquest. Degut a això, avui en dia, no és estrany sentir parlar de dos
tipus de paisatge: el paisatge natural i el paisatge natural. En realitat, resten
al món pocs paisatges naturals, és a dir, que mai han sofert l’acció de
l’activita humana.
En la redacció del Pla Territorial Insular de Menorca, es van descriure un
conjunt de 24 unitats de paisatge que es poden consultar en l’annex 3 del PTI.
Però en el cas del present document, s’ha considerat més adient parlar del
paisatge menorquí, en un sentit més ampli, i en base a l’estudi de les
cobertes del sòl realitzat per l’Observatori Socioambiental de Menorca en el
projecte “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”.
D’aquesta manera es podran definir més que unitats específiques de paisatge,
els diferents tipus de paisatge que entremesclats, combinats conformen
l’imatge i el caràcter de l’illa de Menorca.
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. En aquest cas, per a establir les diferents cobertès de sòl s’ha
utilitzat el nivell 3 de la llegenda CORINE LC, adaptant-la en alguns casos a la
realitat menorquina.
Entenem en el context menorquí que els paisatges naturals són aquells que
menys modificació (encara que han estat modificats) han sofert per part dels
humans. Estem parlant en aquest cas dels boscos i àrees naturals, les zones
húmides i les masses d’aigua naturals.
Per contra, els paisatges humanitzats, encara que amb diferències importants
entre ells estan conformats per les superficies artificials i les superfícies
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agrícoles i ramaderes. Entendrem en aquest cas i dintre del paisatge
humanitzat de menorca, el paisatge artificial format per les superfícies
artificials presents a Menorca i el paisatge modificat com les cobertes
agrícoles i ramaderes principalment.
Mapa 5. Cobertes artificials, modificades i naturals a Menorca

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

3.6.1 Paisatge humanitzat artificial
En aquest cas, i fen referencia als tipus de cobertes del sòl establerts en el
projecte “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”
trobem que aquest paisatge està format per (Taula 11):
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Taula 11. Cobertes artificials
Codi
CORINE

Nom adaptat

1.1.1.

Nuclis de població

1.1.2.A

Urbanització laxa. Urbanitzacions

1.1.2.B

Urbanització dispersa. Nuclis rurals

1.2.1.

Zones industrials o comercials

1.2.2.A
Cobertes artificials 1.2.2.C

Carreteres i carrers asfaltats
Carres de pobles i urbanitzacions

1.2.3.

Ports marítims i embarcadors

1.2.4.

Aeroports

1.3.3.A

Zones en construcció

1.4.2.

Instal·lacions esportives i de lleure

5.1.2.

Basses artificials

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM
Imatge 1. Exemples de paisatges humanitzats artificials

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

A Menorca, el 4,5% de la superfície (3.099,9 hectàrres) correspon a aquest
tipus de paisatge.
En relació a la superfície municipal, Es Castell i Sant LLuís són els municipis
amb un major percentatge de paisatge humanitzat. Ferreries, Es Migjorn i Es
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Mecadal, els que en relació a la seva extensió, presenten un menor
percentatge (Gràfic 3).
Gràfic 3. Percentatge de superfície de paisatge humanitzat en relació a l’extensió
municipal.

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

Trobem dintre d’aquest paisatge artificial, trobem diferencies paisatgístiques
entre ells però en conjunt conformen el paisatge artificial de l’illa.

SÍNTESI: PAISATGE HUMANITZAT ARTIFICIAL
¾ S’enten per paisatge humanitzat artificial aquell format per les
superfícies artificials presents a Menorca (nuclis de població,
urbanitzacions, zones industrials, carreteres, etc.) i a Menorca
representen el 4,5% del territori.
¾ Es Castell i Sant Lluís són els municipis amb major percentatge de
superficie artificial en relació a la seva extensió (13,6% i 12%
respectivament).
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3.6.2 Paisatge humanitzat modificat
Igual que en l’apartat anterior fem referència a tipus de cobertes modificades
establertes en el projecte “Cartografia digital de l’ocupació del territori de
Menorca 2002”.
El paisatge humanitzat modificat està format per les següents cobertes de sòl
(Taula 12):
Taula 12. Cobertes modificades

Cobertes
modificades

Codi
CORINE

Nom adaptat

1.2.2.B

Camins rurals i senders

1.3.1.

Canteres

1.3.2.

Abocadors

1.3.3.B

Àrees marginals

1.4.1.

Zones verdes i jardins

2.1.1.

Cultius extensius de secà

2.1.2.A

Cultius intensius de regadiu

2.1.2.B

Cultius intensius d'hortalisses

2.1.2.C

Cultius intensius en hivernacles

2.2.1.

Vinya

2.2.2.

Hortals d'arbres fruiters

2.2.3.

Camps d'oliveres

2.3.1.

Pastures i camps abandonats

2.4.1.

Hortals mixtos d'arbres fruiters i hortalisses

2.4.3.

Terres de conreu mesclades amb vegetació

3.2.4.B

Ullastrar en regeneració

3.3.4.

Zones cremades

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM
Imatge 2. Exemples de paisatge humanitzat modificat

52

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

A dalt: Camp entre Cala en Porter i Alaior. A baix: Pastura a Ferreries. Fotografies de Xisco
Roig

Aquest tipus de paisatge el trobem en el 50,6% de la superfície (35.123,3
hectàrees).
Es Castell és el que presenta, en relació a la seva superfície, un major
percentatge d’aquest tipus de paisatge. També Ciutadella i Alaior. Amb tot i
això, en hectàrees, Ciutadella és la que té una major superfície i que
correspon gairebé al 34% del total de la superfície que presenta aquest
paisatge (Gràfic 4).
Gràfic 4. Percentatge de superfície de paisatge humanitzat modificat en relació a
l’extensió municipal.

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM
Elaboració pròpia
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Veiem de totes maneres que hi han diferencies notables entre les diferents
categories que formen part d’aquesta categoria de coberta però bàsicament
estem parlant del paisatge agrícola i ramader tan característic de Menorca.

SÍNTESI: PAISATGE HUMANITZAT MODIFICAT
¾ S’enten per paisatge humanitzat modificat el paiatge bàsicament
agro-ramader (cultius, pastures, etc) i altres cobertes no tan
artificials com les anteriors (camins rurals, canteres, etc.) i a
Menorca representen el 50.6% del territori.
¾ Es Castell, Ciutadella i Alaior són els municipis amb major
percentatge d’aquest paisatge en relació a la seva extensió
(65,8%, 60,4% i 53,3% respectivament).

3.6.3 Paisatge natural
Seguint amb la tònica dels anteriors apartats i fen referència a la categoria de
cobertes naturals establerta en el projecte “Cartografia digital de l’ocupació
del territori de Menorca 2002”, entenem com a paisatge natural el format per
(Taula 13):
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Taula 13. Cobertes naturals
Codi
CORINE

Cobertes naturals

2.4.3.

Nom adaptat
Terres de conreu mesclades amb vegetació
natural

3.1.1.A

Alzinars

3.1.1.B

Ullastrars

3.1.1.C

Bosquets de ribera

3.1.2.A

Pinars

3.1.2.B

Sivinars

3.1.3.A

Boscos mixtes d'alzines i ullastres

3.1.3.B

Boscos mixtes d'alzines i pins

3.1.3.C

Boscos mixtes d'ullastres i pins

3.2.1.A

Herbassars naturals humits

3.2.1.B

Herbassars naturals secs

3.2.2.A

Arbusts aerodinàmics litorals

3.2.2.B

Tamarells i alocars

3.2.2.C

Bardisses

3.2.2.D

Arbust no aerodinàmics litorals

3.2.3.

Màquia esclerofil·la

3.2.4.A

Marines de brucs i estepes

3.2.4.B

Ullastrars en regeneració

3.3.1.A

Platges i arenals sense vegetació

3.3.1.B

Dunes i arenals amb vegetació

3.3.2.

Roquissars sense vegetació

3.3.3.

Roquissars amb vegetació esparsa

4.1.1.

Maresmes i basses temporals

4.2.1.

Saladars litorals

4.2.3.

Zones baixes intermareals

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM
Imatge 3. Exemples de paisatge naturals
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A dalt: Cala Pregondó. Abaix:Vistes de Montgrofe des de Cala en Calderer. Fotografies de
Marta Pérez

Aquest podríem dir que és el paisatge natural o menys modificat per l’home.
Es tracta dels espais amb vegetació natural, ja siguin boscos, marines,
platges, roquissars o maresmes.
El paisatge natural representa el 45% de la superfície de l’illa (31.249
hectàrees).
Es Mercadal, juntament amb Ferreries i Es Migjorn Gran són els municipis amb
major percentatge de paisatge natural, en relació a la seva superfície. Es
Castell el que menys (Gràfic 5).
Gràfic 5. Percentatge de superfície de paisatge natural en relació a l’extensió municipal.

Font: “Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002”. OBSAM
Elaboració pròpia
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SÍNTESI: PAISATGE NATURAL
¾ S’enten per paisatge humanitzat modificat el paiatge menys
alterat

per

l’home

(boscos,

marines,

platges,

roquissars,

maresmes) i representa el 45% de la superfície de Menorca.
¾ Es Mercadal, Ferreries i Es Migjorn Gran són els municipis amb
major percentatge d’aquest paisatge en relació a la seva extensió
(56,4%, 53,8% i 51,7% respectivament).

D’acord amb aquestes classificacions i realitzant l’anàlisi de la superfície
ocupada per a cada classe de coberta de sòl, podem afirmar que el paisatge
menorquí és principalment humanitzat modificat, és a dir, agrícola i ramader
(el 50,6%) i paisatge natural (el 45%). D’altra banda el paisatge que hem
definit com humanitzat artificial, representa el 4,5% de la superfície de l’illa.
A mode de conclusió, podem dir que el paisatge de Menorca és troba
fortament arrelat a l’activitat agrícola i ramadera tan característica
d’aquesta illa així com al paisatge natural, ja siguin boscos, platges o
roquissars.

3.7 SISTEMA LITORAL
3.7.1 Descripció del litoral
El

litoral

de

Menorca

és

molt

ric,

tant

geomorfològicament

com

paisatgísticament. Geomorfològicament presenta una gran diversitat: penyasegats, albuferes, cales i platges associades a sistemes dunars, molts d’ells en
un bon estat de conservació.
Menorca compta amb 285,7 km de costa, i el 9,2% de la longitud de costa
correspon a platges, les quals representen el 0,1% de la superfície de l’illa. El
69% de les platges són d’arena fina i el 39% de graves. Majoritàriament el
sediment de platja és d’origen bioclàstic (fragments esquelètics d’organismes)
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amb origen a les praderies de Posidonia Oceanica, suposant el 85% de la
composició del sediment de platja. El 33,8% (85,2 km lineals) de la franja
costanera està urbanitzada i de la resta, el 19,5% (55,8 km lineals sense tenir
en compte els illots) es troba protegida sota la figura de les Àrees Naturals
d’Especial Interès (veure ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
La configuració actual del litoral de Menorca es deu a tot un seguit de
fractures que han enfonsat les terres, que l’envoltaven. No obstant això, per
explicar el litoral de Menorca s’ha de fer referència a les dues regions
geològiques ben definides: la de Tramuntana i la de Migjorn.
La costa nord o de Tramuntana està formada per materials del Paleozoic i del
Mesozoic, presentant un grau d’articulació considerable i encara que
existeixen un bon nombre de petites cales que acullen alguns sistemes dunars
(Servera, 1997), l’aspecte dominant és d’una costa de penya-segats de certa
altura. Aquest retallament de la costa ve influenciat per la tectònica i el
relleu interior de la zona de Tramuntana. És destacable l’abric que suposen
les badies de Fornells i el Port d’Addaia.
La costa sud o de Migjorn està formada per materials fòssils escullosos del
Miocè superior, i presenta una menor articulació que la costa nord. Es
caracteritza per presentar penya-segats abruptes i rectilinis que disminueixen
la seva alçada en els flancs de l’illa per augmentar la seva cota en el sector
central. Un exemple són ses Penyes d’Alaior amb una alçada mitjana de 50
metres sobre el nivell del mar. La costa només es retallada per concavitats
d’ordre decamètric que guarden relació amb antigues dolines o conductes
freàtics (Fornós, 1998; Fornós et al., 1997; Rosselló et al., 1997). La costa
baixa és escassa i sovint de poques dimensions. Caldria destacar el sistema
platja-duna de Son Bou i l’arenal de Binigaus-Biniquadrell com a superfícies
més importants. La resta es tracta de cales de petit ordre on pot romandre
l’arena o la grava quant el gradient ho permet.
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Mapa 6. Costa de Menorca

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

3.7.1.1 Tipus i formes del litoral
El litoral de Menorca presenta diferents tipus i formes que es descriuen a
continuació:
Costes d’erosió: Penya-segats
− Penya-segats estructurals amb perfil complex
Els penya-segats estructurals amb perfil complex són aquells que
presenten una alternança de diferents materials amb diferent
resistència formant el que s’anomenen perfils complexos.

59

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

A Menorca, aquest tipus de penya-segats es troben de forma gairebé
continua a la regió de Tramuntana, des de la punta de s’Esperó de la
Mola, a Maó, fins a Cala Morell en el municipi de Ciutadella. Amb tot i
això, en aquest tram s’intercalen de forma puntual altres tipus de
litorals arenosos d’acumulació, com a conseqüència de la complexa
disposició estructural dels materials que configuren aquesta costa.
− Penya-segats de marina i formes associades
Els penya-segats de marina es caracteritzen per ser verticals i per
presentar, entre d’altres aspectes, sectors de graons a diferents
alçades. L’alçada d’aquests penya-segats pot ser variable, des de
presentar un parell de metres fins a arribar al centenar. Aquest penyasegats poden presentar diverses formes, com les plataformes costeres
d’erosió (on s’ha donat un retrocés ràpid dels nivells superiors del
perfil amb un rocam més tou respecte dels inferiors que presenten un
rocam més dur), les coves d’erosió marina (cavitats formades pel
contacte amb la mar de materials amb poca resistència), els arcs
litorals (formats per l’erosió marina de dos costats d’un sortint dins la
mar que s’acaben comunicant i formant un arc). Un altre aspecte a
destacar d’aquests tipus de penya-segats són les cales. Les cales
representen l’entrada de la línia de costa cap a terra, normalment
quant s’hi troba rocam calcari de caràcter tabular. Les cales han de
presentar una major dimensió de l’entrada de la mar cap a terra que
l’amplària de la boca o l’entrada, i normalment presenten acumulació
de sorra o grava. Cap a l’interior tenen continuïtat en un barranc de
parets verticalitzades i just darrera de la platja s’hi pot trobar la
formació d’una albufera. Les cales estan lligades a desembocadures
torrencials que amb el temps han estat més o menys inundades per la
mar.
Aquest tipus de penya-segats i les diferents formes associades a aquests
es troben de manera ininterrompuda a la regió del Migjorn, des del Port
de Maó fins a la Punta de s’Escullar al nord de Ciutadella.
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Costes d’acumulació
Les costes d’acumulació són aquelles en què els materials han estat dipositats
per la mar. Aquest tipus de costa es caracteritzen per ser molt dinàmica i
sensible als canvis dels factors ambientals.
− Sistemes platja-duna
Els sistemes platja-duna són els més complexos i a la vegada, més
fràgils de tots. El seu equilibri es basa en una perfecta simbiosi entre el
medi biòtic i l’abiòtic, el medi submergit i emergit.
Aquests sistemes platja-duna presenten diferents zones:
Zona de platja submergida: es tracta de la zona que està
permanentment inundada per la mar. Es diferencien dos sectors:
el sector distal (part més allunyada de la costa i on la
profunditat no és superior als 40m. i on es desenvolupen les
praderies submarines de Posidonia Oceanica) i el sector
proximal (bancs d’arenes submergides entre el límit superior de
les praderies de Posidonia i la línia de costa).
Zona de platja subaèria (mesolitoral-foreshore): es tracta de la
zona de transició entre la part submergida i emergia del sistema.
Estem parlant en aquest cas, de la zona de batuda de les ones i
on es produeix l’intercanvi de sediment entre aquestes dues
parts. Durant l’hivern aquesta zona protegeix la platja ja que
disminueix l’efecte erosiu de l’onatge i a més perquè és on
s’acumulen les restes mortes de Posidonia (bermes vegetals) que
eviten la pèrdua de sediment durant els temporals així com
també esmorteixen l’onatge protegint la platja aèria.
Zona de platja subaèria (supralitoral-backshore): es tracta de
la zona on es donen els processos i els mecanismes de
61

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

transferència de sediment cap al camp dunar interior. També
constitueix la reserva de sediment. Des del punt de vista
morfodinàmic es poden distingir dos sectors: la platja alta (zona
compresa entre el límit superior de la platja intermèdia i la
primera línia de dunes eòliques davanteres –foredunes- i que
presenta variacions importants en la seva amplària i el sector de
dunes davanteres o foredunes (zona compresa entre la part
alta de la platja i el camp dunar; són les primeres acumulacions
permanents però no estabilitzades d’arena).
Camp dunar: es tracta de la zona on apareixen les dunes
estabilitzades, en gran part degut a la presència de vegetació
llenyosa i progressivament arbòria que fixa l’arena. Estan
formades per cordons disposats paral·lelament a la línia de
costa.
Figura 1. Esquema platja-duna

Font: Rodríguez et al. (2002), X.Roig (2005)

− Albuferes
Les albuferes es poden formar per l’enfonsament del territori
(subsidència

tectònica)

com

és

el

cas

de

Son

Bou,

per

la

desembocadura de torrents a l’interior d’una cala com per exemple
Cala en Porter o per tractar-se de valls inundades com l’Albufera des
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Grau. Les albuferes presenten una restinga arenosa que tanca la
connexió amb la mar oberta. Aquesta restinga pot estar formada per
cordons de dunes que donen lloc a un sistema platja-duna com Son Bou,
Morella o Son Saura.
El paper de la comunitat vegetal marina Posidonia Oceanica
La comunitat vegetal marina més important, per la seva extensió i funcions,
és la comunitat de Posidonia Oceanica. Es tracta d’una planta endèmica
mediterrània que viu als fons marins arenosos. La Posidonia Oceanica està
formada, com una planta superior, per arrels, tiges, fulles, flors i fruits i
forma grans praderies que es poden estendre fins al 40 metres de profunditat,
depenent de la claredat i agitació de l’aigua.
La importància de les praderies de posidonia rau en 3 aspectes:
− Juntament amb les concrecions coral·lígenes, formen l’hàbitat de
l’ecosistema que constitueix la “fàbrica” de sediment arenós més
important (el 85% del sediment de les plates i cales de Menorca és
d’origen bioclàstic). A més, aquestes són l’hàbitat de moltes altres
espècies, que s’incorporen tant en les fulles com en els rizomes de la
posidonia.
− Les praderies augmenten la rugositat i disminueixen la profunditat
crítica que provoca la modificació de l’onatge, fet que fa que les ones
trenquin en una zona relativament allunyada de la línia de costa quan
hi ha temporal. Per tant, les praderies protegeixen de l’erosió a la línia
de costa.
− Actuen com a dic de contenció, de forma que la seva situació i
disposició paral·lela a la línia de costa permet retenir l’arena dels
bancs submergits que es troben entre les praderies i la línia de costa.
D’aquesta manera s’impedeix que l’arena es desplaci cap a zones
profundes on seria molt més difícil que retornes cap a la línia de costa i
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al mateix temps, creen un perfil òptim perquè l’onatge transporti el
sediment cap a la línia de costa.
Aquestes praderies de Posidonia només es desenvolupen en aigües netes i
cristal·lines, és a dir, són un bon indicador de la qualitat de les aigües.
A la costa sud de Menorca les praderies de Posidonia formen una franja
gairebé contínua al llarg de tot el litoral, mentre que a la costa nord aquesta
distribució és més discontínua a causa d’una major irregularitat dels fons i
una batimetria més profunda.
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SÍNTESI: DESCRIPCIÓ DEL LITORAL
¾ Menorca compta amb 285,7 km de costa, i el 9,2% de la
longitud de costa correspon a platges, les quals representen el
0,1% de la superfície de l’illa. El 69% de les platges són
d’arena fina i el 39% de graves. Majoritariament el sediment
de platja és d’orgien bioclàstic (fragments esquèletics
d’organismes) amb origen a les praderies de Posidonia
Oceanica, suposant el 85% de la composició del sediment de
platja. El 33,8% (85,2 km lineals) de la franja costanera està
urbanitzada i de la resta, el 19,5% (55,8 km lineals sense tenir
en compte els illots) es troba protegida sota la figura de les
Arees Naturals d’Especial Interès
¾ Es poden distingir dues costes, que fan referència a les unitats
geomorfòlogiques de Menorca, la costa de Tramuntana i la de
Migjorn. La costa de Tramuntana és més articulada, amb gran
prèsencia de penya-segats de certa altura. La costa de
Migjorn,

presenta

penya-segats

abruptes

i

rectiliniïs

i

nombroses cales i platges.
¾ El litoral de Menorca presenta diverses formes i tipus de
costa: penya-segats de perfil complex, penya-segats de
marina, sistemes platja-duna i albuferes.
¾ La Posidonia Oceanica té un paper important pel litoral. Les
praderies de Posidonia són la principal font de sediment de les
platges, protegeixen la costa de l’erosió i retenen l’arena dels
bancs submergits. L’estat de conservació d’aquestes praderies
és en termes generals bó.
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3.7.2 Usos i impactes antròpics del litoral
3.7.2.1 Us del litoral
Al llarg del litoral de Menorca, trobem diversos usos, que es descriuen a
continuació:
− Transport i comunicació amb la resta de territoris
A Menorca s’han construït dos grans ports, aprofitant dues badies existents. El
principal port és el de Maó, amb més de 6 quilometres de llargària és el segon
port natural més gran d’Europa. Aquest té una gran importància logística i és
el principal punt de transport de mercaderies de l’illa. També és on arriben
gairebé la meitat dels passatgers de les línies regulars de vaixells així els
creuers turístics. El port de Ciutadella, de dimensions més reduïdes, alberga
aproximadament l’entrada de la meitat dels passatgers de les línies regulars
de vaixells i en menor grau, que el port de Maó, transport de Mercaderies
(Taula 14).
Taula 14. Transport de mercaderies i passatgers als ports de Maó i Ciutadella
Port de Maó Port de Ciutadella
Transport de mercaderies (tones) 1.186.631
84.780
Passatgers creuers turístics
103.574
0
Passatgers línies regulars
181.588
180.023
Font: Autoritat Portuària de Balears. Conselleria de Turisme i Servei de Ports i Litoral
(Delegació Ciutadella). D.G. Ports del Govern de les Illes Balears. Elaboració pròpia

− Assentaments urbans, residencials i turístics
En el litoral de Menorca hi han ubicats assentaments urbans, residencials i
turístics. La urbanització del litoral afecta a 85,23km lineals de costa (el
33,8% de la línia de costa), dels quals 40,1 km lineals corresponen a ús
eminentment turístic (el 15,9%) de la línia de costa. En el primer quilòmetre
de la franja litoral el 41,1% dels usos són turístics, el 11,7% residencials i el
11,3% urbans.
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Mapa 7. Quilòmetres lineals de costa ocupats per cobertes artificials d’ús turístic

*En vermell, cobertes artificials i en blau específicament les cobertes d’ús turístic. En verd,
cobertes naturals.
Font : Observatori Socioambiental de Menorca

− Us recreatiu
El litoral és un espai d’oci i de lleure tant pels residents com pels turistes. El
litoral, en especials les platges i cales, ha tingut un paper clau en el
desenvolupament turístic de Menorca, convertint-se en el principal reclam
turístic. El producte turístic de “sol i platja” de Menorca es caracteritza per
ser intensiu i marcadament estacional.
Davant de la demanda d’oci en aquets espais, s’han instaurat en la mateix
superfície de platges serveis d’oci i de lleure pels usuaris. A Menorca els
serveis de platja més habituals són hamaques, velomars i balnearis i per l’any
2006, la superfície de platja ocupada per aquests serveis va ser de 27.189 m2.
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Segons un estudi sobre valoració econòmica de platges realitzat l’any 2006
(informe inèdit) s’ha estimat que durant tot el període estival les platges i
cales de Menorca reben aproximadament més de 9 milions d’usuaris (més del
60% corresponen a usuaris turistes). En algunes platges i cales, això es
tradueix en una elevada freqüentació que sol sobrepassar la capacitat de
càrrega d’aquestes.
La densitat d’usuaris màxima i per tant, la capacitat de càrrega, de les
platges B i C (verges) s’estableix en 15 m2/usuari i en el cas de les platges A,
les urbanes, de 5 m2/usuari (veure 3.7.3 Gestió del litoral). L’OBSAM amb la
col·laboració del Serveis de Platges del Consell Insular de Menorca i de
Serosport realitza recomptes d’usuaris de platges en el mes d’agost per a
poder estudiar la freqüentació d’aquestes. Les dades per l’any 2006 (Taula
15) mostren que un 10% de les platges tipus A analitzades superaven la
capacitat de càrrega i el 47% en el cas de les platges B. En aquestes darrers,
cal puntualitzar, que algunes de les platges i cales estan patint freqüentacions
molt més elevades del desitjat. Per exemple Cala en Turqueta va
experimentar l’any 2007 densitats d’usuaris de 3,7 m2/usuari, Macarella i
Macarelleta densitats de 5,1 i 5,3 m2/usuari o Binigaus de 6,1 m2/usuaris,
densitats molt per avall del desitjat per aquest tipus de platja, on recordem,
la densitat d’usuaris optima hauria de ser de 15 m2/usuaris. Aquest fet, a més
de provocar una elevada pressió antròpica sobre els sistemes platja-duna,
també té efectes negatius sobre l’experiència recreativa dels usuaris.
Taula 15. Evolució de la sobrefreqüentació en els anys 2000-2006
Any
2000
2001
2002
2006

Num.platges
analitzades
22
24
21
27

% platges B que superen la
CC
69
57
54
47

% platges A que superen la
CC
22
20
25
10

*CC: capacitat de càrrega.
Font: Servei de platges del Consell Insular de Menorca, OBSAM i Serposport.
Elaboració pròpia
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A més de l’ús de “sol i platja”, entès com aquell estretament relacionat amb
les platges i cales, en el litoral es donen altres usos recreatius. Caldria
destacar sens dubte, el turisme nàutic, que també durant el període estival,
té una gran importància. Altres usos que es donen de forma no tan massiva i
menys estacionals, seria l’excursionisme tan a peu, com amb BTT o cavall
(amb el Camí de Cavalls com a gran aliat).
3.7.2.2 Impactes antròpics en el litoral
El litoral pateix diferent impactes fruit de l’activitat humana i econòmica que
es dona sobre ell. Els principals impactes s’expliquen a continuació:
− Impactes sobre les praderies de Posidonia Oceanica
Les praderies de Posidonia Oceanica es veuen afectades pels abocaments
d’aigües residuals i especialment pel fondeig de les embarcacions d’esbarjo.
Aquest darrer provoca l’arrabassament de la planta i desestabilitza l’entramat
de rizomes sobre el qual es subjecta. L’efecte final d’aquesta pràctica és la
pèrdua ràpida de la superfície de la praderia. La pesca professional
d’arrossegament també provoca el mateix efecte sobre les praderies.
− Impactes sobre la zona de platja subaèria (mesolitoral o foreshore)
En aquest cas el principal impacte sobre aquesta zona detectat a Menorca és
la retirada massiva de les fulles de Posidonia Oceanica. Aquesta activitat de
“neteja” de les platges i cales, desproveeix a les platges del mecanisme
natural de protecció contra l’erosió. Si aquesta pràctica es porta a terme amb
maquinaria pesada, provoca la destrucció de les formes dinàmiques formades
de forma natural i augmenten la quantitat de sediment que es perd en les
actuacions de retirada. Amb el nou sistema de gestió de platges els impactes
d’aquesta pràctica s’han reduït de manera.
− Impactes sobre la zona de platja subaèria (supralitoral o backshore)
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El impactes que es donen sobre aquesta zona són la utilització massiva per
part dels usuaris de platges, que provoca per un costat la generació de residus
sòlids sobre el sistema, així com la fragmentació d'hàbitats naturals i el
desencadenament de processos erosius que afecten a la seva morfologia. Un
altre impacte és la neteja de platges mitjançant maquinària pesada, que
arrasa les formes dunars embrionàries i la vegetació existent, impedint cap
tipus d’estabilitat i d’equilibri del sistema. Això provoca la pèrdua de
superfície de platja i un progressiu retrocés de la línia de costa. Un altre
aspecte a tenir en compte és l’instal·lació de serveis que en alguns coses
realitzen l’aplanament del primer cordó dunar per a guanyar superfície de
platja o fins i tot es localitzen a les foredunes. Per últim, cal fer esment
d’una altra pràctica perjudicial per aquesta zona com es el pas amb vehicles
tot-terreny o similars.
− Impactes sobre el camp dunar
La degradació del camp dunar pot venir provocat per impactes en la resta de
zones anteriorment descrites donat la interrelació dinàmica que hi ha entre
les diferents zones. Per altra banda, els camps dunar són zones on es troben
un gran nombre d’extraccions d’arena i de camps conreats. Això provoca la
desforestació de la zona, incentiven l’erosió eòlica i provoquen a pèrdua de
gran quantitat d’arena. També es donen altres activitats que perjudiquen els
camps dunars, com és el pas de vehicles tot-terreny i similars, pas de cavalls,
etc. Però sens dubte, una de les pràctiques que perjudiquen enormement els
camps dunars és l’urbanització. Molts camps dunars han estat arrasats per a
instal·lar residencies, allotjament turístic, infraestructures viàries, etc.
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SÍNTESI: USOS I IMPACTES ANTRÒPICS DEL LITORAL
¾ El litoral alberga diferents usos: s’ubiquen els ports que
permeten el transport de mercaderies i de persones amb altres
territoris, es troben ubicats assentaments humans, especialment
turístics i també residencials i és un espai d’oci i de lleure tant
pels residents com pels turistes.
¾ L’existència d’aquest usos provoca un seguit d’impactes
antròpics sobre el sistema: afectació a les praderies de
Posidonia Oceanica, desequilibris en el balanç sedimentari del
sistemes plata-duna, modificació i/o erradicació de formes
dunars, generació de residus,…

3.7.3 Gestió del litoral
Pel que a la gestió del litoral abans de la declaració al 1993 de Menorca
Reserva de Biosfera existien pocs treballs sobre els sistemes litorals de
Menorca (Rita et al. 1988, Rita i Tebar, 1990, Fornós i Forteza, 1993), i tots
referits a l’estudi botànic i geomorfològic d’aquests, i sense tenir en compte
en l’estudi l’ús de platges, freqüentació, paisatge i/o valoració. Fruit
d’aquest desconeixement les gestions realitzades fins fa una dècada no
afavorien la conservació d’aquests ambients litorals, amb gestions pròpies
d’espais urbans que afectaven l’estabilitat dels sistemes platja-duna, posant
en perill la l’existència i conservació dels valors naturals del litoral. No és fins
l’any 1998 que es donen les primeres passes per definir un nou sistema de
gestió ambiental de platges i sistemes platja-duna basat en criteris de
sostenibilitat (Juaneda i Roig-Munar, 2002), el qual va ser engegat l’any 2000 i
encara avui és vigent. Aquest canvi en les mesures de gestió litoral fou
afavorit per una petició d’ASHOME (Associació Hotelera de Menorca) que
demanà a les administracions locals una major cura en la gestió del litoral
arenós.
71

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Fruit d’aquest nou sistema de gestió ambiental de platges, l’any 2000 el
Consell Insular de Menorca, creà el Consorci de Gestió Mancomunada del
litoral de Menorca (format per tots els Ajuntaments excepte Es Castell i pel
Consell Insular de Menorca). Aquest consorci va realitzar una planificació del
litoral mitjançant la classificació qualitativa dels espais a gestionar per a
optimitzar els recursos humans, mecànics i materials així com per aplicar
mesures de gestió diferenciades per a cada una de les tipologies de platges i
cales identificades i classificades per el Consell Insular de Menorca (Roig, F.X.
i Juaneda,J. 2002).
Aquesta classificació crea 3 categories de platges (Imatge 4):
− Platges A: són aquelles situades en àrees urbanes o turístiques, amb
serveis de platja i accessibilitat rodada a peu de platja.
− Platges B: són aquelles que es troben situades en ANEI, amb alts graus
de freqüentació, accessibilitat rodada relativament a prop de la platja i
sense serveis.
− Platges C: són aquelles que també es troben situades en ANEI, amb
baixos o nuls índexs de freqüentació i amb accessibilitat exclusivament
peatonal.
D’aquesta classificació trobem que a Menorca el 34,4% de les platges de
Menorca són de tipus A, el 20,4% tipus B i el 45,2% platges tipus C (Mapa 8).
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Mapa 8. Tipologia de platges

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

Platja tipus A
Platja de Punta Prima
Sant Lluís
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Platja tipus B
Platja de Binimel·la
Es Mercadal

Platja tipus C
Cala Carbó
Ciutadella

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

El nou sistema de gestió ambiental de platges i basat en criteris sostenibles
concep l’espai platja-duna com un espai dinàmic i complex, i les actuacions
realitzades es basen en la fragilitat de l’espai platja i l’espai duna sota
criteris de gestió geomorfològics. Les mesures que es duen a terme en
aquesta gestió són les següents:
− Retirada i gestió de bermes emergides de Posidona Oceanica
S’adapta la retirada de les bermes vegetals en funció del medi i s’abandona la
retirada sistemàtica amb maquinaria pesada. Pel que fa a la gestió de les
bermes

retirades

aquestes

poden

ser

utilitzades

com

a

trampes

d’interferència eòlica, també es poden anivellar les bermes a la zona de
batuda del sistema per a afavorir l’adossament de barres submergides sobre la
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platja o utilitzar també les restes de bermes acumulades i dipositades per a
aquest fi així com per retornar part del sediment retingut en aquestes.
− Neteja mecànica de platges
Reducció de les neteges mecàniques, tant en períodes com en unitats
d’actuació, la sectorialització dels trams objecte d’actuació, i l’aplicació de
criteris de gestió basats en el manteniment de l’equilibri del sistema han
permès el manteniment de l’equilibri sedimentari entre platja-duna i el
manteniment i colonització vegetal de formes efímeres i formes erosives.
− Pas d’usuaris i serveis
Aplicació de mesures toves d’acordonament i reconducció d’usuaris sobre el
sistema dunar, amb el compliment de la mesura per part del 98% dels usuaris,
donant lloc a l’estabilització de processos naturals entre el sector platja alta i
formes dunars davanteres.
− Recuperació dels sistemes platja-duna
Aplicació de mesures toves de gestió, basades en la interferència eòlica del
sediment transportat, i amb la ubicació de les trampes en els fronts dunars
regressiu i morfologies internes transgressives ha ajudat a recuperar
l’estructura i continuïtat morfològica de molts dels sistemes objecte
d’actuació (Son Parc, Tirant, Sant Tomàs, Son Bou...), i a la colonització
vegetal de forma natural d’aquestes noves formes. D’aquesta manera
s’afavoreix la retenció sedimentària del material propi del sistema, sense
necessitat d’aportació de material exogen, i garantint d’aquesta manera la
qualitat de naturalitat de l’arena i l’espai platja-duna.
− Educació i sensibilització ambiental
Difusió, conscienciació i educació a peu de platja sobre els valors naturals, el
funcionament de les platges i realització d’enquestes als usuaris.
− Accés a les platges
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Eliminació de l’abonament que s’havia d’efectuar en algunes platges i
retranqueig de l’estacionament d’algunes platges evitant que aquests es situïn
sobre formes dunars o zones humides i evitant i per tant que s’erosionin i
compactin.
Mitjançant aquest nou sistema de gestió ambiental de les platges, s’han
reduït i/o eliminat gran part dels impactes antròpics que patia el litoral.

SÍNTESI: GESTIO DEL LITORAL
¾ Des de l’any 2000 Menorca compta amb un sistema de gestió
ambiental de platges basat en criteris sostenibles on les
actuacions realitzades es basen en la fragilitat de l’espai
platja i l’espai duna sota criteris de gestió geomorfològics.
Dins d’aquest sistema el mateix any es va crear el Consorci de
Gestió Mancomunada del litoral de Menorca (format per tots
els Ajuntaments excepte Es Castell i pel Consell Insular de
Menorca).
¾ En aquest sistema es classifiquen les platges i cales de
Menorca en 3 categories: platges A o urbanes, platges B o
semi-urbanes i platges C o verges.El 34,4% de les platges de
Menorca són de tipus A, el 20,4% tipus B i el 45,2% platges
tipus C
¾ Mitjançant aquest nou sistema de gestió ambiental de les
platges, s’han reduit i/o eliminat gran part dels impactes
antròpics que patia el litoral.
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3.8 ESPAIS NATURALS
Per a explicar els espais naturals de Menorca, farem referència al projecte
“Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca 2002” realitzat per
l’Observatori Socioambiental de Menorca. En aquest projecte, s’estudien les
diferents cobertes de sòl de Menorca i es classifiquen en 3 grans grups:
cobertes artificials, cobertes modificades i cobertes naturals (veure 3.6
PAISATGE). En aquest apartat parlarem d’aquest últim tipus de cobertes,
enteses el conjunt d’aquestes com els espais naturals existents a Menorca això
com també explicarem els diferents espais naturals protegits a Menorca sota
la figura de les Àrees Naturals Especial Interès (veure ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
3.8.1 Espais naturals
Menorca compta amb una gran riquesa d’espais naturals. El 45% del territori
de l’illa correspon a espais naturals. A grans trets podríem diferenciar
diversos espais naturals:
− Espais agrícoles amb vegetació natural
− Espais forestals
− Espais amb vegetació arbustiva i/o herbàcia
− Espais oberts amb poca o sense vegetació
− Zones humides
− Masses d’aigua
3.8.1.1 Espais agrícoles amb vegetació natural
Dintre dels espais agrícoles, trobem espais que contenen taques de vegetació
natural importants. Normalment, es tracten de zones agrícoles amb cultius de
secà amb nombroses taques arbustives i arbòries entremig, acompanyades en
molts casos per afloraments rocosos.
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3.8.1.2 Espais forestals
Dintre dels espais forestals de Menorca, podem distingir 3 classes: els boscos
de frondoses, els boscos de coníferes i els boscos mixtes.
− Boscos de frondoses
Es tracta de boscos d’arbres de fulla plana (planifolis o frondoses), ja
sigui caduca o perenne. El recobriment de les capçades dels arbres és
superior al 50 %, i pot estar acompanyat de zones arbustives.
Trobem diferents boscos de frondoses: els alzinars, els ullastrars i els
bosquets de ribera.
Alzinars: Es tracta d’alzinars i altres boscos de frondoses perennifòlies.
Majoritàriament, són boscos esclerofil·les d’alzines (Ass. CyclaminiQuercetum ilicis), on les alzines (Quercus ilex subsp. ilex) de port
arbori predominen netament sobre qualsevol altra coberta; més del 75%
dels arbres han de ser alzines.
Ullastrars:

Els

ullastrars

(Ass.

Prasio-Oleetum)

són

comunitats

escleròfil·les arborescents dominades per un arbust alt com és
l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris). Els arbusts acompanyants més
freqüents són el llentiscle (Pistacia lentiscus) i l’aladern (Phyllirea
latifolia), i a vegades fins i tot superen en cobertura al propi ullastre.
Altres acompanyants habituals poder ser: la lletrera arbustiva
(Euphorbia dendroides), garrovers (Ceratonia siliqua) i figueres de
moro

(Opuntia

spp.);

els

dos

últims

especialment

en

zones

freqüentades per porcs. Sovint aquesta comunitat es conserva encara
de forma residual en una disposició lineal en marges de cultius i camins
rurals.
Bosquets de ribera: Bosquets de ribera i altres possibles boscos de
frondoses de fulla caduca o perenne. Sovint aniran associats a cursos
d’aigua, fons de barrancs i zones humides. Els únics exemples típics
presents a Menorca són els oms (Ulmus minor) i els polls (Populus sp),
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que en molts casos són plantats o subespontanis. Uns altres casos,
allunyats de cursos d’aigua són les figueres de cristià (Ficus carica), les
moreres (Morus alba, M. nigra), els eucaliptus (Eucalyptus spp.) i les
palmeres o fassers (Phoenix spp.) que en ocasions apareixen com a
plantats o de forma subespontània en el medi rural o natural.
− Boscos de coníferes
Es tracta de boscos d’arbres de fulla acicular o esquamiforme El
recobriment de les capçades dels arbres és superior al 50 %, i pot estar
acompanyat de zones arbustives. Les coníferes representen més del 75%
dels arbres de la zona.
Trobem dos tipus diferents de boscos de coníferes: els pinars i els
sivinars.
Pinars: Conjunt de coníferes de fulla acicular. Majoritàriament
correspon a zones dominades pel pi blanc (Pinus halepensis), però a
vegades es poden trobar altres espècies de pins. Generalment està
associat a marines de bruc i estepes, o bé a sivinars. El recobriment de
les capçades de pins és netament superior (>50%).
Sivinars: Zones dominades per la sivina (Ass. Clematido-Juniperetum
eumediterraneae). Generalment correspon a la part més interior de
sistemes dunars (dunes marrons) o a zones de dunes quaternàrie fòssils.
A les clarianes sovint apareixen matolls o petits arbusts. Hi poden haver
pins però predomina la coberta de sivines ( Juniperus phoenicea subsp.
turbinata).

Inclou

petites

taques

d’altres

coníferes

de

fulla

esquamiforme, com poden ser grups de Cupressus spp. subespontanis.
− Boscos mixtes
Els boscos mixtes presenten un recobriment de les capçades superior al
50 %, però no es veu una clara hegemonia d’una espècie (entre 30% i
70% d’individus de cadascuna). Es tracta d’una etapa avançada de
regeneració del bosc original d’alzinar o ullastrar.
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Els boscos mixtes presents a Menorca són: boscos mixtes d’alzines i
ullastres, d’alzines i pins i d’ullastres i pins.
Boscos mixtes d’alzines i ullastres: Combinació d’alzines (Quercus ilex)
i ullastres (Olea europaea var. sylvestris).
Boscos mixtes d’alzines i pins: Combinació d’alzines (Quercus ilex) i pi
blanc (Pinus halepensis).
Boscos mixtes d’ullastres i pins: Combinació d’ullastres (Olea europaea
var. sylvestris) ,o altres espècies arbustives d'ullastrar, i pi blanc (Pinus
halepensis).
3.8.1.3 Espais amb vegetació arbustiva i/o herbàcia
Dintres dels espais mb vegetació arbustiva i/o herbàcia trobem: pastures
naturals, bosquines i matollars, matollars escleròfils i de transició.
− Pastures naturals
Les pastures naturals són àrees on de forma natural predominen les
plantes herbàcies perennes o anuals. Pot haver presència d’aflorament
rocós, però sempre és inferior al 50%. Solen estar composats per
gramínies o plantes junciformes sovint acompanyats de plante
bulboses.
Les pastures naturals són de dos tipus: herbassars naturals humits i
secs.
Herbassars naturals humits: Prats humits recoberts de plantes
junciformes de les família de les gramínies, juncàcies o ciperàcies; o
bé, espècies halòfites de zones properes al mar (Limonium spp.). Solen
ser zones amb la capa freàtica molt propera a la superfície (menys de
30 cm), però on l’aigua no acostuma a aflorar. Inclou formacions
dominades per Schoenus nigricans sobre terrenys fangosos i humits, i
també canyars (Arundo donax), sobre sòls no inundats.
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naturals

secs:

Herbassars

naturals

no

relacionats

directament amb la presència d’aigua, encara que sovint es troben a la
vora del mar. Solen ser zones de terreny aspre i accidentat. Inclou:
Carritxeres,

on

predomina

el

càrritx

(Ampelodesmus

mauritanica), sovint situades en pendents encarades a la mar.
Fenassars, on predominen les herbes del gènere Brachypodium
(Cl. Thero- Brachypodietea).
Formacions dominades per Schoenus nigricans sobre terrenys
rocosos i secs.
− Bosquines i matollars
Es tracta de comunitats permanents dominades per plantes de port
arbustiu. No són estadis intermedis de la successió natural, sinó que són
comunitats climàciques d’indrets particulars.
Dintre de les bosquines i matollars trobem: arbusts aerodinàmics
litorals, tamarells i alocars, bardisses i arbusts no aerodinàmics litorals.
Arbusts aerodinàmics litorals: Zones amb arbustos aerodinàmics
esparsos sobre litoral rocós. Inclou diverses espècies de vegetals amb
forma de coixinets espinosos com són els socarrells, les frigoles
menorquines (Teucrium spp) i àrees de màquia d’aladern menorquí amb
individus aïllats. El recobriment arbustiu total és inferior al 50%.
Predominen en cobertura, les espècies arbustives aerodinàmiques i
pulviniformes damunt les herbàcies.
Tamarells i alocars: Comunitats permanents lligades a la presència
d’aigua, especialitzades en viure a les voreres de torrents, de zones
humides o badies arrecerades. Inclou:
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Tamarellars (Ass. Tamaricetum canariensis): arbusts de fulla
caduca i esquamiforme del gènere Tamarix. Algunes espècies
toleren molt la salinitat, pel què fins i tot es poden trobar a la
vora del mar. A vegades també apareixen lluny de qualsevol
ribera en terrenys de nivell freàtic alt.
Alocars (Ass. Leocojo-Viticetum): arbusts de fulla palmada i
dividida, típics de voreres de torrents i rambles litorals
mediterrànies.
Bardisses:

Comunitat

permanent

d’arbusts

espinosos.

Vegetació

heliòfila de marges de cursos d’aigua, de zones humides i de boscos,
que l’acció humana ha estès també als marges de cultius. Està
dominada per l’esbarzer i altres rosàcies espinoses com el prunyoner i
l’espinal (Ass. Rubo-Crataegetum brevispinae).
Arbusts no aerodinàmics litorals: Aquesta classe dóna cabuda a tot un
conjunt de formacions arbustives litorals amb caràcter de comunitat
permanent que no s'ajusten a cap de les classes anteriors. Solen ser
àrees litorals amb una forta presència de roca, sovint disgregada o amb
un cert recobriment d'arena o llims. Es tracta de formes arbustives
baixes, a vegades reptants, normalment no espinosos i de fulla tova.
Les formacions incloses són:
Comunitats dominades per sempreviva (Helichrysum stoechas),
per camamil·la menorquina (Santolina chamaecyparissus) o per
trèvol femella (Lotus citysoides), típiques de zones de roques
toves, sovint corresponent a dunes fòssils o semiconsolidades.
Comunitats dominades per arbusts nitro-halòfils com el salat
(Suaeda vera), les pales marines (Thymelaea spp.) o la margalida
de la mar (Anthemis maritima). Sovint estan acompanyades
d'altres petits matolls com el donzell marí (Artemisia gallica);
plantes anuals de mida gran com la bastanaga borda (Daucus
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plantes

bulboses

com

porradells

(Allium

commutatum) i porrasses (Asphodelus aestivus); etc.
− Matollars escleròfils i de transició
Màquia escleròfila: Comunitats permanents d’arbusts escleròfils. Inclou
les següents formacions arbustives:
Comunitat

d'aladern

menorquí

(Ass.

Aro-Phyllireetum

rodriguezii). Una coberta arbustiva baixa i aerodinàmica típica
del litoral rocós del nord de l’illa. Pel costat més proper a la
costa els individus es troben dispersos i mesclats amb socarrells.
Comunitats dominades pel garballó (Chamaerops humilis).
Matollars de transició
Zones en plena successió vegetal, ja sigui en procés de degradació o de
regeneració. Fase de transició des d’un domini de vegetació baixa i
arbustiva (marines) cap al domini de bosc. S’han descrit les següents
classes particulars:
Marina o brolla de brucs i estepes: Coberta vegetal densa, de
port arbustiu, corresponent a una etapa de transició cap al bosc
original, generalment alzinar. Inclou la marina de terreny silícic
de bruc, estepa i càrritx (Ass. Ampelodesmo-Ericetum scopariae)
; i la marina de terreny calcari de xipell i romani (Ass. LotoEricetum

multiflorae).

Sovint

apareixen

acompanyades

d’espècies arbòries, encara que aquestes representaran un
recobriment inferior al 50%. Aquests arbres són normalment
alzines o pins.
Ullastrar en regeneració: L’ullastrar en regeneració, sovint
resultat de l’abandó del conreu i la pastura. Els ullastres (Olea
europaea var. sylvestris), els llentiscles (Pistacia lentiscus) i els
aladerns (Phyllirea spp) solen ser de port arbustiu baix, tot i que
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hi pot haver entremig individus més alts. L’espai que deixen
entremig pot ser ocupat per argelagues (Calicotome spp.),
càrritx

(Ampelodesmos

mauritanica),

lletrera

arbustiva

(Euphorbia dendroides), plantes anuals,etc. A vegades, s’hi dóna
pastura però de forma insuficient per aturar la regeneració
natural. Correspon a una antiga coberta agrícola ja convertida a
coberta natural.
3.8.1.4 Espais oberts amb poca o sense vegetació
En aquest cas, trobem dos grans tipus d’espais: les platges i sistemes dunars i
els roquissars amb o sense vegetació.
− Platges i sistemes dunars
Es distingeixen les platges i sistemes dunars amb i sense vegetació.
Platges i sistemes dunars amb vegetació: Substrat d’arena amb
vegetació herbàcia i arbustiva baixa, corresponent a les franges de
dunes primàries i reraduna, també conegudes com dunes blanques i
grises. La vegetació sol pertànyer a la classe Ammophiletea. També
s’inclouen les zones més interiors del sistema dunar amb vegetació
herbàcia o arbustiva baixa, en clarianes de sivinar o pinar.
Platges i sistemes dunars sense vegetació: Coberta d’arena sense
vegetació corresponent a la zona de platja emergida. Inclou zones més
interiors de substrat arenós no recobert de vegetació. Aquesta darrera
situació es sol donar en dunes amb processos de degradació. Coberta
vegetal amb un recobriment inferior al 10%.
− Roquissars
També es distingeixen entre els roquissars amb o sense vegetació.
Roquissars

amb

vegetació:

Roca

nua

amb

vegetació

esparsa

corresponent a penya-segats litorals, parets de barrancs o penyals
interiors. El recobriment vegetal haurà de representar entre el 10 % i el
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50% en superfície. Hi són freqüents plantes de port herbaci i matolls de
mida petita. Es tracta de comunitats vegetals en un estat climàcic de
desenvolupament. En el litoral, correspondria a les comunitats vegetals
de coques de paret i fonoll (Al. Crithmo-Limonion). i de tapareres (Ass.
Capparietum inermis). També hi poden ser freqüents petits socarrells,
petites mates aromàtiques, o fins i tot, el càrritx, però sempre en un
percentatge de cobertura menor. En parets de barrancs o roquissars
d’interior correspondria a comunitats vegetals de fissures i degotalls,
tant d’indrets més secs i com més humits. Hi són comunes les
falgueres, diverses plantes superiors endèmiques i altres vegetals de
poca talla i d’aspecte fràgil.
Roquissars sense vegetació: Roca nua sense o amb poca vegetació
corresponent a penya-segats litorals o parets de barrancs. Coberta
mineral natural superior al 85% (amb més d’un 75 % corresponent a
roca) i amb un recobriment vegetal inferior al 10%. S’inclouen:
Penya-segats i penyals costaners. A vegades amb plantes
esparses de la primera franja de vegetació de litoral rocós.
Macars i codolars litorals.
Parets de barranc i qualsevol altra formació rocosa interior
d’origen natural.
Zones erosionades, esllavissades de pedres, ...de forma natural.
3.8.1.5 Zones humides
A Menorca es poden distingir diferents tipus de zones humides: les maresmes i
basses temporals (zones humides continentals), els saladars litorals i les zones
baixes intermareals (zones humides litorals).
− Zones humides continentals
Maresmes i basses temporals: Maresmes, prats i basses temporals
d’aigües dolces o salobroses de poca fondària més la vegetació
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humides

o

inundables

amb

una

marcada

estacionalitat. Tot i que poden trobar-se a prop de la mar, el seu
ompliment no es deu a aigua marina sinó bàsicament a aigua dolça
procedent de torrents o de la capa freàtica. Inclou:
Marges i zones inundables associades a llacunes costaneres i
torrents.
Canyissars (Phragmites australis) i canyars (Arundo donax).
Jonqueres d’aigües dolces o salobroses (Juncus spp.).
Vegetació helòfíta en sentit ampli (Scirpus spp., Carex spp.,
Heleocharis spp.).
Vegetació aquàtica: Potamogeton spp., Callitriche spp., Lemna
spp., Ranunculus spp.
Porcions de camps de conreu, marines o herbeis que passen
inundades una part de l’any (sovint tot l’hivern).
− Zones húmides litorals
Saladars litorals : Matolls halòfils de litoral baix, damunt terreny fangós
fàcilment inundable per aigua marina. També incorpora els saladars
que sovint es formen entorn a maresmes litorals d’aigua salobrosa pel
costat de la mar. Inclou els següents tipus de vegetació:
Salicornars o saladars.(Ass. Salicornietum fruticosae).
Jonqueres d’espècies halòfil·les (Juncus spp)
Comunitats d’ensopegalls de zones fangoses (Limonium spp.)
Zones litorals fangoses amb salsona (Inula crithmoides), donzell
marí

(Artemisia

gallica),

sosa

(Suaeda

vera),

Halimione

portulacoides, etc.
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Zones baixes intermareals: Tot i que la zona intermareal a Menorca és
pràcticament indistingible, en determinades zones planes i baixes
assoleix una extensió considerable. Són superfícies, de sòl fangós o
roca, majoritàriament desproveïdes de vegetació o de vegetació poc
aparent. Sovint, més que per l’efecte de les marees s’inunden en
situacions de temporal a la mar.
3.8.1.6 Masses d’aigua
Podem distngir com en el cas anterior dos tipus de masses d’aigua: les
continentals (torrents i basses de desembocadura) i litorals (les llacunes
litorals).
− Masses d’aigua continental
Torrents i basses de desembocadura: Cursos d’aigua permanents o
temporals, naturals o artificials. Inclou torrents més o menys
temporals,

canals

artificials,

síquies

de

drenatge,

basses

de

desembocadura naturals,...Inclou la vegetació associada al seu llit:
Vegetació helòfita: canyes (Arundo donax), canyís (Phragmites
australis), ciperàcies (Scirpus spp., Carex spp.,...), joncs (Juncus
spp.).
Plantes aquàtiques: Potamogeton spp, Callitriche spp,...
Plantes flotants: (Lemna spp.).
Masses d’aigua litoral: Masses d'aigua salada o salobre separats de la
mar per un braç d’arena o de terra. Poden estar comunicats amb la mar
en punts determinats de forma permanent o temporal. Només agafa la
làmina d’aigua i la vegetació aquàtica submergida (Ruppia spp.,
Potamogeton spp.). A Menorca trobem dos casos: s’Albufera des Grau i
la Bassa de Morella.
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SÍNTESI: ESPAIS NATURALS
¾ Menorca presenta una gran riquesa d’espais naturals: espais
agrícoles amb vegetació natural, espais forestals, espais amb
vegetació arbustiva i/o herbàcia, espais oberts amb poca o sense
vegetació, zones humides i masses d’aigua continentals i litorals.

3.8.2 Espais Naturals Protegits
3.8.2.1 Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI)
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 (més
informació sobre aquesta llei en ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
La llei estableix 3 categories d’Arees 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).
A Menorca hi han 19 Arees Naturals d’Especial Interès (veure ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.). En conjunt sumen 29.200 ha que
representen el 39% de la superfície de l’illa. 7 ANEI es troben a la regió de
Tramuntana, 7 a la de Migjorn i 3 a l’interior de l’illa. A continuació es
descriuen breuement cadascun d’aquests ANEI:
Regió de Tramuntana
La Vall ( Me-2)
Té 3.125 ha i 11 km de litoral, sense nuclis de població propers. S’hi accedeix
des de Ciutadella, per la carretera de cala Morell.
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És una de les zones més ben conservades i més valuoses de Menorca.
El litoral és molt retallat, amb grans cingles, macars i platges d’arena
(Algaiarens, Cala Pilar), de gran interès per a les aus marines. Hi ha sistemes
dunars i zones humides -vestigis d’aiguamolls que foren dessecats-, i també
diversos torrents, com el del Bot, i basses temporals, com sa Bassa Verda.
L’interior és boscós, amb pi blanc i alzina. Acull una fauna diversa i nombrosa
tant d’ocells forestals (primavera, reietó cellablanca, tord negre) com
rapinyaires (soter i milà), a banda de mamífers (com el mart), rèptils i
amfibis.
S’hi troben espècies endèmiques de flora, com la rapa blava i la rapa de porc.
Litoral dels Alocs a Fornells (Me-3)
Té 2.028 ha i 25 km de litoral, entre els municpis de Ferreries i es Mercadal
És el tram de litoral verge més gran de Menorca i, per tant, molt ben
conservat.

Conté

paisatges

de

gran

bellesa

i

una

elevada

riquesa

d’endemismes vegetals i animals.
El litoral és molt diferent: a llevant de cala Pregonda la costa és baixa (tret
dels majestuosos escarpats del Cap de Cavalleria); a ponent, es torna
abrupta. A les platges de Pregonda, Binimel·là, Cavalleria i Tirant hi ha
sistemes dunars ben desenvolupats –especialment el de Tirant.
El sòl, molt poc permeable, facilita l’acumulació d’aigua superficial. Hi ha
diversos torrents: el de Binimel·là i el des Mercadal són els més notables, en
part alimentats per les xarxes de drenatge dels camps de conreu.
El litoral rocós és especialment ric des del punt de vista biològic, pel gran
nombre d’endemismes que allotja –s’hi troben, per exemple les cinc espècies
endèmiques conegudes de socarrell. A les illes Bledes i a la de Sanitja hi ha
dues subespècies de sargantana balear.
Badia de Fornells (Me-4)
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Té 1.515 ha, al terme municipal des Mercadal, vorejant la segona badia més
gran de l’illa.
És un conjunt paisatgístic de primer ordre, que inclou tota La Mola (a la vora
de llevant), la colàrsega, la vora de ponent (al sud de Ses Salines Velles) i els
illots de ses Sargantanes, des Revall, des Porros i Tosqueta.
El massís carbonatat de La Mola, una península de 122 m d’alçada, està solcat
per diverses torrenteres i l’erosió hi ha excavat coves especialment belles,
com la dels Anglesos i na Polida.
La marina baixa de xipell i romaní, juntament amb pinedes de pi blanc i
alzinars –al sud de l’ANEI-, són els integrants de la vegetació. La fauna que
acompanya la marina és dominada per petits ocells passeriformes. Les salines
de la colàrsega són hàbitats d’especial interès per a les aus limícoles; a les
aigües de Fornells no és estrany poder observar l’àliga peixatera.
Parc natural de s’Albufera des Grau i voltants (Me-5, Me-6 i Me-7)
En conjunt, formen una franja de més de 20 km de llarg i 4 km d’ample que
cobreix gran part del litoral nord-oriental, des de s’Arenal d’en Castell fins a
s’Albufera des Grau
És una zona relativament humanitzada, amb algunes urbanitzacions molt
properes (Addaia, Macaret, es Grau), però que conserva encara un patrimoni
natural prou valuós com per acollir, en el seu si, el Parc natural de s’Albufera
des Grau.
El litoral és retallat, amb nombrosos prims i esculls. Destaca la llacuna
costanera de s’Albufera (de més de 70 ha i 3 m de fondària màxima),
alimentada pels torrents de Puntarró i ses Bovals, i connectada amb la mar
per un canal que a l’estiu obstrueixen les acumulacions d’arena del sistema
dunar des Grau.
S’hi troben formacions d’ullastrar amb mata i aladern, alternades amb
pastures, i, en les zones més ventoses, apareix la marina. El més destacable
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és la riquesa de zones humides, hàbitats d’espècies de flora i fauna molt
interessants i diverses.
Litoral de Maó des Grau a la Mola (Me-8)
Té 2.105 ha. S’estén al sud del Parc natural de s’Albufera des Grau, fins a la
badia de Maó, i és adjacent a l’àrea rural d’interès paisatgístic (ARIP) dels
vergers de Sant Joan.
És paisatge característic de la zona de tramuntana, amb petits costers
separats per valls relativament amples i curtes, per on corren torrents
temporals com els de Binillautí o es Murtrar. El litoral és alt i retallat, amb
nombrosos penya-segats, a la base dels quals s’han format macars. Hi ha una
sola platja arenosa, cala Mesquida. L’ANEI també comprèn l’illa del Rei, dins
la badia de Maó.
La zona conté molts ecosistemes propis de tramuntana: ullastrar, marina
d’aladern i formacions litorals. Les més destacades, per abundants, són dues:
la marina de brucs i estepes, i el murtar –una màquia que només es fa en fons
de vall i obagues.
Un altre fet destacable d’aquesta zona és la presència d’endemismes vegetals
força rars a Menorca, com l’Apium bermejoi, una de les plantes més
amenaçades d’Europa.
Regió de Migjorn
Litoral des Castell i la costa de llevant de Sant Lluís (Me-9)
Té 322 ha. Inclou l’illa de l’Aire i el litoral dels municipis des Castell i Sant
Lluís que encara era verge quan es va aprovar la llei d’espais naturals l’any
1991
És una regió plana, a l’est de l’illa. De substrat calcari, està solcada només
per dos petits barrancs: el de Rafalet i el de St. Esteve. La vora de la costa
està formada per penyals que cauen en pic damunt la mar, alternats amb
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petites franges planes, on es formen petites cales com la de Rafalet o el caló
des Vi Blanc.
El mosaic d’ullastrar i conreus és el principal valor natural de la zona, per bé
que aquests darrers, majoritàriament de poca extensió, estan essent
abandonats per l’escassetat d’aigua i la pobresa del sòl. Hi ha també un
alzinar remarcable: el de Rafalet, que és l’únic bosc del sudest de Menorca.
Entre la fauna que hi habita destaquen sobretot els petits ocells
passeriformes.
L’illa de l’Aire (de 45 ha), situada davant del cap de Punta Prima, és el segon
illot de més gràndària dels que voregen Menorca i el que conté la població
més espectacular de sargantana balear.
Litoral de Biniparratx a Lucalari (Me-11)
S’estén, d’est a oest, de la platja de Biniparratx a Llucalari. Ocupa 1.786 ha,
repartides entre els municipis de Maó, Alaior i Sant Lluís.
És una zona molt representativa de la regió del Migjorn menorquí, molt plana
però solcada per barrancs que corren perpendiculars a la costa, on moren
formant petites cales verges, d’arena blanca i fina. Els més importants són els
de St. Llorenç, cala en Porter, Cales Coves, Canutells i Biniparratx. Entre cala
i cala dominen els penyasegats, de més de 40 metres d’alçada.
El mosaic de pastures i ullastrar domina l’àmbit; als barrancs s’hi fa un
ullastrar especialment dens, ric en plantes enfiladisses. Al litoral, destaca la
presència d’endemismes com el Daphne rodriguezii, la pampalònia o la
carnassa del diable.
La fauna és especialment rica i diversa, sobretot a causa dels hàbitats
higròfils que es creen als barrancs. S’hi troba serp blanca, tortuga
mediterrània, mart i, sobretot, ocells. Entre aquests cal remarcar els
rapinyaires -xòric, soter, falcó, miloca i milà.
Son Bou i el barranc de la Vall (Me-12)
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Situada al sud de l’illa, l’àrea s’estén, d’est a oest, des de Llucalari a la punta
de Talis. Ocupa 1.453 ha, repartides entre els municipis des Migjorn Gran i
Alaior
Es tracta d’una de les zones de l’illa més rica en espècies animals i vegetals.
A més de la franja costanera, que inclou la platja, el sistema dunar i el prat
de Son Bou, s’endinsa cap a l’interior pels barrancs des Bec i de Son Boter. La
platja de Son Bou és la més llarga de l’illa –fa 2,5 km.
Coincideix amb un centre d’atracció turística que compta amb dues
urbanitzacions i un notable complex hoteler. L’ANEI es va declarar
precisament amb l’objectiu principal de contenir l’expansió urbanística i
poder així protegir una zona d’alt intrès naturalístic.
El relleu és en conjunt suau i crea un paisatge molt pla, només interromput
pels solcs retallats dels barrancs, de parets verticals, que s’obren camí cap a
la mar. L’accident més notable és el prat de Son Bou, una zona humida d’un
centenar d’hectàrees, separada de la mar per un cordó dunar, i que conforma
un hàbitat d’aigua dolça en el qual viuen espècies molt ben adaptades.
Litoral de Binigaus a cala Mitjana (Me-13)
Amb 1.790 ha, s’estén entre els municipis de Ferreries i es Migjorn Gran, des
del barranc de Binigaus, a l’est, fins al d’Algendar, a ponent
És una regió de substrat calcari, amb un relleu pla i monòton, damunt el qual
l’aigua ha anat creant coves i barrancs profunds i encaixats. L’espai inclou la
franja litoral i penetra terra endins pels barrancs d’Algendar, Trebalúger, Son
Fideu i Binigaus, deixant fora la platja i les cases de Santa Galdana i els
penyals de la desembocadura del barranc d’Algendar –el més llarg de l’illa,
amb aigua permanent. Inclou quatre coves importants: la de cala Mitjana, na
Polida, la dels Coloms i la des Xalar.
El litoral és un continu de penyals verticals d’uns 40 metres d’alçada, separats
per cales d’arena blanca i fina, molt ben conservades: Binigaus, Escorxada,
Fustam, Trebalúger i Mitjana.
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A banda dels valors naturals, en què destaca una gran diversitat botànica,
aquest espai conté un notable patrimoni etnològic i arqueològic, motiu pel
qual s’ha demanat que esdevingui parc natural.
Costa sud de Ciutadella (Me-14)
Amb 1.164 ha, s’estén dins el terme municipal de Ciutadella, entre les
urbanitzacions de cala en Bosc i Santa Galdana
Tot i que per a molta gent l’encant d’aquesta zona s’associa a poder gaudir
de platges verges, la realitat és que, a més, allotja uns valors naturals i
paistagístics de primer ordre.
El relleu és baix i molt planer, solcat per petits barrancs. Els penyals litorals
són alts i abruptes, interceptats per cales poc profundes: Son Saura del Sud,
es Talaier, cala en Turqueta, Macarella i Macarelleta. També hi ha dues zones
humides d’interès: el prat de Bellavista –una maresma litoral semipermanenti la bassa terminal del barranc de Macarella.
Conté la massa forestal més extensa de l’illa. S’hi troben pinars amb garrigues
de xipell i romaní, alzinars, ullastrars i sivinars.
Als penyals hi nidifica el corb marí, la gavina vulgar, el colom salvatge, el
falcó i la mèrlera.
Son Olivaret (Me-15)
Situada a l’oest de l’illa, aquesta àrea de 168 ha queda íntegrament inclosa al
terme municipal de Ciutadella. Comprèn la costa situada entre cala Blanca i
la punta de Migjorn
És una franja litoral llarga i estreta (4,3 km per 700 m). No mostra una gran
riquesa biològica però sí que allotja un alt nombre d’endemismes. A la banda
més propera a la mar s’hi troben diferents espècies de Limonium, amb fonoll
marí. En segona fila apareixen els socarrells –plantes endèmiques en forma de
coixinet-, i terra endins, els savinars.
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És un punt important d’aturada d’aus durant els passos migratoris. Entre els
animals terrestres destaca la presència de la sargantana italiana, la
sargantana mora i la tortuga de terra, com també de conills i eriçons.
El Camí de Cavalls recorre tota l’àrea i és un itinerari ideal per descobrir
aquesta ANEI.
Costa Nord de Ciutadella (Me-1)
Situada al nordoest de Ciutadella, entre les urbanitzacions de Cales Piques i
Cala Morell, ocupa una superfície de 674 ha.
És una franja litoral que no supera els 500 metres d’amplada des de la mar
cap a terra endins.
El motiu principal de protegir aquesta regió rau en el fet que els penyasegats
litorals són una zona important per a la nidificació d’aus marines i rapinyaires,
tot i que hi ha també una vegetació litoral interessant.
Tota la regió és extraordinàriament plana, només tallada per petits barrancs.
El sòl és extremadament pobre, a causa de l’exposició al vent i d’una pràctica
agrícola que, a diferència d’altres indrets de Menorca, no solia deixar franges
protectores amb ullastre. El paisatge resultant és aspre i rocós, amb molt
poca vegetació. El litoral està constituït per un continu de grans penyals, que
cauen a pic, sense cales que l’interceptin.
Les aus marines i rapinyaires constitueixen el principal valor natural de la
zona: falcó, xòric, miloca, colom salvatge, mèrlera blava, corb, vinjola.
Interior
El Toro i ses penyes d’Egipte (Me-18 i Me-19)
Es tracta de dues ANEIs molt semblants i properes. El Toro, situat as
Mercadal, té 630 ha. L’ANEI de ses penyes d’Egipte, repartit entre els termes
des Mercadal, Alaior i Maó, fa 2.330 ha.
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El Toro és l’elevació més gran de Menorca, amb 357 metres. Està rodejat
d’altres petits puigs, com el de l’Enzell, el puig de s’Ermita, Binixems, penyes
Velles o es Talaiet. Al capdamunt s’hi troba el Santuari de la Verge del Toro,
centre espiritual de l’illa.
La vegetació dominant és un mosaic de boscos i pastures; a ses penyes
d’Egipte hi ha també conreus, interdigitats amb els boscos. L’alzinar és el
bosc més important, i de forma natural ocuparia molta més superfície.
Tradicionalment usat com a lloc de pastura per als porcs i per a l’obtenció de
carbó, l’alzinar ha anat patint una aridificació del sotabosc que ha facilitat
l’entrada de pi blanc formant, primer, boscos mixtes i, en alguns casos, ha
estat substituït per una pineda.
La fauna que acull és variada: entre els mamífers terrestres destaquen la rata
sarda, els ratolins, les musaranyes i els marts.
Santa Àgueda i s’Enclusa (Me-17)
Situada al nord del terme de Ferreries, s’estén des de la serra des Brau, al
nord, fins al puig de sa Torre i el puig de Montenegro, al sud
És la regió més muntanyenca de Menorca, on neixen els torrents de
Binimel·là, Pregonda, Algendar, Trebalúger i el canal de St. Jordi, que
constitueixen la major part de la xarxa hidrològica de ponent i nodreixen
diferents zones humides.
El paisatge és abrupte, cobert principalment de boscos mixtes d’alzina i pi
blanc. Als ombrius de s’Enclusa, de Santa Àgueda i de Son Bruc hi ha alguns
dels alzinars més ben conservats de l’illa. Als cims s’hi troben algunes de les
plantes més escasses de Menorca. Als fons de valls s’hi han fet els conreus i hi
ha també zones humides temporals.
Els rapinyaires hi abunden: xòrics, milans, miloques, soters, òlibes i corbs són
fàcilment observables. S’hi troben, a més, tots els mamífers salvatges de
Menorca: eriçons, rates aranyeres, marts, mosteles, rates sardes, conills i
ratolins de camp.
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A més dels ANEI, a Menorca tambe hi han declarades dues Arees Rurals Interès
Paisatgístic. Aquestes sumen un total de 776 hectàrees.
A més de les àrees protegides 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, a Menorca hi han altres figures de protecció:
3.8.2.2 El Parc Natural de S’Albufera des Grau i Reserves Naturals
El Parc Natural de s’Albufera des Grau està situat al nord-est de l'illa de
Menorca. S'estén pels termes municipals de Maó i Es Mercadal, amb una
superfície total de 5.067 hectàrees (3.438 hectàrees terrestres i 1.629
hectàrees a la part marina).
S'Albufera des Grau és una extensa zona humida on es troba tot un gradient
ambiental, des de l'estreta gola oberta a la mar fins a les parts més interiors,
amb les ribes ocupades per joncs, canyet, salicòrnies i també tamarells.
L'ecosistema aquàtic és d'una diversitat destacable, i hostatja grans
concentracions d'ocells aquàtics. Els voltants d'aquesta albufera inclouen una
gran varietat d'ecosistemes: zones humides, terres de pastures i cultius,
boscos, dunes i platges. El litoral fins al cap de Favàritx és una successió de
penya-segats i cales verges amb un excepcional interès paisatgístic i biològic.
L'Illa d'en Colom, separada per un freu poc profund de la costa menorquina, és
la llar de comunitats vegetals i animals úniques en el món.
Aquest Parc Natural va ser declarat com a tal el 4 de maig de 1995 (Decret
50/1995) i el 16 de maig de 2003 (Decret 51/2003) es va ampliar i s'hi
inclogueren, a més, tota una sèrie de Reserves Naturals adjuntes al Parc: les
Illes des Porros, s'Estany, la Bassa de Morella, es Prat i l'Illa d'en Colom. La
gestió d'aquesta àrea protegida depèn del Consell Insular de Menorca,
l'Ajuntament de Maó i la Conselleria de Medi Ambient.
3.8.2.3 Reserva Marina del Nord de Menorca
La reserva marina del Nord de Menorca, creada el juny de 1999 (BOIB núm.
81, de 24 de juny) en el marc de la política de gestió pesquera de la
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Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, es troba
situada al litoral de la tramuntana de Menorca.
Es caracteritza pel seu bon estat de conservació i per un elevat atractiu
paisatgístic i naturalístic, i això és vàlid també per als seus fons, que molt a
prop de la costa ja superen els 30 m de profunditat, i presenten una gran
heterogeneïtat i varietat d'hàbitats.
Es poden destacar pel seu interès ecològic l'escull barrera de posidònia de Sa
Nitja, les comunitats superficials d'algues del gènere Cystoseira, la gran
varietat de comunitats infralitorals fotòfiles i les extenses zones rocoses, amb
una bona representació d'espècies bentòniques d'interès conservacionista.
Entre aquestes últimes destaquen espècies com el corall vermell Corallium
rubrum, els mol·luscs Pinna nobilis i Litophaga litophaga, i els crustacis
Palinurus elephas i Scyllarides latus.
D’altra banda, l'àmplia badia de Fornells, de fons predominantment tous,
presenta unes característiques ecològiques particulars, amb important
presència de comunitats formades per les fanerògames marines Cymodocea
nodosa i Zostera nolti, així com d'algues amb sistemes rizoides de fixació com
Caulerpa prolifera, Flabellia petiolata i Halimeda tuna. Una part d'aquesta
badia va ser greument degradada per les gàbies flotants per a l'engreix de
peixos que es van instal.lar a les seves aigües a finals dels anys 80, i la seva
inclusió

dins

la

reserva

ha

permès

la

seva

regeneració

natural.

Pel que fa a les comunitats de peixos, són presents les típiques espècies del
litoral mediterrani. Cal destacar, a més, la presència de la llagosta (Palinurus
elephas) en aigües de certa profunditat (entre els 25 i 150 m), la pesca té una
considerable importància econòmica a Menorca.
Observant la configuració de la costa i un mapa batimètric de la reserva es
pot predir que la diversitat d'hàbitats i de comunitats bentòniques serà
elevada. Efectivament, la presència de petites badies, cales, penya-segats i
una àmplia zona marcada per la isòbata dels 45 m, fan que la reserva presenti
un alt quocient entre diversitat d'hàbitats i àrea protegida. Fins ara s'han
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comptabilitzat 628 espècies bentòniques, la majoria d'elles algues rodofíceas,
peixos i mol.luscs, i fins a 35 comunitats biològiques diferents.
La reserva té una extensió 5.119 ha marines compreses des de la badia de
Fornells (límit oriental) fins el cap Gros (límit occidental).
L’àrea de reserva marina conté ecosistemes diversos com les praderies de
fanerògames marines (Posidonia, Cymodocea i Zostera) i algues amb sistemes
rizoides (Caulerpa prolifera, Flabellia petiolata, Halimeda tuna) a la badia de
Fornells, l'escull barrera de Posidonia oceanica de Sa Nitja i extenses zones
rocoses amb una bona representació d'espècies bentòniques d'interès
conservacionista.

Entre

aquestes

últimes

destaquen

espècies

d'algues

Cystoseira, el corall vermell Corallium rubrum, musclos com Pinna nobilis i
Litophaga litophaga i crustacis com la llagosta Palinurus elephas i la cigala
Scyllarideslatus.
És important destacar la flota d'arts menors que es concentra al port de
Fornells, amb unes 20 embarcacions, i que basa la temporada a la pesquera
de llagosta.
A la reserva s'han definit tres àrees amb diferent nivell de protecció.
La zona A, entre Cala Barril i el Pla de Mar, de reserva integral o protecció
màxima, on està prohibida qualsevol activitat extractiva i l'ancoratge sobre
les praderies de fanerògames marines.
La zona B, que comprèn tota la part del sud-est de la badia de Fornells fins a
la punta de ses Salines, on només es pot autoritzar la pesca professional d'arts
menors durant l'hivern.
I la resta de reserva o zona C, on es permet la pesca professional i el busseig
esportiu, amb autorització expressa de la Direcció General de Pesca, i la
pesca

recreativa,

subjecta

a

la

regulació

general

vigent.

A més d'això, hi ha definida una zona de veda temporal per a la pesca
recreativa, declarada fins a finals de 2005, que abasta la part occidental de la
reserva, al voltant d'un 35% la seva àrea total, des de les illes Bledes al cap
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Gros.
En tota la reserva està prohibida la pesca d'arrossegament, la d'encerclament,
la de palangre i la pesca submarina, així com la captura de peixos i
invertebrats

les

poblacions

estan

actualment

amenaçades.

Entre aquestes espècies cal citar els peixos Squatina spp., Scyliorhinus
stellaris, Mustelus spp., Dasyatis spp., Hippocampus spp., Nerophis spp.,
Syngnathus spp., I als invertebrats Maja squinado, Charonia rubicunda,
Astraea rugosa i Octopus macropus.
3.8.2.4 Alzinars Protegits
A Menorca hi han 5.442 hectàrees d’alzinars protegits (Decret 130/2001del
Govern Balear de protecció dels espais forestals de Querculs ilex).
3.8.2.5 LIC i ZEPA
A Menorca hi han declarades 15 Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA)
(Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres i 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) i 22 Llocs Interès Comunitari
(LIC) (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) . La
superfície declarada com a ZEPA a Menorca és aproximadament de 29.400
hectàrees i com a LIC unes 33.500 hectàrees, de les quals 14.000
aproximadament es troben a la part marina (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.).
Costa Nord de Ciutadella (LIC i ZEPA)
Situat al nord de Ciutadella entre Cala Morell i Cala Escopetar aquesta zona es
caracteritza per trobar-se la colònia més important de Pardela cenicienta de
tot el Mediterrani espanyol. A més hi nidifiquen altres espècies de l'Annex I de
la Directiva 79/409/CEE, com el Sebel·lí, en densitats importants.
La Vall (ZEPA)

100

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Situat al nord de Ciutadella aquesta zona es caracteritza per la nidificació de
l'Àguila peixatera, així com altres espècies de l'Annex I de la Directiva
79/409/CEE. La singularitat i extensió, així com l'excepcional estat de
conservació d'alguns dels hàbitats van motivar la seva declaració també com
LIC.
Dels Alocs a Fornells (LIC i ZEPA)
Hi nidifica almenys una parella d'Àguila peixatera i existeixen importants
poblacions nidificants d'espècies incloses en l'Annex I de la Directiva
79/409/CEE. A més existeixen en la zona diversos hàbitats prioritaris.
La Mola i s’Albufera de Fornells (LIC i ZEPA)
Hi nidifica almenys una parella d'Àguila pescadora i existeixen importants
poblacions nidificants d'espècies incloses en l'Annex I de la Directiva
79/409/CEE. A més, hi ha diversos hàbitats prioritaris a la zona.
D’Addaia a s’Albufera (LIC i ZEPA)
Qualitat i importància d'aquest lloc resideix en diversos factors. Destaca la
important presència de diversos hàbitats de l'Annex I de la Directiva
92/43/CEE, també és important per la presència d'un bon nombre de tàxons
endèmics, sigui a nivell de Menorca, a nivell Balear o a nivell tirrè, per la gran
importància que té per a les aus, especialment per a les rapaços i les aus
migratòries en general, i, finalment, per la varietat i qualitat paisatgística,
tractant-se d'una costa en un estat de conservació excel·lent i amb un elevat
grau de protecció i de gestió.
S’Albufera des Grau (LIC i ZEPA)
La Qualitat i importància d'aquest lloc resideix en diversos factors. Destaca la
important presència de diversos hàbitats de l'Annex I de la Directiva
92/43/CEE, també és important per la presència d'un bon nombre de tàxons
endèmics, sigui a nivell de Menorca, a nivell Balear o a nivell tirrè, per la gran
importància que té per a les aus, especialment per a moltes aus aquàtiques i
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rapaços també per a les aus migratòries en general, i, finalment, per la
varietat i qualitat paisatgística, tractant-se d'una costa en un estat de
conservació excel·lent i amb un elevat grau de protecció i gestió. Les
característiques ornitològiques d'aquest lloc van fer que una bona part del
mateix fos declarat Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i que tot ell
estigui inclòs en l’Àrea Important per a les Aus (IBA) declarada per la Societat
Espanyola d'Ornitologia (SEU/BirdLife), aplicant els criteris de BirLife
International. Quant als vertebrats, destaquen les espècies de l'Annex I de la
Directiva 79/409/CEE. No totes les citades nidifiquen en el lloc ja que
algunes, com Pandion haliaetus, no crien en el lloc però acudeixen
regularment a alimentar-se en aquesta àmplia zona. Concretament per a una
espècie tan valuosa a nivell nacional com és Pandion haliaetus, L'Albufera té
especial importància com lloc d'alimentació, essent freqüent i regular durant
tot l'any. La zona és important durant la hivernada per a gran nombre d'aus
aquàtiques: corbs marins, ardeids, setmesons, anàtides, gavines i limícoles.
També té especial importància durant la migració, no sol per a les
esmentades aus aquàtiques sinó per a l’avifauna en general. Les aus
contribueixen en gran mesura a la biodiversitat d'aquesta zona.Entre els
rèptils destaca la presència de l'endèmica sargantana de les Balears, amb tres
subespècies exclusives de tres dels illots del lloc: la subespècie addayae, de
l’illa Gran d’Addaia, la subespècie balearica pròpia de l’illa petita d’Addaia i
la subespècie brauni, de l’illa den Colom.Entre les espècies incloses en
l'apartat 3.3. s'ha inclòs les següents espècies:
Larus cahinans, per la importància de les seves poblacions i la
incidència que té sobre altres espècies i en la nitrificació d'alguns llocs.
Hi ha colònies en l’illa den Colom, illots d’Addaia i en una gran part del
litoral penya-segat.
Apodemos selvaticus, Elyomis quercinus, Mus musculus, Rattus rattus i
Oryctolagus cuniculus tenen importància en els sistemes ecològics i en
la biodiversitat.
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Crocidura suaveolans és una espècie que, a les Balears, solament es
troba a Menorca. La subespècie balearica és un endemisme menorquí.
Pipistrellus kuhlii té un interès que sobrepassa l'àmbit balear, on és
una espècie rara. A més es troba inclòs en l'Annex IV de la Directiva
Hàbitats.
Esbufego viridis balearica destaca entre els amfibis, per tractar-se
d'una subespècie endèmica de les Balears.
Hyla meridionalis, igual que Elaphe scalaris, són dues espècies que, a
les Balears, solament es troben a Menorca, pel que la seva presència és
de destacar.
Granota ridibunda perezi, Macropotodon cucullatus, Natrix maura,
Tarentola mauretanica i Hemidactylus turcicus tenen importància en
els ecosistemes i per al manteniment de la biodiversitat del lloc.
Podarcis sicula cetti, és interessant a nivell estatal ja que la seva
presència a Espanya es troba restringida a l’illa de Menorca i a uns pocs
punts del territori peninsular.
Entre els invertebrats s'han inventariat gran quantitat d'espècies entre les
quals cal destacar les següents 10 espècies endèmiques:
Tudorella ferruginea, gasteròpode endèmic de Mallorca i Menorca.
Iberellus minoricensis, gasteròpode endèmic de Menorca.
Trochoidea nyeli, gasteròpode endèmic de Mallorca i Menorca.
Timarcha balearica, coleòpter crisomèlid endèmic de Mallorca i
Menorca.
Agafada cardonae, tenebriónido endèmic de Mallorca i Menorca.
Micrositus nitidicollis i Micrositus semicostatus, tenebriònids igualment
endèmics.
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Euscorpius carpaticus balearicus, espècie de distribució tirrena amb
una subespècie endèmica.
Bogidiella tramuntanae, crustaci amfípod endèmic.
Pseudoniphargus mercadali, crustaci melítid endèmic de Mallorca i
Menorca.
Altres quatre invertebrats s'han esmentat pels següents motius:
Akis boccarozo, tenbriònid, i Leptothorax specularis, formícid, ambdós
d'interès per ésser de distribució tirrena.
Myrmica aloba, formícid d'interès nacional, ja que és endèmica de la
península Ibèrica i Balears.
Murella muralis, gasteròpode helícid que té interès per ser una espècie
pròpia de Sicília que ha estat introduïda a Menorca.
Entre les plantes cap destacar la presència, a més de Daphne rodriguezii,
inclosa en l'Annex II, de 22 tàxons endèmics, 2 que s'han considerat d'interès
nacional, 3 d'interès internacional, per la seva distribució tirrena i Euphorbia
dendroides, per ser una espècie absent en la península Ibèrica. Altres 15
tàxons s'han inclòs per estar protegits en les balears pel decret 24/92, de 12
de març, pel qual s'estableix el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades. En
aquesta situació es troben:
Phillirea angustifolia, Vitex agnus-castus, Myrtus comunis, Tamarix
africana, Tamarix canariensis, Pancratium maritimum i Juniperus
phoenicea varietat lycia.
A més també es troben protegides per l’esmentat Decret les següents 8
espècies d'orquídies:
Anacamptis

piramidalis,

Ophrys

bombiliflora,

O.

lutea,

O.tenthredinifera, O.vernixia, Orchis conica, Serapias lingua i Serapias
parviflora.
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De s’Albufera a la Mola (LIC i ZEPA)
En aquesta zona existeix una important colònia de Pardela Cendrellosa i
importants poblacions nidificants d'altres aus incloses en l'Annex I de la
Directiva 79/409/CEE.
Illa de l’Aire (LIC i ZEPA)
L’illa manté colònies de totes les aus marines nidificants en les Balears.
Quatre d'elles són prioritàries.
És un enclavament important per a moltes espècies d'aus migratòries
Des Canutells a Llucalari (LIC i ZEPA)
A més de la nidificació de diverses espècies de l'Annex I de la Directiva Aus, la
zona costanera manté una població aïllada de Daphne rodriguezii, espècie
prioritària de l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
Son Bou i Barranc de sa Vall (LIC i ZEPA)
La nidificació de diverses espècies prioritàries de l'Annex I de la Directiva Aus,
juntament amb la presència de Paeonia cambesedessi, planta prioritària
citada en l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
De Binigaus a Cala Mitjana (LIC i ZEPA)
A més de les aus nidificants, que justifiquen la seva declaració com ZEPA, a la
zona

creixen

Teucrium

asiaticum,

Hypericum

balericum,

Paeonia

cambesedessi, Cymbalaria aequitriloba, Viola stolonifera i altres espècies
endèmiques i microareals, algunes de les quals estan incloses en l'Annex II de
la Directiva 92/43/CEE.
Costa Sud de Ciutadella (LIC i ZEPA)
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En aquesta zona nidifiquen importants poblacions d'algunes de les espècies
prioritàries de l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE com el Sebel·lí. La zona es
troba en molt bon estat de conservació i posseeix un gran valor paisatgístic.
Area Marina del Nord de Ciutadella (LIC)
Els fons de l'àrea es troben en bon estat de conservació, especialment les
praderies de Posidònia, que formen en algun punt de l'àrea autèntics esculls.
Area Marina del Sud de Ciutadella (LIC)
La gran extensió de les praderies de Posidònia, que ocupen la major part de
l'àrea juntament amb altres comunitats bentòniques ben conservades,
justifiquen la importància de l'àrea. A més dels extensos fons de Posidònia, la
zona inclou l’Escull Codrell, on habita una subespècie endèmica de Podarcis
lilfordii.
Cap Negre (LIC)
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència de habitats
de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE.
Cala Algaiarens (LIC)
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència del habitat
1120 Praderies de Posidònia.
Punta Redona-Arenal d’en Castell (LIC)
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència de habitats
de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE.
Cala en Brut (LIC)
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència del habitat
1120 Praderies de Posidònia.
Cala de Bilillautí (LIC)
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La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència del habitat
1120 Praderies de Posidònia.
Area Marina de Punta Prima-Illa de l’Aire (LIC)
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència de habitats
de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE.
De Cala Llucalari a Cales Coves (LIC)
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència de habitats
de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE.
Arenal de Son Saura (LIC)
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència de habitats
de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE.
3.8.2.6 Àrees Protegides del PTI
El Pla Territorial Insular de menorca (BOIB 16/05/2003) crea les figures
d’Arees Naturals d’Interes Territorial (ANIT) per a protegir sòl rústics
d’elevat interès ecològic en l’entorn dels ANEI i del Parc Natural de s’Albufera
des Grau. Les Arees Interes Paisatgístic (AIP) es crean per a protegir el
mosaic de camps, pastures i boscos característic del medi rural tradicional
menorquí. Les ANIT suposen 10.668 hectàrres i les AIP 3.589 hectàrees, més
d’un 20% de la superfície de Menorca.
Dintre dels ANEI, el PTI estableix dos tipus de protecció:
− Àrees d’alt nivell de protecció AANP: sistemes dunars, zones humides,
litoral rocós, barrancs, boscos d’alzinar i ullastrar, marines d’aladern i
illots.
− Àrees de protecció normal APN: tota la resta d’ANEI. Aquest nivell de
protecció també resulta equivalent a altres figures de protecció com
ARIP, ANIT i AIP.
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També declara altres àrees d’alt nivell de protecció (AANP) que es troben
situades fora d’ANEI: la franja de 100 metres de línia de costa, sistemes
dunars, zones humides, barrancs, penya-segats i marines d’ullastre i aladern.
Aquestes àrees fora d’ANEI suposen 3.485 hectàrees.
Una altra figura que crea el PTI són les Àrees de Protecció Territorial (APT)
que consisteixen la franja de 500 m amidada des del límit interior de la ribera
de la mar, exceptuant el sòl urbà i urbanitzable existent i les zones portuàries
estatal o autonòmica. Sota aquesta figura es protegeixen 8.294 hectàrees.
3.8.2.7 Resum Espais Naturals Protegits
La següent taula (Taula 16) mostra per anys, les diferents figures de protecció
tant a nivell europeu, com estatal i autonòmic des de 1984, quant va
apàreixer la primera llei en matèria de conservació d’espais naturals, la Llei
1/1984, de 14 de març, Llei d’Ordenació i Protecció d’Arees Naturals d’Espais
Naturals d’Especial Interès. No és fins 1986, que en el marc de l’anterior llei,
no es declara la primera àrea protegida de Menorca, l’ANEI de s’Albufera des
Grau. A partir de llavors, les diferents lleis i figures de protecció sorgides han
permès protegir el 67,6% del territori de Menorca.
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Taula 16. Figures de protecció i superfícies protegides a Menorca (1984-2008)

Estatal

Europa

MEDI TERRESTRE
Figura de protecció

1984

1989

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

2003

2005

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

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

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

1.820
2,6%

1.820
2,6%

1.820
2,6%

1.820
2,6%

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

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

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

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

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

Autonòmica

1986

1.800
2,6%

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

1.800
2,6%
1

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

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

0
0,0%
0

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

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

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

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

Segons el grau de gestió podem definir un conjunt de figures:
Figures de protecció nominal, que correspondria al sòl protegit general
segons els instruments de planificació urbanística.
Figures de protecció amb normativa, que correspondria, en el cas de
Menorca, a ANEI amb Pla Especial de Protecció (PEP) aprovat, o a espais de
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la Xarxa Natura 2000 (declaracions amb vocació de protecció d’espècies i
hàbitats naturals, que van més enllà de una simple protecció urbanística)
Figures de protecció amb normativa i gestió específiques, que
correspondria a un veritable espai natural protegit com pot ser un parc
natural, ja que compta amb un equip tècnic que vetlla per la conservació
de l’espai i exerceix una gestió diària.
Mapa 9. Mapa amb els tres nivells de protecció indicats.

*protecció nominal (color violeta), protecció amb normativa (color verd suau) i protecció amb
normativa i gestió específiques (color verd fort).En color gris, sòl no protegit. S’indiquen les
principals carreteres i nuclis de població.
Font: Carreras, D. i Truyol, M. Evolució dels espais naturals protegits terrestres de Menorca
1984-2008. Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. En premsa
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Taula 17. Superfícies de cada un dels tres nivells de protecció indicats (1984-2008)
Grau de protecció

1984

Protecció nominal (sòl protegit
general - planificació
urbanística)

1986

1989

1.800

5.907 27.834 29.880 28.060 28.060 28.060 28.282 30.344 30.344 22.248 18.594

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2,6%

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

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

2003

2005

2006

2008

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

Protecció amb normativa i
gestió específiques (espai
natural protegit)

1.820

1.820

1.820

1.820

3.438

3.438

3.438

3.438

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Superfície total:

0

1.800

5.907 27.834 29.880 29.880 29.880 29.880 30.102 44.653 44.653 44.672 46.917

Percentatge superfície illa

0,0%

2,6%

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

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

0,0

0,1

0,3

1,3

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

3,0

3,0

3,4

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

Si mirem exclusivament els espais protegits que compten amb algun tipus de
normativa específica (PORN, PRUG o similar) i a més, compten amb un equip
de gestió i vigilància. i ho comparem amb altres illes o territoris de mides
similars, podem observar clarament l’endarreriment generalitzat de la
Comunitat Autònoma de les illes Balears en quant a la declaració o existència
d’Espais Naturals protegits i gestionats, especialment si ho comparem amb
l’arxipèlag canari en el seu conjunt o illa per illa. Cal fer ressò sobretot de la
comparació amb illes com la Palma o Lanzarote, de mides molt similars a
Menorca i declarades igualment Reserves de Biosfera per la UNESCO (Taula
18).
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Taula 18. Superfície i percentatge d’Espais Naturals Protegits gestionats en diferents
territoris de l’estat espanyol
Superfície
total (km2)

ENPs
(km2)

% Sup.
ENPs

La Garrotxa
Lanzarote
Tenerife
El Hierro
La Palma
Menorca
Mallorca
Illes Balears
Illes Balears
(amb S.T.)
Illes Canàries

735,6
846,1
3.170,0
275,3
742,3
694,4
3.626,8
4.968,4

138,7
243,8
823,3
124,9
172,8
34,4
58,3
111,4

18,9%
28,8%
26,0%
45,4%
23,3%
5,0%
1,6%
2,2%

4.968,4

731,0

14,7%

7.273,0

1.389,6

19,1%

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

Catalunya
Andalucia
Espanya

31.932,0
87.268,0
504.425,9

2.243,2
15.446,7
38.004,0

7,0%
17,7%
7,5%

1 parc nacional i 11 parcs naturals
2 parcs nacionals i 24 parcs naturals
Superfície protegida amb PORN

Territori

Inclou

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

Amb tot i això, el parc natural de s’Albufera des Grau és ara mateix el parc
més gran de les Balears. Només és superat àmpliament pel paratge natural de
la Serra de Tramuntana, figura de protecció aquesta de naturalesa
substancialment diferent i que per la seva recent declaració (any 2007)
encara no se’n poden treure masses conclusions del seu funcionament.
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SÍNTESI: ESPAIS NATURALS PROTEGITS
¾ Per a preservar i conservar els espais naturals, Menorca
compta amb diverses figures de protecció: 19 Àrees Naturals
d’Especial Interès, el parc Natural de s’Albufera des Grau i 5
Reserves Naturals, la Reserva Marina del Nord de Menorca,
5.540

hectàrees

d’alzinars

protegits,

22

Llocs

Interès

Comunitari i 15 Zones Especial Protecció per les Aus, Àrees
Naturals

d’Interès

Territorial

(ANIT)

i

Àrees

Interès

Paisatgístic (AIP), Àrees d’Alt Nivell de Protecció i Àrees de
Protecció Territorial .
¾ Moltes d’aquestes figures es superposen, però en total sumen
unes 46.917 hectàrees, que correspon al 67,6% del territori
insular.
¾ Només en el 5% del territori, el Parc Natural de s’Albufera des
Grau, es porta a terme una gestió activa, percentatge bastant
inferior a altres illes o territoris de mides i característiques
similars.

4 VECTORS AMBIENTALS
4.1 AIGUA
4.1.1 Recursos hídrics
4.1.1.1 Tipus de recursos hídrics
Recursos hídrics naturals
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El recursos hídrics de Menorca són principalment les aigües subterrànies. Les
aigües superficials tenen molt poca importància, i són, bàsicament, una
manifestació del nivell piezomètric. Els torrents que porten aigua tot l’any
estan situats al fons de barrancs molt encaixats en els materials miocens, i
son alimentats la major part del temps per aigües subterrànies.
− Aigües subterrànies
Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.3.2, a Menorca existeixen 5 masses
d’aigua subterrània. Les més important, en quant a volum i superfície són les
3 corresponents a l’aqüifer de Migjorn, situat al sud de l’illa (veure Taula 9).
Els recursos hídrics subterranis potencials corresponen a les entrades d’aigua
a cadascuna de les masses d’aigua subterrània. No tots aquest recuros són
utilitzables, ja que cal reservar els cabals ecològics entesos com a recàrrega
natural dels ecosistemes aquàtics i com a flux mínim necessari a la mar per
contrarestar la intrusió marina (Taula 19).
Taula 19. Recursos hídrics naturals subterranis

Massa d’aigua subterrània
Maó
Es Migjorn Gran
Ciutadella
Sa Roca
Addaia
Tirant
Total

Recursos
potencials
(hm3/any)
19,02
11,83
28,00
4,47
1,40
0,22
64,94

Disponibilitats
(hm3/any)
7,21
2,54
8,53
1,72
0,16
0,11
20,27

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

Estat i qualitat de les aigües subterrànies
La profunditat a la que es troba l’aigua en el subsòl és anomenada nivell
piezomètric i, en el cas dels aqüífers lliures, pot ser anomenada també nivell
freàtic. Aquesta pot mesurar-se en relació a la profunditat que existeix des de
la cota topogràfica del terreny fins al nivell d’aigua, o també es pot mesurar
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l’altura de la columna d’aigua en relació al nivell del mar. La variació dels
nivells piezomètrics ens informen de quina és la variació en les reserves
d’aigua al llarg del temps, la qual depèn del balanç que es dona entre les
entrades i sortides d’aigua a l’aqüífer.
A Menorca s’observa que ha hagut un descens continuat dels nivels (Gràfic 6).
L’any 1984, primer any del que es disposen dades el nivell piezomètric mitjà
anual era de 19,54 metres sobre el nivell del mar. En l’actualitat, aquest
nivells troba als 12,93 metres sobre el nivell del mar, és a dir, en 24 anys del
nivell piezomètric ha disminuit 6,61 metres. Això pot venir provocat per
causes naturals (balanç hídric negatiu) però té molt a veure amb la quantitat
d’aigua que s’extreu de l’aqüífer per a consum humà.
Gràfic 6. Nivell piezomètric mitja anual a l’aquïfer de Migjorn (1984-2008)

Font: D.G. Recursos Hídrics Govern Balear. Elaboració pròpia

Pel que fa a la qualitat dels aqüífers, diferents organismes realitzen un
seguiment de la qualitat de l’aigua dels aqüífers (Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i
l’Instituto Geológico y Minero Español (IGME), Conselleria de Salut i Consum
del Govern Balear, el Consell Insular de Menorca (projecte AQUANET).
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D’aquest conjunt d’analítiques es dedueix que els aqüífers de l’illa no
presenten problemes en temes de metalls pesants degut a que el sector
industrial no té un pes molt elevat a Menorca. Però es troben problemes amb
la contaminació de nitrats i clorurs, contaminació que pren més importància
en determinades zones de l’illa. La presència de nitrats a les aigües
subterrànies ve donada per dues causes: l’excessiu ús d’adobs en
l’agricultura, la mala gestió dels fems d’algunes finques ramaderes i per la
presència de nuclis d’hortals i zones amb habitatges no connectats a la xarxa
de clavegueram i, per tant, amb utilització de pous negres mal gestionats.
Això produeix una presència de nitrats important en les zones on hi ha una
elevada concentració d’hortals i d’activitat agrícola ramadera, és a dir,
sobretot a les zones de Maó i Ciutadella. Pel que fa a la contaminació per
clorurs aquesta ve donada pels fenòmens d’intrusió marina a les zones
costaneres d’on extreuen quantitats molt elevades d’aigua en pous molt
propers a la costa, per tant, les zones on hi ha un contaminació més elevada
d’aquest tipus són les zones de Ciutadella i de Sant Lluís (Mapa 10) (Mapa 11).
Un indicador que sintetitza quina és la qualitat dels recursos hídrics a l’illa és
el percentatge de pous que superen els límits legals en quant a clorurs (nivell
superior a 200 mg/l) i nitrats (nivell superior a 50 mg/l). L’OBSAM realitza el
seguiment de la contaminació per nitrats i clorurs d’una mostra 11 pous de la
Direcció General de Recursos Hídrics per a analitzat el percentatge d'aquest
pous que superen els llindars de contaminació (Taula 20).
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Taula 20. Seguiment de la contaminació per nitrats i clorurs en 11 pous de Menorca.

Any
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

pous contaminats
nitrats
clorurs
5
3
5
3
5
4
5
5
6
5
6
4
6
5
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4

% pous contaminats
% nitrats
% clorurs
50
30
50
30
45,45
36,36
45,45
45,45
54,55
45,45
54,55
36,36
54,55
45,45
54,55
36,36
54,55
36,36
54,55
36,36
54,55
36,36
54,55
36,36

total pous
analitzats
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Font : D.G. Recursos Hídrics. Govern Balear. Elaboraciò pròpia

Les dades mostren que en ambdos casos, nitrats i clorurs, ha hagut un
augment en la quantitat de pous contaminats. En base a aquestes dades,
podem dir que avui en dia, el 54,6% i el 36,4% dels pous estan contaminats per
nitrats i clorurs, respectivament.
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Mapa 10. Isoclorurs Menorca, 2006

Mapa 11. Isonitrats Menorca, 2006

Font:

EL

ESTADO

DE

LAS

AGUAS

SUBTERRÁNEAS

EN

EL

ARCHIPIÉLAGO

BALEAR

Isla de Menorca – Años 2005-2006. Govern Balears, IGME, Ministeri Educació i Ciencia
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− Aigües superficials
Com s’ha comentat anteriorment, les aigües superficials tenen molt poca
importància com a recurs hídric. Això es deu a que els torrents encara que
recullen part de l’aigua de les pluges, aviat arriben a la mar i no tenen temps
de formar veritables rius. Tan sols poden actuar com a recurs hídric de forma
puntual i per a proveier aigua per a usos agricoles o urbans. Tanmateix, des
del punt de vista ecològic tenen un incalculable valor com a ecosistemes
aquàtics.
A Menorca, però es distingeixen diverses zones amb comportaments diferents
pel que fa a les aigües superficials. Per un costat, estan les zones que drenen
cap a tramuntana i les que drenen cap a migjorn.
En la part de tramuntana, els torrents recullen bona part de l’aigua
d’escorrentia, ja que es disposen sobre terrens impermeables en gran part
(excepte la part d’Albaida, la resta de materials que afloren són argilosos i no
arriben a formar aqüífers). Un cop aquesta aigua d’escolament arriba a zones
planeres (la Bassa, Plans d’Alaior, plane de Santa Cecilia, etc) es poden
formar zones endorreiques, fàcilment inundables (gran part d’elles estan
seques per acció de l’home que les excava mantè les sèquies).
En la part de migjorn, com s’ha explicat en l’apartat anterior, els materials
permeten l’infiltració de l’aigua cap al subsòl i la formació d’aqüifers. En els
sectors de llevant i ponent, la gran abundància de morfologies càrstiques
permet una ràpida infiltració de l’aigua, dificultant la formació de barrancs
d’importància. En la part central, però, es desenvolupen barrancs amb la
capçalera a tramuntana, molt encaixats, que drenen les aigües cap al mar
alhora que també descarreguen aigua a l’aqüífer.
Els recursos hídrics superficials representen anualment uns 18 hm3/any, però
cap d’aquests són disponibles (Taula 21).
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Taula 21. Recursos hídrics naturals superficials

Recursos potencials (hm3/any) Disponibilitats (hm3/any)
Superficials
18
0
Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia

Per tant, tenint en compte els recursos hídrics naturals, tant subterranis com
superficials, obtenim que anualment aquest aporten 82,9 hm3/any, dels quals
20,3 són disponibles (Taula 22).
Taula 22. Recursos hídrics naturals totals

Recursos potencials (hm3/any) Utilitzables (hm3/any)
Subterrània
64,9
20,3
Superficial
18
0
TOTAL
82,9
20,3
Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia

Recursos hídrics no convencionals
Els recursos hídrics no convencionals, són aquells que no són ni aigües
superficials ni subterrànies. A Menorca només trobem les aigües depurades.
Les aigües depurades són aquelles aigües regenerades o noves provinents de la
depuració.
A Menorca existeixen 11 depuradores gestionades per l’Institut Balear de
l’Aigua i Qualitat Ambiental del Govern Balear (IBAQUA) (Taula 23). També
existeixen altres depuradores, de petites dimensions i privades, que depuren
petits cabals provinents d’hotels o petites industries.
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Taula 23. Estacions depuradores gestionades per IBAQUA a Menorca (2007).

EDAR
Alaior
Cala en Porter
Cala Galdana
Ciutadella Nord
Ciutadella Sud
Maó-Es Castell
Es Mercadal
Es Migjorn Gran
Ferreries
Sant Climent
Sant Lluís

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

Cabal anual
depurat (m3)
549.013
246.166
189.848
446.432
3.020.680
448.104
170.290
1.351.247
59.169
672.983
514.852

Abocament efluent
Torrent
Emissari
Torrent
Pous infiltració i emissari
Emissari i reutilització
Emissari i reutilització
Torrent i reutilització
Torrent
Torrent
Dipòsit de reg
Emissari i reutilització

Font : IBAQUA, IBASAN

Per l’any 2007, les depuradores de Menorca van depurar 7,7 milions de m3
d’aigua. Un cop depurada l’aigua, l’abocament de l’afluent sol anar cap a
algun torrent (com per exemple al Torrent d’Algendar provinent de la
depuradora de Cala Galdana), cap a emissaris submarins i en molt pocs casos
aquesta aigua es reutilitza per altres usos.

121

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Mapa 12. Estacions depuradores i abocament de l’elfuent

Font: OBSAM

En diversos municipis de l’illa l’aigua depurada es reutilitza per a usos
agrícoles (Taula 23) encara que no es disposen de dades de la quantitat
d’aigua reutilitzada. Només es disposen de dades del municipi de Sant Lluís,
que reutilitza anualment per a usos urbans (dades per l’any 2007) 79.241 m3
dels 514.852 m3 depurats. Això representa el 14% de l’aigua depurada a Sant
Lluís però només l’1% de tota l’aigua depurada a Menorca.
4.1.1.2 Balanç hídric
Una de les formes més freqüents per analitzar les dades dels recursos hídrics
d’un territori és establir un balanç entre les entrades i sortides. A Menorca,
igual que a la resta de les Balears, els recursos hídrics són subterranis. Per
tant, el balanç hídric dels recursos hídrics és en realitat el balanç hídric de les
aigües subterranies.
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Les entrades d’aigua a Menorca més importants són les provinents de la pluja.
Altres entrades d’aigua són el retorn de regs i les pèrdues a les xarxes
urbanes. Altres components de la recàrrega comptabilitzats han estat els
fluxos d‟aigua procedents de les masses veïnes, els abocaments d‟aigües
residuals i, la intrusió d‟aigua de mar (Taula 24).
Taula 24. Entrades d’aigua a Menorca
ENTRADES (hm3/any)
Massa d’aigua
subterrània
Maó
Es Migjorn Gran
Ciutadella
Sa Roca
Addaia

Pluja
19,02
11,83
28,00
4,47
1,40

Tirant

0,22

Total

64,94

Retorn
regs
0,12
0,07
0,33
0,02

Pèrdues
xarxa
0,70
0,21
1,95

Altra
MAS
1,00
1,77

Aigües
residuals
1,00
1,00

De la
mar
0,40
1,18

0,10

Total
entrades
21,24
14,88
32,46
4,49
1,50
0,22

0,54

2,96

2,77

2,00

1,58

74,79

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

Entre les sortides, el component principal és el bombament d’aigües
subterrànies, que s’ha desagregat segons els usos a què està destinat:
proveïment humà, regadiu, usos domèstics de la població disseminada,
ramaderia i indústries agropecuàries, i venda d’aigua.
A més del bombament, la resta de sortides d’aigua són les pròpies del seu
règim natural: sortides per fonts, sortides que alimenten les zones humides,
flux subterrani a altres masses i flux natural cap a la mar (Taula 25).
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Taula 25. Sortides d’aigua a Menorca
SORTIDES (hm3/any)
Ramaderia
Massa d’aigua Abastiment
i industria
Zones Altra A la
Total
Regadiu Domèstic
agro.
Fonts húmides MAS mar sortides
subterrània
humà
Maó
5,29
1,19
0,70
0,03
0,01
14,02 21,24
Es Migjorn Gran
1,70
0,67
0,15
0,02
1,50
10,84 14,88
Ciutadella
4,34
3,27
0,84
0,08
23,93 32,46
Sa Roca
1,41
0,22
0,07
0,02
2,77
4,49
Addaia
0,11
0,05
0,10
1,24
1,50
Tirant

0,06

0,05

Total

12,91

5,45

1,76

0,15

1,50

0,05

0,06

0,22

0,16

2,77 50,09

74,79

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

Segons les dades del Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears sembla ser
que les entrades d’aigua són iguals que les sortides i que per tant, el balanç
hídric seria neutre, és a dir, esta en equilibri. Les dades, però sobre els nivells
piezomètrics mostren, que any rere any hi ha una disminució en aquests
nivells. El GOB de Menorca explica que en realitat aquestes no són les dades
reals, i sostenen que en realitat hi ha unes sortides de 84,97 hm3/any i 51,41
hm3/any d’entrades, per tant, en realitat hi ha un deficit hidríc en les aigües
subterrànies.
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SÍNTESI: RECURSOS HÍDRICS
¾ El recursos hídrics de Menorca són principalment les aigües
subterrànies.
¾ Els nivells piezomètrics dels aqüífers estan en continu descens
(uns 6,6 metres en els darrers 24 anys) i els principals
problemes de contaminació venen donats pels clorurs i els
nitrats.
¾ Els recursos hídrics disponibles a Menorca són uns 20,3
hm3/any, tots provinents de les aigües subterrànies.
¾ Les aigües superficials tenen molt poca importància com a
recurs hídric, ja que encara que representen anualment uns
18 hm3/any, cap d’aquests són disponibles.
¾ Com a recursos hídrics no convencionals Menorca compta amb
les aigües depurades reutilitzades. En diversos municipis de
l’illa l’aigua depurada es reutilitza per a usos agrícoles encara
que no es disposen de dades de la quantitat d’aigua
reutilitzada. Només es disposen de dades del municipi de Sant
Lluís, que reutilitza anualment per a usos urbans (dades per
l’any 2007) 79.241 m3 dels 514.852 m3 depurats. Això
representa el 14% de l’aigua depurada a Sant Lluís però només
l’1% de tota l’aigua depurada a Menorca.

4.1.2 Usos i consums
4.1.2.1 Abastiment de la població
L’abastiment actual de la població procedeix en el 100% dels recursos hídrics
subterranis. Per l’any 2006, es calcula que l’abastiment a la població va ser
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de 12,91 hm3/any. Una petita part d’aquests usos correspon al consum a
polígons industrials connectats a les xarxes municipals (0,45 hm3/any).
Cal indicar que a més d’aquests volums d’aigua s’utilitzen 1,76 hm3/any més
per a l’abastiment dels habitatges no connectats a les xarxes municipals, que
s’ha anomenat com “agrojardineria”.
L’abastiment per a la població, per tant, és de 14,67 hm3/any (dades per
l’any 2006) (Taula 26).
Com hem dit anteriorment, en el cas de Menorca, els recursos hídric que
s’utilitzen són subterranis. L’aqüífer de Migjorn és la principal reserva d’aigua
i d’ell s’extreu el 88% de l’aigua que es consumeix (per a abastiments urbans,
ús domèstic i agrojardineria i venda d’aigua).
Taula 26. Volum d’extracció de les masses d’aigua subterrànies a Menorca (2006)
Massa
d’aigua
subterrània
Maó
Es Migjorn Gran
Ciutadella
Sa Roca
Addaia
Tirant
Total

hm3/any
5,99
5,18
1,85
1,48
0,11
0,06
14,67

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

La dotació d’aigua per habitant i dia (sense tenir en compte l’abastiment
industrial i “agrojardineria”) per l’any 2006 a Menorca és de 283 l/hab*dia,
mitjana superior a la mitjana balear (277 l/hab*dia) i a la mitjana espanyola
(240 l/hab*dia).
4.1.2.2 Abastiment del sector agrari
L’abastiment agrari inclou les aigües utilitzades en el regadiu i en el sector
ramader.
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Les extraccions per a regadius a Menorca, són de 28.000 m3/ha*any. Aquestes
dades, de la Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic per a la Demarcació de
les Balears, s’han calculat mitjançant el Pla Nacional de Regadius i s’han
adaptat al Pla Hidrològic de les Illes Balears de 2001 (Taula 27).
Taula 27. Extraccions per regadius a Menorca
Conreu
Tubercles
Lleguminoses
Farratgeres
Hortícoles
Horts
familiars
Cítrics
Fruiters

m3/ha*any
5.500
1.000
4.000
5.000
5.000
4.000
3.500

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

Aplicant les dotacions mitjanes d’aigua per a cada tipus de conreu i zones
geogràfiques que s’especifiquen al Pla Hidrològic de les Illes Balears, l’any
2006 les extraccions d’aigua subterrànies totals per a regadiu van ser de 5,45
hm3/any.
Pel que a la ramaderia, es té en compte el bestiar estabulat, que és el que
consumeix més aigua. A Menorca es comptava l’any 2006 amb 12.808 caps de
boví, 5.088 de porcí, 904 d’equí i 84.000 avícoles. Tenint en compte les
dotacions d’aigua per tipus de bestiar, es calcula que l’abastiment ramader és
d’uns 0,15 hm3/any.
Les aigües reutilitzades van aportar addicionalment 1,03 hm3/any a
l’abastiment agrícola.
Per tant, l’abastiment agrícola en total va correspondre a 6,63 hm3/any.
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4.1.2.3 Abastiment del sector industrial
La gran majoria dels polígons industrials existents a les Balears s’abasten
d’aigua de les xarxes municipals. A Menorca l’abastiment d’aigua del sector
industrial suposa 0,06 hm3/any i l’Aeroport de Maó és el principal receptor.
4.1.2.4 Abastiment de camps de golf
A Menorca existeix 1 camp de golf que requereix uns 0,23 hm3/any d’aigua.
Gran part del reg es realitza mitjançant aigües utilitzades regenerades.
En resum podem dir que, els usos d’aigua a Menorca per l’any 2006 van
suposar 21,59hm3/any. Gran part d’aquest consum es va destinar als
abastiments (12,91 hm3/any) i al sector agrícola (6,63 hm3/any). El sector
domèstic i agrojardineria va suposar 1,76 hm3/any i l’industria 0,06 hm3/any.
Per últim, els camps de golfs van consumir 0,23 hm3/any (gran part
mitjançant aigües depurades) (Taula 28).
Taula 28. Usos de l’aigua a Menorca (2006)
origen
hm3/any

Aqüífer

Aig. Regenerades

Abastaments
Domèstic i agrojardineria
Industrial
Regadiu i ramaderia

12,91
1,76
0,06
6,63

12,91
1,76
0,06
5,6

1,03

Golf

0,23

-

0,23

Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia
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SÍNTESI: USOS I CONSUMS
¾ L’abastiment d’aigua per a la població és de 14,67 hm3/any
(2006) i el 100% prové dels recursos subterranis.
¾ De l’aqüifer de Migjorn s’extreu el 88% de l’aigua que es
consumeix per a l’abastiment de la població.
¾ La dotació d’aigua per habitant i dia (sense tenir en compte
l’abastiment industrial i “agrojardineria”) per l’any 2006 a
Menorca és de 283 l/hab*dia, mitjana superior a la mitjana
balear (277 l/hab*dia) i a la mitjana espanyola (240
l/hab*dia).
¾ L’any 2006 les extraccions d’aigua subterrànies totals per a
regadiu van ser de 5,45 hm3/any. El sector ramader va suposar
0,15

hm3/any.

Les

aigües

reutilitzades

van

aportar

adicionalment 1,03 hm3/any a l’abastiment agrícola. Per tant,
l’abastiment agrícola en total va correspondre a 6,63
hm3/any.
¾ La gran majoria dels polígons industrials existents a les
Balears s’abasten d’aigua de les xarxes municipals. A Menorca
l’abastiment d’aigua del sector industrial suposa 0,06 hm3/any
i l’Aeroport de Maó és el principal receptor.

4.1.3 Pressions i impactes
A les Illes Balears en general i a Menorca en particular, les pressions principals
sobre el cicle de l’aigua procedeixen de l’elevada extracció de recursos
subterranis per a l’abastiment i de pràctiques agràries poc respectuoses amb
el medi a causa de la introducció d‘agents contaminants, en especial
fertilitzants. Les fonts de contaminació puntual per abocaments urbans,
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industrials i agraris són menys significatives; el grau de depuració de les
aigües residuals urbanes és molt elevat. En funció de la seva distribució
espacial, les pressions poden ser difoses, puntuals o lineals. Aquestes
darreres, com col·lectors o xarxes de sanejament, com que en general no
tenen gaire desenvolupament, s’han inclòs com a puntuals (col·lectors) o com
a difoses (àrees urbanes). La pressió s’exerceix sobre la quantitat, la qualitat
o totes dues alhora, com per exemple la sobreextracció a aqüífers costaners.
Tant les fonts difoses com les puntuals afecten indistintament les masses
d’aigües superficials i subterrànies i fins i tot les costaneres, però sens dubte
l’afecció és més gran en funció de la seva proximitat i impacte previsible en
unes que no pas en les altres.
4.1.3.1 Pressions sobre les aigües superficials
− Torrents
A Menorca, tots els trams fluvials, excepte un, presenten algun tipus de
pressió, i generalment, més d’un (Taula 29).
Taula 29. Pressions sobre els torrents de Menorca (2006)
TORRENTS
Cala en Porter (Alaior a dalt)
Cala en Porter (Alaior a dalt)
Pont de s'Alairó
Mercadal
Mercadal
Mercadal

Algendar

Algendar-Molí de Baix

Puntarró

PRESSIONS
Usos agrícoles
Usos urbans (carreteres)
Abocaments de la depuradora d'Alaior
Extracció d'aigua
Abocaments de depuradora
Usos agrícoles
Extracció d'aigua
Usos ramaders (granja de porcs)
Usos agrícoles (abocament de purins)
Abocaments
Regadiu
Usos ramaders
Represa artificial de formigó
Mur a una de les vores
Usos agrícoles (regadiu)
Usos ramaders (vaques)
Agricultura de secà
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TORRENTS

PRESSIONS
Usos ramaders
Llit reforçat
Agricultura de secà
Llit reforçat
Agricultura de secà
Llit reforçat
Usos agrícoles (secà)

Sa Cova
Son Biró
Na Bona

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

− Zones humides
Encara que les zones humides no es consideren com a recurs hídric, si que són
uns ecosistemes de gran valor ecològic i natural i per tant, parlarem de les
pressions a que es veuen afectades (més informació sobre les zones humides
de Menorca a 3.3.1).
Les zones humides es veuen afectats per 3 tipus de pressions: per la presència
de depuradores i/o abocaments, aportació d’aigües d’origen hipogènic i la
salinització (Taula 30).
Taula 30. Pressions sobre les zones humides de Menorca
Zona humida
Albufera des Grau
Gola de cala en Porter

Tipus*
Meso
Oligo

Prat de Son Bou
Gola del torrent de Trebalúger

Oligo
Oligo

Prat de Bellavista- Son Saura (Sud)
Gola del torrent d'Algaiarens
Gola i maresme de Binimel·là

Oligo
Oligo
Oligo

Prat de Lluriac- Tirant
Albufera de Mercadal- Son Saura
(nord)
Prats i salines de Mongofre (Addaia)
Prat de Morella

Oligo
Oligo
Meso
Oligo

Pressions
Algunes zones molt somes
Possibles abocaments
Plantacions de fruiters
Bestiar
Abocament de la depuradora de
Ferreries

Ramaderia
Ànecs
Turisme (aparcament molt a prop)

Algunes zones molt somes
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*Tipus oligohalí: es veuen afectats per pressions orgàniques (depuradora/abocament), i de
possibles enriquiments en nutrients per origen hipogeu. Tipus mesohalí: afectades per
depuradores/abocaments, però sí que es poden veure afectades per l’origen hipogènic de
l’aigua amb càrrega de nutrients (nivell freàtic a totes i a algunes, a més a més, intrusió
marina), així com modificació hidromorfològica i química a causa de l’operació humana a
salines.
Font: Memòria de la Proposta de Pla Hidrològic de la Demarcació de les Balears. Govern
Balear. Elaboració pròpia

4.1.3.2 Pressions sobre les aigües subterrànies
Per a la identificació de totes les pressions que actuen sobre les masses
d’aigua subterrània de les Balears s’han utilitzat tant mètodes directes,
sobretot per a la identificació de les fonts de contaminació puntuals, com
mètodes indirectes d’estimació sobre els agents que causen les pressions:
població, turisme, agricultura i ramaderia, indústria, activitats de lleure, etc.
A la següent taula (Taula 31) es mostren els diferents tipus de pressions que
afecten cada massa subterrània.
Taula 31. Pressions a les masses d’aigua subterrània a Menorca
Massa d’aigua subterrània

Fonts difoses

Maó

Agricultura

Es Migjorn Gran

Agricultura

Ciutadella
Sa Roca
Addaia
Tirant

Agricultura
Agricultura
Agricultura

Fonts puntuals
Granges (boví i porcí), fosses sèptiques,
depuradores, cementiris, benzineres
Fossa sèptica, granges, cementiris,
depuradores, benzineres.
Fosses sèptiques, granges, cementiris,
benzineres, depuradores.
Granja, fossa sèptica, benzinera
Depuradora, fosses sèptiques
Depuradora, fosses sèptiques

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

Totes aquestes pressions es tradueixen en problemes de salinització i
contaminació per nitrats, especialment als aqüífers de Maó i Ciutadella (més
informació sobre l’estat i la qualitat de les aigües subterrànies a 4.1.1).
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SÍNTESI: PRESSIONS I IMPACTES
¾ Les pressions principals sobre el cicle de l’aigua procedeixen
de

l’elevada

extracció

de

recursos

subterranis

per

a

l’abastiment i de pràctiques agràries poc respectuoses amb el
medi a causa de la introducció d‘agents contaminants, en
especial fertilitzants. Les fonts de contaminació puntual per
abocaments

urbans,

industrials

i

agraris

són

menys

significatives; el grau de depuració de les aigües residuals
urbanes és molt elevat.
¾ Les pressions sobre les aigües superficials, en el cas del
torrents

són

principalment

usos

agrícoles

i

ramaders,

abocaments de depuradores i l’execució de llits reforçats.
¾ Les zones húmides es veuen afectats per 3 tipus de pressions:
especialment per la presència de depuradores i/o abocaments
i l’ aportació d’aigües d’origen hipogènic i en menor grau per
la salinització.
¾ Les principals pressions sobre les aigües subterrànies són: com
a

font

difosa

l’agricultura

i

com

a

fonts

puntuals,

principalment fosses sèptiques, depuradores, benzineres.
Totes aquestes pressions es tradueixen en problemes de
salinització i contaminació per nitrats, especialment als
aqüífers de Maó i Ciutadella
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4.2 ENERGIA
Per la redacció d’aquest apartat s’ha utilitzat el PLA INSULAR D’ENERGIES
RENOVABLES DE MENORCA, FASE I: ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL Gabinet
d’Anàlisi Ambiental i Territorial, Octubre 2008
4.2.1 Infraestructures energètiques de l’illa
4.2.1.1 Infraestructures elèctriques
Les illes de Mallorca i Menorca formen un únic sistema elèctric, ja que estan
interconnectades mitjançant un cable submarí. La generació d’aquest sistema
es fa majoritàriament a Mallorca, sobretot a la central des Murterar, a
Alcúdia, que utilitza hulla com a combustible, i també a Son Reus i a Cas
Tresorer (Palma). Aquestes dues centrals utilitzen gas-oil de manera
provisional fins a l’arribada del gas natural.
La central tèrmica de Maó és l’única planta de generació elèctrica a l’illa i té
una potència nominal de 123,4 MW i suposava al 2003 una participació del
10,8 % de la potència nominal instal·lada en el sistema Mallorca–Menorca.
Taula 32 Característiques de la central tèrmica de Maó

Tipus

Potència
nominal (MW)

Posada en
servei

Potència neta
(MW)

Participació en
el sistema

Diésel

3x15,80

1991

45,6

4,1

1 x 37,50

1993

1 x 38,50

1999

75,4

6,7

Turbina de gas

Font: PDS Energètic 2005

Tal com es recull a la taula anterior (Taula 32) disposa de tres grups de 15,8
MW, motors dièsel que utilitzen fuel BIA com a combustible principal; consta
també de dues turbines de gas de 37,5 i 38,5 MW de potència nominal, per a
emergències i puntes, que utilitzen com a combustible gas-oil.
Els grups dièsel són equips d’engegada ràpida, amb temps d’engegada un poc
superior al de les turbines de gas, i capaços de consumir fuel amb un bon
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rendiment, és a dir, un combustible amb un preu que fa que aquestes centrals
es considerin adequades com a unitats de suport de les centrals de base.
Les unitats basades en els grups dièsel d’aquesta central varen representar,
l’any 2003, el 4% de la potència nominal instal·lada en el sistema Mallorca–
Menorca, mentre que les turbines de gas en representaren el 6,7 %.
La central de Maó va produir, l’any 2003, 258.826 MWh (bruts), xifra que
representa el 5% de l’energia produïda pel sistema Mallorca–Menorca. L’any
2005 va augmentar lleugerament el percentatge arribant al 6,78%, amb una
generació de 349.596 MWh bruts.
Amb l’entrada en funcionament de les connexions amb la península de gas
natural i de xarxa elèctrica es preveu una menor necessitat de generació a les
Illes Balears i conseqüentment un menor consum de combustibles amb
aquesta finalitat, fet que també afectarà a Menorca.
4.2.1.2 Instal·lacions de transport, transformació i distribució
d’energia elèctrica
XARXA AT 132kV
TIPUS DE LÍNIA ELÈCTRICA
Traça aèria existent

Km (PTI 2003)
84,424

Traça subterrània existent
Traça submarina existent
Xarxa prevista

41,1 (connexió Mallorca)
1,143 (cala en Bosc)

XARXA MT 15kV
TIPUS DE LÍNIA ELÈCTRICA

Km (PTI 2003)

Traça aèria existent

399,014

Traça subterrània existent

115,284

Xarxa nova

101,486

Per la seva banda hi ha tres subestacions 132/15 kV a Ciutadella, es Mercadal
i Maó. La potència de transformació és de 221,5 MVA.
Es preveu la construcció de tres subestacions noves: Maó (POIMA), Ciutadella
(Oest) i cala en Bosc.
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Al PDS Energètic es contempla també la necessitat d’invertir en la millora i
ampliació de les línies d’AT.
4.2.1.3 Emmagatzemament de productes petrolífers
Tots els productes petrolífers arriben a Menorca mitjançant vaixells tanc fins
al port de Maó, a cala Figuera, on CLH disposa d’instal·lacions pròpies
d’emmagatzematge. Des d’aquí, se’n realitza la distribució mitjançant
camions. No es disposa de cap tipus d’oleoducte de transport.
GESA disposa d’una instal·lació d’emmagatzematge de fuel de 8.250 m3 i de
2.150 m3 de gas-oil, situada al port de Maó, amb descàrrega pròpia, que
utilitza com a combustible a la central elèctrica (Fuel-Oil BIA).
El combustible per a motors d’explosió d’aviació (AVGAS. 100LL) arriba al port
de Maó dins contenidors, perquè es tracta de quantitats petites i,
posteriorment, es transporta a l’aeroport dins camions.
Les instal·lacions d’emmagatzematge de CLH al port de Maó tenen una
capacitat total de 6.700 m3, dels quals 2.150 m3 corresponen a benzina; 2.750
m3, a gasoil, i 1.800 m3, a querosè. Les instal·lacions d’emmagatzematge a
l’aeroport de Maó tenen una capacitat de 5.800 m3 per a querosè.
Taula 33 Vendes de combustibles a Menorca any 2003
Tipus de combustible

Quantitat

Gasolina

36.098 m3

Gas-oil

75.687 m3

Querosè

30.886 m3

Fuel

21.471 tm

Font: PDS Energètic 2005

Les vendes de productes petrolífers foren de 151.828 m3 de lleugers i 52.556
tm de pesants segons les Estadístiques energètiques de 2005 (Taula 34).
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Taula 34 Vendes de combustibles a Menorca any 2005
Tipus de combustible Quantitat
Gasolina 95

33.152 m3

AVGAS 100LL

69 m3

JET A1

31.890 m3

Gas-oil A

31.461 m3

Gas-oil B

11.066 m3

Gas-oil C

44.177 m3

Total Lleugers

151.828 m3

Fueloil

52.479 tm

Olis usats

77 tm

Total Pesants

52.556 tm

Font: Estadístiques Energètiques

4.2.1.4 Combustibles gasosos
Els gasos liquats de petroli (GLP) es reben des de Barcelona per via marítima.
No hi ha centre d’emmagatzematge i envasats de GLP.
Hi ha dos centres territorials de distribució de bombones a Maó i Ciutadella.
El GLP distribuït a Menorca al 2005 foren 6.823 tm (8.131 TEP) segons les
Estadístiques Energètiques 2005.
4.2.1.5 Gas canalitzat
Hi ha petites canalitzacions de propà proveïdes per miniplantes a la
urbanització Jardins de Malbúger, al polígon de Maó i al polígon de la Trotxa
(Alaior). Les miniplantes subministraren 316 TEP al 2003 (segons el PDS
Energètic) i 501 TEP al 2005 (a partir de les Estadístiques Energètiques 2005).
4.2.1.6 Infraestructures previstes al PDS Energètic
A continuació es relacionen les noves infraestructures o ampliacions que es
preveuen al PDS Energètic de 2005.
Període 2007-2011
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a) Es preveu l’ampliació i explanació d’una zona de la central tèrmica de Maó
per a fer-hi un nou tanc de gas-oil de 3.000 m3 de capacitat.
b) A més, dintre de les necessitats de reforç de la xarxa balear es preveuen a
Menorca noves línies d’alta tensió a 132 kV. Concretament es tracta de
l’ampliació de la capacitat de transport dels circuits aeris (dimensionats per a
doble circuit gull) Maó–Dragonera 1 i Maó–Dragonera 2, existents entre la
central de Maó i la S/E 132/15 kV Dragonera. La longitud del circuit Maó–
Dragonera 1 és de 2,6 km i la longitud del circuit Maó– Dragonera 2 és de 2,1
km.
Període 2012-2015
a) Es preveu la construcció d’un gasoducte entre Mallorca i Menorca.
L’entrada a l’illa del gas natural es produirà per cala en Bosc i el gasoducte es
dirigirà a Ciutadella per la Me-14 i a Maó seguint el traçat de la Me-1.
b) També es preveu una segona connexió elèctrica Mallorca–Menorca.
Es tracta de la instal·lació d’un segon l’enllaç submarí a 132 kV en corrent
alterna de 100 MVA aprofitant les traces aèries del primer enllaç, per tal
d’adequar-lo al creixement de la demanda de l’illa Menorca, amb les
ampliacions de la transformació 220/132 kV necessàries.
Actuacions associades al creixement per nous subministraments significatius
a) Nova subestació a Ciutadella: Oest 132/15 kV. La nova subestació 132/15
kV, tindrà una superfície aproximada de 2.000 m², i es localitza en un solar
limitat per les següents coordenades UTM: (573492, 4429290); (573633,
4429338); (573702, 4429135); (573539, 4429079). Se situa en el polígon
industrial de Ciutadella (segona fase).
La seva alimentació es farà mitjançant un doble circuit subterrani amb
entrada/sortida sobre la línia de 132 kV entre S/E Ciutadella i S/E es
Mercadal. La seva construcció ve motivada per l’ampliació del polígon de
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Ciutadella (segona fase) i la construcció de noves urbanitzacions. El conductor
utilitzat serà Al 1000 o de superior capacitat.
Es preveu una nova traça subterrània de 132 kV amb una longitud de 1,5 km.
b) Nova subestació a Maó: POIMA 132/15 KV. La nova subestació 132/15 kV
tindrà una superfície aproximada de 3.000 m2 , i es localitza en el polígon
industrial de Maó en un solar limitat per les següents coordenades UTM:
(605536, 4415806); (605536, 4415762); (605604, 4415806); (605604, 4415762).
La seva alimentació es farà mitjançant una entrada/sortida en el circuit aeri a
132 kV entre la S/E Dragonera i la S/E Ciutadella.
Es preveu una nova traça subterrània de 132 kV amb una longitud de 0,9 km.
c) Actuacions d’ampliació de subestacions existents d’AT/MT
Es preveu l’ampliació de les tres subestacions 132/15 kV de l’illa: Dragonera–
Maó (38.885 m2), es Mercadal (15.939 m2) i Ciutadella (32.074 m2).
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SÍNTESI: INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES DE L’ILLA
¾ Les illes de Mallorca i Menorca formen un únic sistema elèctric, ja
que estan interconnectades mitjançant un cable submarí. La
generació d’aquest sistema es fa majoritàriament a Mallorca, a
Menorca l’aportació prové de la central tèrmica de Maó
¾ Amb l’entrada en funcionament de les connexions amb la península
de gas natural i de xarxa elèctrica es preveu una menor necessitat
de generació a les Illes Balears i conseqüentment un menor consum
de combustibles amb aquesta finalitat, fet que també afectarà a
Menorca
¾ A Menorca hi ha tres subestacions 132/15 kV a Ciutadella, es
Mercadal i Maó. La potència de transformació és de 221,5 MVA. Es
preveu la construcció de tres subestacions noves: Maó (POIMA),
Ciutadella (Oest) i cala en Bosc.
¾ Tots els productes petrolífers arriben a Menorca mitjançant vaixells
tanc fins al port de Maó. Des d’aquí, se’n realitza la distribució
mitjançant camions. No es disposa de cap tipus d’oleoducte de
transport
¾ Els gasos liquats de petroli (GLP) es reben des de Barcelona per via
marítima. No hi ha centre d’emmagatzematge i envasats de GLP.
¾ Pel que fa la gas canalitzat, hi ha petites canalitzacions de propà
proveïdes per miniplantes a la urbanització Jardins de Malbúger, al
polígon de Maó i al polígon de la Trotxa (Alaior).
¾ Es preveuen noves infraestructures al PDS Energètic per a Menorca
en dos períodes, 2007-2011 i 2012-2015. La més significativa és la
construcció d’un gasoducte entre Mallorca i Menorca
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4.2.2 Consums energètics
4.2.2.1 Consum d’energia a les Illes Balears i a Menorca
Segons dades extretes de les Estadístiques Energètiques 2007 de la Direcció
General d’Energia el consum interior brut (totalitat d’energia que entra al
sistema) de les Illes Balears fou de 3.135.572 TEP. Aquest energia provenia a
l’any 2007 de sis fonts (Gràfic 7):
Els combustibles sòlids (coc i hulla per a la central tèrmica d’Alcúdia) suposen
el 23,07 % del consum interior brut.
Els gasos liquats del petroli (GLP) suposaven el 4,13 %.
Els derivats lleugers del petroli (benzines i gas-oil) suposaven el 61,24 % del
total.
Els derivats del petroli pesants s’empren per a produir electricitat en el
sector industrial i suposaven el 8,87 %.
Les energies renovables (solar, eòlica, resiuds i biomassa) suposaven el 2,57%.
Finalment, el gas natural, que va entrar en el sistema el 2006, suposava un
0,11%.
Gràfic 7 Consum interior brut per vectors. Illes Balears 2007

8,87%

0,11%

2,57%
23,07%
Renovables
Sòlids
4,13%

GLP
Lleugers
Pesats
Gas Natural

61,24%

Font: Estadístiques Energètiques 2007
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El consum energètic final correspon a l’energia que arriba al consumidor,
calculada a partir de l’energia bruta, restant-li el consum per transformació
energètica, afegint-li el resultat d’aquesta transformació (electricitat i gas) i
descomptant, també, l’efecte de les pèrdues i diferències pel transport
d’energia.
A les Illes Balears el consum energètic final fou de 2.152.569 TEP a l’any
2007 (Gràfic 8). El sector que consumia més energia (any 2007) és el dels
transports (58,44 %) , seguit del residencial (14,81 %), dels serveis (13,43 %), i
de la indústria (5,67 %). En darrer lloc es situen el sector primari (4,66 %) i els
serveis públics (2,99 %). Així el consum final per càpita a les Balears es situa
en 2,09 TEP per habitant.
Gràfic 8 Consum energètic final per sectors. Illes Balears 2007

4,66%

2,99%

13,43%
Serveis
14,81%

Residencial
Indústria
Transport

5,67%

Primari
Serveis publics

58,44%

Font: Estadístiques Energètiques 2007

Les diferències que s’estableixen a Menorca respecte del conjunt de les Illes
són la inexistència de combustibles sòlids a les entrades i l’aparició de
l’energia elèctrica, ja que el sistema elèctric de l’illa forma part del sistema
Mallorca–Menorca i rep aportacions de les centrals mallorquines.
També cal fer notar que el pes de les renovables és menor en el cas de
Menorca, degut a la important aportació de la valorització de residus sòlids
urbans (RSU) de Son Reus que fa pujar el percentatge en el cas balear fins al
3% de renovables.
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Consum energètic final a l’illa de Menorca
Les xifres que ofereixen les estadístiques energètiques de 2007 de l’estructura
del consum energètic final a l’illa de Menorca per vectors eren les següents
(Taula 35):
Taula 35 Consum final d’energia a Menorca per vectors
Vector

TEP

%

Gasos liquats de petroli (GLP)
Productes petrolífers lleugers (PPL)
Productes petrolífers pesants (PPL)
Biomassa
Solar i eòlica

6.906
97.524
91
707
374

4,7%
66,2%
0,1%
0,5%
0,3%

Electricitat

41.826

28,4%

147.428

100,0%

TOTAL

Font: Estadístiques Energètiques 2007

Les xifres que oferia el PDS energètic per al 2003 de l’estructura del consum
energètic final a l’illa de Menorca per vectors eren molt similars: un 72,8 %
corresponia als derivats del petroli, un 26,3 % a l’energia elèctrica i 0,9 a
l’energia renovable.
Si analitzem l’estructura del consum energètic final per sectors podem
observar com pràcticament no hi ha diferències respecte als percentatges per
al conjunt de l’arxipèlag balear (Gràfic 9).
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Gràfic 9 Consum energètic final per sectors. Menorca 2007
3,09%
14,58%

7,36%
Serveis públics
Primari
Transport

16,19%

Indústria
Residencial
Serveis

3,66%
55,12%

Font: Estadístiques Energètiques 2007

4.2.2.2 Evolució de la demanda d’energia a Menorca
Si analitzam les dades provinents de l’OBSAM podem veure com a Menorca
l’energia ha presentat un important augment de la seva demanda en els
darrers anys. Una dada interessant de comentar és que mentre el consum
d’electricitat s’ha més que duplicat, el de combustible líquid i gasos ha
crescut en una menor proporció, augmentant per tant la participació de
l’electricitat en el consum energètic en detriment dels combustibles líquids.
D’acord amb les dades de l’OBSAM per l’any 2008 la font energètica amb un
major consum correspon als combustibles líquids per el transport terrestre i
climatització, amb un 62,2 % (95.645,04 TEP/any) de les necessitats de l’illa,
seguit de l’electricitat, amb un 33,59 % (51.646,26 TEP/any). La resta de
fonts energètiques representen el 3,9 %, bàsicament GLP. Actualment el grau
d’implantació de les energies renovables és molt reduït. Només el 0,32 % de
l’electricitat total, es produeix a partir de fonts d’energies alternatives,
enlloc dels combustibles fòssils.
El consum d’electricitat s’ha més que duplicat entre el 1990 i el 2008, passant
de 22.178 TEP a 51.646 TEP. En canvi l’energia final han crescut en menor
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proporció, augmentant entorn un 75,86%, passant de poc més de 87.000 Tep
el 1990 a 153.000 l’any 2008. Per tant, podem constatar que hi ha un augment
de la participació de l’electricitat en el consum energètic final.
En el següent gràfic (Gràfic 10) es mostra l’evolució seguida pel consum
d’energia primària, final i el consum elèctric des de 1990 al 2006.
Gràfic 10. Comparació entre l’energia primària, final i consum elèctric a Menorca (TEP),
1990-2006
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Font: OBSAM

En la següent taula (Taula 36) podem veure com es distribueix el consum
d’aquesta energia final a partir de diferents fonts. Pel que fa al tema de les
energies alternatives s’ha de destacar l’important augment que es va donar a
partir de 2004, motivat per l’energia generada pel parc eòlic de Milà. En la
següent taula es veu l’evolució que s’ha seguit des del 1990 fins a l’actualitat:
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Taula 36. Consum d’energia final a Menorca (TEP), 1990-2008

gasos liquats

combustible electricitat E electricitat
líquid
alternatives comb.fòssils

TOTAL

1990
1991

5593,02
5832,15

59659,70
55029,69

0,00
0,00

22178,54
23049,39

87431,26
83911,23

1992
1993
1994

5781,19
6002,60
6312,88

54779,29
54670,20
63029,11

0,00
0,00
0,00

23291,31
23823,80
24898,57

83851,79
84496,60
94240,56

1995
1996

6549,13
6922,00

62157,43
63952,30

0,00
0,00

25889,52
27080,48

94596,08
97954,78

1997

6491,45

64347,42

0,00

28657,27

99496,14

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

6790,17
7104,46
6904,56
7055,36
7132,59
6864,88
7359,29
7360,74
6578,52
6428,25
5996,53

72962,98
80558,22
87117,59
91713,23
92317,69
94456,13
93085,36
102054,92
99326,31
93291,68
95645,04

0,00
0,00
0,00
0,00
1,70
1,97
324,08
470,92
423,62
493,79
485,67

31323,33
34583,63
36425,78
39325,18
40148,43
44209,37
45859,46
48299,31
49381,46
50712,04
51646,26

111076,48
122246,31
130447,93
138093,77
139600,41
145532,34
146628,20
158185,88
155709,90
150925,76
153773,50

Font: OBSAM

Si analitzam el consum d’energia elèctrica (Taula 37), podem veure com el
consum més elevat es dóna en el municipi de Ciutadella, que suposa el 31,45%
de tota l’energia elèctrica facturada a Menorca el 2008. En segon lloc trobam
Maó amb el 28,9 %. Per tant, en quan a energia facturada per GESA també es
ressalta la important bipolaritat entre Maó–Ciutadella.
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Taula 37. Energia elèctrica facturada per municipis, 2007-2008
Total 2007 (Mwh)

Total 2008 (Mwh)

Alaior
Castell (es)
Ciutadella

55.525
25.581
153.865

11,42%
5,26%
31,64%

56.932
27.078
161.443

11,09%
5,28%
31,45%

2,5%
5,9%
4,9%

Ferreries
Maó
Es Mercadal
Es Migjorn Gran
Sant Lluís
TOTAL

19.796
143.789
35.412
10.064
42.321

4,07%
29,56%
7,28%
2,07%
8,70%

20.378
148.342
43.074
10.071
45.948

3,97%
28,90%
8,39%
1,96%
8,95%

2,9%
3,2%
21,6%
0,1%
8,6%

486.352

100,00%

513.265

100,00%

5,53%

∆% 08/07

Font: Estadístiques Energètiques 2008, Direcció General d’Energia

A partir de dades de l’OBSAM, podem estimar que el consum elèctric per
habitant de dret a Menorca el 2008 es va situar en 6.496,94 KWh/habitant.
A la taula següent (Taula 38) s’aprecia l’evolució seguida per l’energia
facturada per GESA, entre 2000 i 2006, en el conjunt de Menorca, segons l’ús
que se’n fa:
Taula 38. Energia factura per GESA (MWh) segons l’ús, 2000-2006
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ús domèstic
Alta tensió
Resta consum

MWh

139.742
45.211
162.683

150.206
49.453
178.956

161.263
53.935
176.027

179.557
59.905
192.188

190.865
59.391
193.429

197.552
59.552
199.939

204.603
58.696
207.792

TOTAL

349.636

380.616

393.227

433.653

445.689

459.048

473.097

Font: IBAE

Segons les dades anteriors es pot veure (Gràfic 11) com la facturació
d’energia per ús domèstic ha anat en augment, passant de representar el
39,97% a suposar el 43,25% del total facturat, mentre que la resta de consum
ha perdut pes ja que ha passat del 46,53% l’any 2000 al 43,92% l’any 2006. En
canvi, l’alta tensió s’ha mantingut pràcticament estable entorn al 13% del
total de la facturació.
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Gràfic 11. Comparació evolutiva de l’energia elèctrica facturada per GESA segons l’ús,
2000-2006
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Font: IBAE

Consum energètic elèctric per sectors a l’illa de Menorca
L’energia elèctrica facturada per GESA al 2007 a Menorca mostra la següent
distribució (Gràfic 12):
Gràfic 12. Energia facturada per sectors (MWh) Menorca, 2007

1,6%

0,2%
5,4%
Agricultura

38,1%

Energia
Indústria
40,8%
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1,2%
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12,7%

Font: GESA. Les Balears en xifres 2008

Com s’observa en el gràfic anterior, el sector serveis i el domèstic són el que
facturen més energia, amb molta diferència respecte la resta de sectors
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Consum energètic de productes petrolífers per sectors a l’illa de Menorca
Com es pot observar a la taula següent (Taula 39), els productes petrolífers
pesants (PPP) foren consumits pràcticament en la seva totalitat (99,20 %) en
la producció elèctrica de la central de Maó quedant el 0,80 % restant per a
consum industrial.
Pel que fa als productes petrolífers lleugers (PPL) el gran consumidor és el
transport, terrestre i aeri, amb un 49,28 %, seguit del sector de la
transformació de l’energia amb un 39,17 %.
Taula 39. Consum de productes petrolífers per sectors, Menorca 2008
TEP

%

Transformació d'energia
Indústria
Primari
Serveis
Residencial
Aviació
Transport terrestre
Total transport

61.574
1.584
10.222
3.564
2.772
25.098
52.366
77.464

39,17%
1,01%
6,50%
2,27%
1,76%
15,97%
33,32%
49,28%

TOTAL LLEUGERS

157.180

100,00%

Transformació d'energia
Indústria

52.560
422

99,20%
0,80%

TOTAL PESANTS

52.982

100,00%

Font: Direcció General d’Energia, 2008

Balanç energètic de l’illa de Menorca 2008
Finalment en aquest apartat es presenta el balanç energètic de l’illa de
Menorca (Taula 40) on es resumeixen totes les dades referents als distints
vectors energètics i al consum per part dels diferents sectors econòmics.
Es pot destacar que el pes de les energies renovables dintre del conjunt és
molt baix i només representa un 0,40 % del consum energètic final.
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Taula 40. Balanç energètic de l’illa de Menorca, 2008
PROD. PETROLÍFERS
ENERGIES RENOVABLES ELECTRICITAT
G.L.P. Lleugers Pesants Biomassa Solar i eòlica
1 Producció

TOTAL

-

-

0

583

797

0

1.380

2 Importacions
3 Variació d'estocs

6.770
0

157.181
0

52.996
0

0
0

0
0

6.240
0

223.187
0

4 CONSUM BRUT
5 Transformació de l'energia
Generació elèctrica (R.O. i R.E)

6.770
0
0

157.181 52.996
-61.574 -52.560
-61.574 -52.560

583
0
0

797
-797
-797

6.240
39.321
39.321

224.567
-75.610
-75.610

0
0
0
0
0

0
-1.162
-258
44.140
3.462

0
-1.162
-258
147.536
5.968

6
7
8
9

Fabricació de gas canalitzat
Consums propis
Pèrdues i diferències
CONSUM FINAL
Indústria

10 Transport
Terrestre
Aviació
11 Primari
12 Serveis
13 Residencial
14 Serveis públics

0
0
0
6.770
413

0
0
0
95.607
1.584

436
422

0
0
0
583
87

0
0
0
0

77.464
52.366
25.098
10.222

0
0
0
9

0
0
0
6

0
0
0
0

0
0
0
720

77.464
52.366
25.098
10.957

3.339
3.018
0

3.564
2.772
0

4
0
0

0
490
0

0
0
0

16.539
18.635
4.785

23.446
24.915
4.785

Unitat: TEP (tona equivalent de petroli: 10.000.000 kcal)
Font: Direcció General d’Energia, 2008

4.2.2.3 Les energies renovables
Segons dades del Balanç Energètic 2008 de la CAIB el consum energètic de
fonts renovables se situa en 92.352 TEP, un 3 % del consum final.
La participació de les distintes energies renovables és mostra a la gràfica
següent (Gràfic 13):
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Gràfic 13. Participació de les distintes energies renovables en el consum energètic de les
Illes Balears, 2008

3%

35%

RSU
Biomassa
Energia solar i eòlica
62%

Font: Balanç Energètic Illes Balears, 2008 DG d’Energia

En el cas de l’illa de Menorca i segons el Balanç Energètic de 2008
(Estadístiques Energètiques) la producció bruta d’energia renovable és de
1.380 TEP, de les quals un 57,8 % (797 TEP) provenen de la solar–eòlica i un
42,2 % (583 TEP) de la biomassa.
A continuació es descriu la situació de cadascuna de les energies renovables:
− Energia solar tèrmica
Segons dades del PDS Energètic de 2005 a l’any 2003 hi havia a les Illes
Balears un total de 64.316 m2 de col·lectors tèrmics que tenien una capacitat
de producció de 4.192 TEP.
En el mateix pla s’indica que les xifres són aproximades ja que algunes de les
primeres instal·lacions efectuades possiblement s’han desmuntat, no són
operatives o han estat substituïdes. També és possible que s’hagin produït
instal·lacions

domèstiques

no

comptabilitzades

per

les

distintes

administracions.
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Fonts d’informació posteriors recullen un lògic augment de la superfície total
instal·lada:
- 70.012 m2 a l’any 2004 segons la pàgina web de la DG d’Energia i
Estadístiques Energètiques 2005. Equivalen a una capacitat de producció de
4.554 TEP.
- 86.244 m2 de superfície acumulada instal·lada a Balears (any 2006) segons la
Memòria de l’IDAE.
L’objectiu establert al Pla d’impuls de les energies renovables (PIER) de la
CAIB per al 2015 és de 400.000 m2 de superfície de col·lectors tèrmics.
− Energia solar fotovoltaica
Segons dades del PDS Energètic de 2005 a l’any 2003 hi havia a les Illes
Balears una potència total instal·lada de 2.078,653 kW que tenien una
capacitat de producció de 241 TEP.
Altres fonts indiquen potències instal·lades diferents:
- 2.857 kWp de potència total instal·lada a l’any 2004 segons la web de la DG
d’Energia i Estadístiques Energètiques 2005. Suposen una capacitat de
producció de 320 TEP (3.724.087 kWh).
- 2.606 kWp de potència instal·lada a Balears (2006) segons la Memòria de
l’IDAE
Les instal·lacions més habituals són les de plaques fotovoltaiques per al
proveïment energètic d’habitatges rurals aïllats de la xarxa elèctrica (la solar
fotovoltaica és competitiva en el cas de l’electrificació de cases aïllades) i les
instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa en edificis públics
(ajuntaments i col·legis, fonamentalment).
Segons les Estadístiques Energètiques de 2005 les instal·lacions connectades a
xarxa produïren 537.476 kWh d’energia elèctrica (46 TEP) i les instal·lacions
aïllades 3.186.611 kWh (274 TEP). Això suposa un 14,4 % per a la connectada i
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un 85,6 % per a l’aïllada. Es suposa un funcionament equivalent a 1.300 hores
anuals.
Menorca compta amb un 3 % de la potència total de les Illes que dóna compta
de un 1,24% de la producció elèctrica fotovoltaica balear.
L’objectiu establert al Pla d’impuls de les energies renovables (PIER) de la
CAIB per al 2015 és de 7.300 kWp fotovoltaics.
Instal·lacions fotovoltaiques a Menorca
La principal instal·lació fotovoltaica de Menorca i també de les Illes Balears és
el Parc Solar de Son Salomó, a Ciutadella.
Té una potència nominal de 3 MW i es posà en servei al mes d’ abril de 2008.
Ocupa una superfície de sòl de 10 Ha i la superfície dels 15.000 col·lectors és
de 20.000 m2. Les plaques són fixes, no segueixen el moviment del sol. El parc
es connecta a una línia de 15 kV existent a la finca.
El 2008 també va entrar en funcionament d’un parc solar a Binissafúller (Sant
Lluís) amb una potència de 1,3 MWp.
Segons dades de GESA, l’energia provinent de fotovoltaica connectada a xarxa
ha experimentat el següent creixement (Taula 41):
Taula 41. Energia elèctrica procedent d’energia solar connectada a xarxa, 2002-2008
KWh
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

19.711
22.851
35.577
46.142
48.424
90.290
179.656

Font: GESA
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Com s’observa, la posada en funcionament el 2008 dels dos parcs fotovoltaics
anomenats anteriorment ha fet incrementar considerablement aquesta
producció.
− Energia eòlica
Segons dades del PDS Energètic de 2005 a l’any 2003 hi havia a les Illes
Balears una potència total instal·lada de 537,534 kW que tenien una capacitat
de producció de 102 TEP.
Cal tenir en compte que amb posterioritat (any 2004) es posà en
funcionament el parc eòlic des Milà. Aquest parc és l’únic que es troba en
funcionament al conjunt de les Illes. Té una potència de 3,2 MW distribuïda
en quatre aerogeneradors de 800 kW, model MADE AE-59, connectats a la
xarxa de 132 kV. Les torres tenen una altura total aproximada de 79,5 m.
Per aquest motiu la potència instal·lada recollida a la web de la DG d’Energia
és ja superior: 3.741 kW.
Segons les Estadístiques Energètiques de 2005 les instal·lacions connectades a
xarxa produïren 5.485.150 kWh d’energia elèctrica (471 TEP) i les
instal·lacions aïllades 1.250.858 kWh (108 TEP). Això suposa un 81,4 per a la
connectada i un 18,6 % per a l’aïllada. Es suposa un funcionament equivalent
a 2.200 hores anuals.
L’objectiu establert al Pla d’impuls de les energies renovables (PIER) de la
CAIB per al 2015 és de 75 MW.
Segons el Consorci de Residus i Energia (2008), pel que fa a la producció
d’energia elèctrica del Parc Eòlic de Milà, es manté la tendència dels últims
anys i s’estabilitza la producció al voltant dels 5,5 GWh/any.
L’any 2008 els vents s’han mantingut amb valors lleugerament inferiors a la
mitja, destacant la major incidència de vents de ponent i llebeig. Durant els
més de quatre anys de funcionament del parc s’ha pogut comprovar
l’existència de dos períodes diferenciats pel que fa a producció del parc. El
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període hivernal o de màxima producció que avarca els mesos de novembre
fins abril, en què la producció màxima ha arribat a 800 MWh (novembre 2005).
En contraposició trobem el període estival, en què la producció màxima
descendeix fins els 200 MWh (juliol 2006). Per tot això la corba de tendència
pel que fa a la producció del parc eòlic tindria forma de U.
En quant al funcionament indicar que entre el 23 de maig i el 2 de juny de
2008 es va produir la desconnexió del parc a causa dels treballs de
manteniment a la xarxa elèctrica.
En la següent taula (Taula 42) s’especifica per mesos la producció del parc
eòlic per mesos l’any 2008.
Taula 42. Producció del Parc Eòlic de Milà (KWh), any 2008
MESOS
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

Producció d’Energia (KWh)
414.699
420.274
574.859
741.296
211.602
289.969
271.577
328.108
434.721
468.946
619.943
691.693
5.467.687

Facturació (€)
30.488,12
31.155,97
43.633,68
56.107,43
16.219,53
22.048,09
18.289,15
22.526,83
30.297,81
32.635,74
43.940,42
49.597,33
396.940,09

Font: Consorci de Residus i Energia, 2008

Tal i com s’ha explicat anteriorment i com s’observa en la taula anterior els
mesos de màxima producció són de novembre fins abril.
En el gràfic següent (Gràfic 14) es resumeix la producció d’energia del Parc
Eòlic de Milà des de la seva entrada en funcionament el 2004:
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Gràfic 14. Evolució de la producció d’energia Parc Eòlic Milà, 2004-2008
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Font: Consorci de Residus i Energia, 2008

Com es pot observar, en aquests dos darrers anys la producció s’ha mantingut
quasi estable.
La part més positiva del parc eòlic és, se’ns dubte, la reducció de l’emissió de
gasos contaminants a l’atmosfera, principalment SO2, NOx i CO2.
Els òxids de sofre es produeixen quan es crema sofre o combustibles que el
contenen com el carbó i el petroli. El més important d’aquests és el diòxid de
sofre (SO2), que s’oxida a l’atmosfera formant triòxid de sofre (SO3). Els òxids
de sofre són irritants i afecten el sistema respiratori de l’home. Afecten
també a la qualitat i rendiment de les collites i participen directament en la
formació de la pluja àcida.
D’altra banda, els òxids de nitrogen es formen a partir dels processos de
combustió que es produeixen en presència de l’aire, especialment en els
motors dels mitjans de transport. A causa del calor produït per la font de
combustió (benzina), el nitrogen atmosfèric reacciona amb l’oxigen formant
compostos diferents. Entre ells destacar el monòxid de nitrogen (NO) i el
diòxid de nitrogen (NO2), un gas d’olor agradable i que irrita fortament el
sistema respiratori.
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Finalment, el CO2 és un dels principals responsables de l’efecte hivernacle i
dels efectes del canvi climàtic. Es va estimar que el funcionament del parc
reduiria l’emissió de 6.000 Tm de CO2 l’any.
A continuació presentem una taula (Taula 43) de la reducció del consum de
combustibles fòssils i emissions de gasos contaminats afavorits pel Parc Eòlic
de Milà l’any 2008
Taula 43. Reducció del consum de combustibles fòssils i emissions de gasos contaminats
afavorits pel Parc Eòlic de Milà, any 2008
MESOS

Petroli
SO2
NOx
CO2
(Barrils=154 L) (t equivalents) (t equivalents) (t equivalents)

Primer
Trimestre
Segon
Trimestre
Tercer
Trimestre
Quart
Trimestre
TOTAL

233

18

10

1.294

Escòries i
Cendres
(t equivalents)
104

205

16

9

1.141

92

171

13

7

950

76

294

23

13

1.635

132

903

70

39

5.019

404

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

Tenint en compte que la producció elèctrica a les Illes Balears es basa en la
utilització del carbó i del petroli, combustibles amb problemes d’abastament,
les energies renovables són una alternativa que permet reduir la dependència
d’aquests combustibles fòssils. Concretament l’any 2008 s’ha evitat el consum
de 903 barrils de petroli.
− Biomassa
Segons dades del 2007, l’aprofitament energètic de la biomassa i els residus
constitueix el principal recurs renovable de les Illes Balears. L’anàlisi de la
situació actual de cada un d’aquests recursos es detalla a continuació.
El 2008, es varen incinerar a Son Reus (Palma) unes 300.000 tones de RSU,
l’energia cedida a la xarxa va ser de 23 MW.
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La recuperació dels residus d’indústries de la fusta es va situar, a la fi de
2007, en 609 tm, la qual cosa equival a 243 TEP. La seva utilització se centra
en instal·lacions de calefacció i en la fabricació de teules.
L’explotació de residus forestals procedents d’activitats silvícoles no per a
fusta (podes i aclariments selectius) i per a fusta no és una activitat que
estigui molt desenvolupada, a causa, bàsicament, de l’elevat cost de mà
d’obra que suposa. Així i tot, els residus de llenya (principalment de
coníferes, encara que també de frondoses i altres espècies) van arribar durant
l’any 2007 a les 6.499 tm, equivalents a 2.290 TEP.
La recuperació de residus d’indústries agroalimentàries, principalment de
closques d’ametlla, va suposar 10.562 tm, o el que és el mateix, 3.433 TEP al
llarg de l’any 2007.
Els residus de podes van ascendir a 76.168 tm, equivalents a 26.659 TEP. Per
tant, l’aportació total de la biomassa l’any 2007 va ser de 34.158 TEP (Taula
44):
Taula 44. Residus forestals i agrícoles, Illes Balears 2006-2007

2006 (tep)

2007 (tep)

366
2.048

243
2.290

Residus Agrícoles

30.877

31.624

TOTAL BIOMASSA

33.291

34.157

Residus forestals
Total fusta
Total llenya

Font: Estadístiques Energètiques, 2007
(*) Només un 25 % de les podes anuals tenen aprofitament energètic

El poder calorífic de coníferes i podes és de 3.500 kcal/kg; de les frondoses
4.000 kcal/kg; de la closca d’ametlla: 3.250 kcal/kg. La fusta de pi no té
aprofitament energètic.
L’objectiu establert al Pla d’impuls de les energies renovables (PIER) de la
CAIB per al 2015 és l’ha d’arribar als 36 ktep/any procedents de la biomassa.
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Segons dades de la web de la DG d’Energia l’objectiu és el d’assolir
l’aprofitament de 89.750 tones/any, tot i que no s’especifica l’any.
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SÍNTESI: CONSUMS ENERGÈTICS (I)
¾ El consum energètic final a l’illa de Menorca, segons
Estadístiques Energètiques 2007, fou de 147.428 TEP. Per
sectors, el transport s’emporta un 55,12% del consum, seguit
de lluny per consum residencial (16,19%) i pel del sector
serveis (14,58%)
¾ A Menorca l’energia ha presentat un important augment de la
seva demanda en els darrers anys. Tot i que mentre el consum
d’electricitat s’ha més que duplicat, el de combustible líquid i
gasos ha crescut en una menor proporció, augmentant per
tant la participació de l’electricitat en el consum energètic en
detriment dels combustibles líquids.
¾ Pel que fa al consum d’energia elèctrica, el consum més
elevat es dóna en el municipi de Ciutadella, que suposa el
31,45% de tota l’energia elèctrica facturada a Menorca el
2008. En segon lloc trobam Maó amb el 28,9 %. Per tant, es
ressalta la important bipolaritat entre Maó–Ciutadella
¾ El consum elèctric per habitant de dret a Menorca el 2008 es
va situar en 6.496,94 KWh/habitant
¾ El sector serveis i el domèstic són el que facturen més energia
(GESA 2007), amb molta diferència respecte la resta de
sectors
¾ El 2008, els productes petrolífers pesants (PPP) foren
consumits pràcticament en la seva totalitat (99,20 %) en la
producció elèctrica de la central de Maó quedant el 0,80 %
restant per a consum industrial.
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SÍNTESI: CONSUMS ENERGÈTICS (II)
¾ Pel que fa a Energia solar tèrmica i fotovoltàica particular, els
dades són molt dispars segons la font. Les instal·lacions més
habituals són les de plaques fotovoltaiques per al proveïment
energètic d’habitatges rurals aïllats de la xarxa elèctrica i les
instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa en edificis
públics
¾ La principal instal·lació fotovoltaica de Menorca i també de
les Illes Balears és el Parc Solar de Son Salomó, a Ciutadella.
Té una potència nominal de 3 MW i es posà en servei al mes
d’abril de 2008. El 2008 també va entrar en funcionament
d’un parc solar a Binissafúller (Sant Lluís) amb una potència
de 1,3 MWp
¾ L’any 2004 es posà en funcionament el parc eòlic des Milà,
l’únic que es troba en funcionament al conjunt de les Illes. Té
una potència de 3,2 MW distribuïda en quatre aerogeneradors
de 800 kW. La producció d’energia elèctrica del Parc Eòlic de
Milà manté la tendència dels últims anys i estabilitza la
producció al voltant dels 5,5 GWh/any. La part més positiva
del parc eòlic és la reducció de l’emissió de gasos
contaminants a l’atmosfera, principalment SO2, NOx i CO2.
Concretament l’any 2008 s’ha evitat el consum de 903 barrils
de petroli
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4.2.3 Necessitats energètiques
4.2.3.1 Previsió del consum energètic
Consum final energètic
En el PDS Energètic es fan unes previsions de consum energètic per al conjunt
de les Illes Balears seguint un model de creixement baix de la demanda amb
adopció de mesures d’estalvi. Aquest model fou ajustat amb les dades reals
del quinqueni 1999- 2003.
Segons aquestes previsions el consum final energètic (energia que arriba al
consumidor) dels distints sectors seria el següent (Taula 45):
Taula 45. Previsions de consum energètic final (ktep) a les Illes Balears
ktep
Indústria
Transport
Primari
Serveis
Residencial
Consum final

Real
1999

2003

2007

Previsió
2011

2015

154,65
1067,65
57,96

131,69
1108,78
81,98

199,21
1395,98
83,09

207,2
1482,91
84,12

210,02
1539,29
82,62

277,44
213,1

308,44
279,09

394,31
329,44

417,96
366,48

425,62
394,59

1770,8

1909,98

2402,03

2558,67

2652,14

Font: PDS Energètic

Aquestes previsions suposen un increment del 38,9 % en el consum final si
consideram el període 2003-2015, a raó d’un 3 % anual. Per sectors el major
augment es produeix a la indústria (59,5 %) i al residencial (41,4 %) seguit dels
transports (38,8%) i els serveis (38,0 %). El sector primari té una previsió de
creixement pràcticament nul.
Consum d’energia primària
Les previsions del consum d’energia primària (energia que entra al sistema),
seguint el mateix model de creixement baix amb mesures d’estalvi, són les
següents (Taula 46):
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Taula 46. Previsions de consum d’energia primària (ktep) a les Illes Balears
Real
1999

2003

2007

Previsió
2011

2015

820,68
58,14
22,92

789,67
54,13
27,28

910,75
62,15
27,68

931,86
63,39
31,82

835,67
64,8
35,9

ktep
Carbons i coc
de petroli
RSU
Biomassa
Gas natural

0

0

507

389

1024,99

Derivats del
petroli
Solar i eòlica

1563,86
3,59

1919,35
4,53

1936,95
18,02

1944,45
30,39

1938,79
43,47

Consum brut

2469,19

2794,96

3462,55

3390,91

3943,62

Font: PDS Energètic

A la taula anterior s’observa com el consum brut del 2011 reflexa una baixada
respecte als anys anteriors, degut a que aquest any es preveu l’arribada del
cable elèctric que connectarà les Illes Balears amb la Península. Així part de
les necessitats energètiques de les illes es produiran a centrals de la
Península.
En el marc del present Pla Insular d’Energies Renovables és interessant
destacar que les energies renovables (RSU, biomassa, solar i eòlica) suposaran
al 2015 un 3,7 % del total del consum primari, front a un 3,1 % que
representava al 2003. Concretament l’energia solar i eòlica passarà de suposar
un 0,2 % (any 2003) a suposar un 1,1 % (any 2015).
El consum de carbons i coc de petroli baixa fins a un 21,2 % al 2015 (al 2003 el
percentatge fou del 28,3 %) i els derivats del petroli baixen fins al 49,2 % (al
2003 el percentatge fou del 68,7 %)
Aquests descensos són motivats per la introducció del gas natural que es
preveu que tindrà una quota del 26 % del consum d’energia primària al 2015.
Cobertura de la demanda d’energia elèctrica
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Per fer front als anteriors increments de consums prevists s’inclou al PDS la
previsió de potència neta instal·lada de les centrals elèctriques. En el present
apartat s’analitzen les previsions del sistema Mallorca-Menorca, ja que les
dues illes pertanyen al mateix sistema unificat. En el cas de l’energia
elèctrica el PDS planteja un escenari de creixement alt sense mesures
d’estalvi.
Així mateix es tenen en compte dos models en funció del nivell de seguretat
adoptada (clàssica o reforçada):
1) Cobertura de la demanda d’energia elèctrica. Seguretat clàssica. En
aquest escenari la potencia instal·lada ha de ser capaç de satisfer la màxima
demanda de potencia prevista, amb un marge de reserva adequat davant
fallides del sistema. A les taules següents (Taula 47) (Taula 48) es mostra la
potència instal·lada prevista en funció del tipus de combustible utilitzat tant
al sistema Mallorca-Menorca com a la central de Maó.
Taula 47. Previsions de potència neta instal·lada (MW) al sistema Mallorca-Menorca
Gas
natural
MW
2003
0,00
2008 737,50
2011 857,30
2015 1036,10

%

Carbó
MW

%

Fuel
MW

%

Gasoil
MW

%

Inc. RSU
MW

%

TOTAL
MW

0,00
54,50
55,45
58,98

468,40
468,40
468,40
468,40

42,37
34,33
30,30
26,67

40,80
40,80
40,80
40,80

3,69
2,99
2,64
2,32

576,30
97,70
129,50
161,30

52,13
7,16
8,38
9,18

20,00
20,00
50,00
50,00

1,81
1,47
3,23
2,85

1105,50
1364,40
1546,00
1756,60

Font: PDS Energètic
Taula 48. Previsions de potència neta instal·lada (MW) a la central de Maó

2003
2008
2011
2015

Fuel
MW

Gasoil
MW

TOTAL
MW

40,80
40,80
40,80
40,80

60,40
97,70
129,50
161,30

101,20
138,50
170,30
202,10

Font: PDS Energètic
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Com podem veure l’any 2003 hi ha poca diversificació energètica, ja que tota
l’energia elèctrica prové del carbó i del gasoil. Cap a l’any 2008 es suposava
l’arribada del gas natural i que ja es trobarà unificat tot el sistema elèctric
balear.
Aquesta previsió no s’ha complit, retrassant-se l’arribada del gas natural fins
a finals del 2009.
Les previsions per a l’any 2015 suposen incrementar la utilització del gas
natural, i un augment de l’ús del gasoil a la central de Maó. Es manté
constant l’ús del fuel.
D’acord amb les potències esmentades anteriorment, l’evolució en el consum
de combustibles per a la generació elèctrica en el sistema de Mallorca–
Menorca serà el següent (Taula 49):
Taula 49. Consum previst de combustibles per a la generació elèctrica en el sistema
Mallora-Menorca
GWh
Fuel
Gasoil
Menorca
Carbó
Fuel
Gasoil
Gas natural
Mallorca

Real
2003

2007

Previsió
2011

2015

426
307
733

376
101
477

421
138
559

426
280
706

8678
725
2679
0
12082

8933
763
16
6027
15739

8899
746
14
7618
17277

8845
742
14
10382
19983

Font: PDS Energètic

2) Cobertura de la demanda d’energia elèctrica. Seguretat augmentada.
Enaquest escenari es proposa un marge superior de reserva davant possible
fallides del sistema. Igual que a l’anterior cas la cobertura de la demanda s’ha
estimat per la hipòtesi d’unificació del sistema Mallorca–Menorca. Per aquest
escenari segons les previsions de la Red Eléctrica de España (REE) la potencia
instal·lada en funció del tipus de combustible utilitzat seria la següent (Taula
50):
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Taula 50. Previsions de potència neta instal·lada (MW) al sistema Mallorca-Menorca
Gas
natural
MW
2003 0,00
2008 737,50
2011 857,30
2015 1036,10

%

Carbó
MW

0,00
52,81
54,34
57,93

468,40
468,40
468,40
468,40

%

Fuel
MW

42,37
33,56
29,69
26,19

40,80
40,80
40,80
40,80

%

Gasoil
MW

3,69
2,92
2,59
2,28

576,30
129,50
161,30
193,10

%

Inc. RSU
MW

%

TOTAL
MW

52,13
9,28
10,22
10,80

20,00
20,00
50,00
50,00

1,81
1,43
3,17
2,80

1105,50
1396,20
1577,80
1788,40

Font: PDS Energètic

Com en el cas anterior podem veure que a l’any 2003 hi ha poca diversificació
energètica, ja que tota l’energia elèctrica prové del carbó i del gasoil.
L’arribada del gas natural, prevista inicialment per al 2008 i retrassada al
2009, implica una disminució en el consum de gasoil. Les previsions per a
l’any 2015 suposen incrementar la utilització del gas natural, i un augment de
l’ús del gasoil a la central de Maó.
REE preveu una major utilització de gasoil per als anys 2011 i 2015 que no
ENDESA, i una major utilització de combustibles per a la generació elèctrica.
D’acord amb les potències esmentades anteriorment, l’evolució en el consum
de combustibles per a la generació elèctrica en el sistema de Mallorca–
Menorca serà el següent (Taula 51):
Taula 51. Consum previst de combustibles per a la generació elèctrica en el sistema
Mallorca-Menorca (seguretat reforçada)
GWh
Fuel
Gasoil
Menorca
Carbó
Fuel
Gasoil
Gas natural
Mallorca

Real
2003

2007

Previsió
2011

2015

426
307
733

564
366
930

652
640
1292

668
924
1592

8678
725
2679
0
12082

8272
693
7
5694
14666

9576
814
0
6945
17335

9666
823
1
9515
20005

Font: PDS Energètic
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Amb les dades anteriors queda clara l’evolució que seguirà el consum
d’energia elèctrica, i els combustibles que es consumiran més.
Pel que fa a la projecció de població s’ha tingut en compte la projecció que
contempla l’escenari de menor creixement de població a l’illa de Menorca
(115.318 habitants a l’any 2016). Això es degut als menors ritmes d’activitat
econòmica que suposaran una disminució dels ritmes d’entrada d’immigrants.
D’altra banda hem de tenir en compte que les previsions del PDS són per al
conjunt de les Illes (consum final energètic, consum energia primària) o pel
sistema Mallorca-Menorca (cobertura de la demanda energètica a les
centrals).
Coneixem que les previsions de cobertura de la demanda de les centrals
elèctriques del sistema Mallorca-Menorca (escenari de seguretat clàssica)
estan en consonància amb els augments de població previstos.
El consum d’energia primària mostra també una tendència d’increment acusat
al període 2011-2015, mentre que la inflexió que mostra al 2011 es deu a la
previsió d’entrada en funcionament de la connexió elèctrica amb la península,
que potser es vegi retrassada en el temps, tal com ha passat amb la connexió
gasista.
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SÍNTESI: NECESSITATS ENERGÈTIQUES
¾ En el PDS Energètic es fan unes previsions de consum energètic
per al conjunt de les Illes Balears seguint un model de
creixement baix de la demanda amb adopció de mesures
d’estalvi. Aquestes previsions suposen un increment del 38,9 %
en el consum final si consideram el període 2003-2015, a raó
d’un 3 % anual
¾ Es preveuen descensos en carbons, coc i derivats del petroli,
motivats per la introducció del gas natural que es preveu que
tindrà una quota del 26% del consum d’energia primària al 2015
¾ Les previsions per a l’any 2015 suposen incrementar la
utilització del gas natural, i un augment de l’ús del gasoil a la
central de Maó. Es manté constant l’ús del fuel

4.3 ATMOSFERA
La capa de gasos que envolta la Terra s’anomena atmosfera.
Els gasos que conté l’atmosfera són aprofitats pels animals i les plantes.
D'altra banda, l'atmosfera reté l'escalfor del Sol, però impedeix que ens arribi
la radiació perjudicial dels seus raigs. L'atmosfera fins i tot té un paper
important en el fet que els rius i els oceans estiguin plens d'aigua: l'aire conté
vapor d'aigua que cau en forma de pluja o neu, i això aporta aigua als rius i
oceans; part de l'aigua dels mars i rius s'evapora i torna a l'aire, i així
s'estableix un reciclatge continu.
L’atmosfera està composta bàsicament d'aire: mescla de gasos, alguns dels
quals es troben en proporcions fixes, com el nitrogen (79%), l'oxigen (21%) i
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l'argó, i altres en proporcions variables: diòxid de carboni (0,03%), vapor
d'aigua i altres elements (diòxid de sofre, hidrogen, metà, ozó...).
4.3.1 Contaminació atmosfèrica
Podem definir la contaminació atmosfèrica com la presència a l'aire de
substàncies o compostos en quantitats que poden ser perjudicials, tant per a
la salut de les persones com la del medi natural.
L'origen d'aquestes substàncies contaminants és divers. En trobem que
provenen de processos naturals (volcans, fermentacions, etc.) i d'altres que
resulten de l'acció de l'home (indústries, trànsit rodat, calefaccions, etc.).
Activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera
La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera, que deroga la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric, defineix les activitats potencialment contaminadores de
l’atmosfera com aquelles que per la seva naturalesa, ubicació o pels processos
tecnològics

emprats

constitueixen

una

font

de

contaminació

les

característiques de la qual requereixen que siguin sotmeses a un règim de
control i seguiment més estricte.
Aquelles activitats que han de ser objecte d’un control específic i
individualitzat es classifiques en tres grups A, B i C. A continuació es senyalen
algunes de les activitats de cada grup existents a les Illes Balears:
GRUP A
− Centrals tèrmiques convencionals amb potència superior a 50 MWt.
− Fabricació de clinker i ciment.
− Fabricació d’aglomerats asfàltics.
− Abocadors.
− Plantes de compostatge.
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− Plantes de tractament de residus urbans amb una capacitat superior a
150 t/dia.
− Escorxadors amb capacitat superior a 1000 t/any i taller de
escorxament d’animals amb capacitat superior a 4000 t/any.
GRUP B
− Centrals tèrmiques convencionals amb potència inferior a 50 MWt.
− Generadors de vapor de potència superior a 2000 tèrmies/h (hospitals,
grans hotels, calderes de bugaderies industrials, etc.).
− Pedreres.
− Plantes de preparació de formigó.
− Fabricació de maons i teules.
− Plantes de tractament de residus urbans amb una capacitat inferior a
150 t/dia.
− Forns crematoris.
GRUP C
− Generadors de calor de potència inferior a 2000 tèrmies/h (hotels,
hospitals, instal·lacions industrials diverses, etc.).
− Instal·lacions de tractament de pedres i altres productes minerals quan
la capacitat és inferior a 200.000 t/any.
− Indústria química (fabricació de pintures i de detergents).
− Torrat de cafè.
Actualment hi han compatibilitzades un total de 30 empreses del grup A, 161
del grup B i 382 del grup C a totes les Illes Balears. Menorca localitza el 12%
de les empreses censades en aquests grups (Taula 52).
170

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Taula 52. Nombre d’activitats potencialment contaminadores de l’aire a Menorca i a les
Illes Balears

Menorca
Illes Balears

Grup A
7
30

Grup B
23
161

Grup C
38
382

Total APCA
68
573

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

Totes aquesta activitats, potencialment contaminadores de l’atmosfera,
provoquen l’alliberament de diferents gasos que afecten a l’atmosfera. Els
més importants són: diòxid de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2), ozó (O3),
òxid de carboni (CO) i partícules PM10.
Per a poder portar un seguiment de les concentracions d’aquest gasos, es va
crear la Xarxa de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire. En total a les
Balears hi han 18 estacions de control, 3 d’elles a Menorca (Ciutadella, Sant
Lluís i Pous) (Mapa 13).
Mapa 13. Estacions de la Xarxa de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire

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

En aquesta xarxa es fa servir un indicador “Índex de Qualitat de l’Aire de les
Illes Balears (IQAib)” que dona informació sobre l’estat dels diferents
contaminants.
171

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

IQAib = (valor de la mesura / límit normativa*) x 100
Quant aquest valor està entre 0 i 33% es considera excel·lent, quant està
entre 34 i 66% la situació és bona, quant està entre 67 i 100 la situació és
regular i quant supera el 100% la situació és dolenta.
A continuació (Taula 53) es mostra l’IQAib de diversos gasos mesurats en les 3
estacions existents a Menorca:
Taula 53. IQAib a les estacions de Menorca (a data de 28/12/2009)
a 28/12/09

Ciutadella

Pous

Sant Lluís

SO2

Excel·lent

Excel·lent

Excel·lent

NO2

Excel·lent

Excel·lent

Excel·lent

O3

Bona

Bona

Bona

PM10

n.d.*

n.d.*

Bona

*dades no disponibles
Font: Direcció General de la Qualitat Ambiental. Govern de les Illes Balears. Elaboració
pròpia.

Les dades mostren que per a totes les estacions els nivells detectats de SO2 i
NO2 són excel·lents, i d’O3 són bons. De partícules només es disposen de
dades a l’estació de Sant Lluís, on la situació actual és bona.
Emissions de CO2 vinculades a la Mobilitat
No només les activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera són les
responsables de la contaminació atmosfèrica. La mobilitat també n’és
responsable d’una bona part de les emissions de gasos a l’atmosfera.
L’Observatori Socioambiental de Menorca analitza les emissions de CO2
vinculades a la mobilitat. Es calcula mitjançant el consum de combustible de
vehicles (mobilitat insular) i de les aeronaus (mobilitat transinsular) i a partir
d’aquí es calculen les emissions de CO2 que suposa aquest consum energètic.
Al Gràfic 15 es pot observar com des de l’any 1990 les emissions de CO2
vinculades a la mobilitat insular han augmentat de forma important, arribant
actualment gairebé a les 200.000 tones anuals de CO2. Pel que fa a les
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emissions vinculades a la mobilitat transinsular, la tendència també ha estat a
l’alça però de forma més irregular. En ambdós casos, i tenint en compte que
la mobilitat insular emet més que la transinsular, des de l’any 1990 s’han
doblat les emissions.
Gràfic 15. Emissions de CO2 vinculades a la mobilitat insular i transinsular (1999-2007)

200.000
180.000
160.000
140.000

tones

120.000
100.000

insular

80.000

transinsular

60.000
40.000
20.000
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2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Font: OBSAM. Elaboració pròpia

El consum energètic de les llars també és una font d’emissions de CO2. Per
exemple, a Catalunya s’ha calculat que les llars són responsables del 7% de les
emissions de CO2 a l’atmosfera. Aquest percentatge, però, té molt a veure
amb el consum energètic i amb el tipus de font d’energia emprada. De
moment no es disposa d’aquestes dades per Menorca.
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SÍNTESI: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
¾ Menorca localitza el 12% de les empreses registrades com a
potencialment contaminadores de l’atmosfera.
¾ A Menorca hi han 3 de les 18 estacions de control de la Xarxa
de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire (Ciutadella,
Sant Lluís i Pous). Les dades recollides en aquestes estacions
mostren que els nivells detectats de SO2 i NO2 són
excel·lents, i d’O3 són bons. De particules només es disposen
de dades a l’estació de Sant Lluís, on la situació actual és
bona.
¾ Des de l’any 1990 les emissions de CO2 vinculades a la
mobilitat insular han augmentat de forma important, arribant
actualment gairebé a les 200.000 tones anuals de CO2. Pel
que fa a les emissions vinculades a la mobilitat transinsular, la
tendència també ha estat a l’alça però de forma més
irregular. En ambdos casos, i tenint en compte que la
mobilitat insular emet més que la transinsular, des de l’any
1990 s’han doblat les emissions.

4.4 RESIDUS
Per a la redacció d’aquest apartat s’ha utilitzat informació procedent del
Consorci de Residus i Energia de Menorca, de les seves memòries anuals i
d’informació tècnica facilitada des del Consorci.
4.4.1 El Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus no
perillosos de Menorca
Actualment, les directrius per a la gestió dels residus no perillosos a Menorca
venen donades a través del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels
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Residus No Perillosos de Menorca (PDR), aprovat definitivament el 26 de
juny de 2006 i amb un període d’aplicació de fins el 2012, com ja s’ha avançat
en l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Amb aquesta normativa es pretén implantar un model de gestió integral de
residus que es regeixi per la següent jerarquia de principis:
− La reducció (quantitat) i la minimització (perillositat) dels residus en la
seva generació constitueix la màxima prioritat.
− Aquells residus la generació dels quals sigui inevitable hauran de ser
valoritzats, el que implica la seva reutilització o reciclatge, segons
aquest ordre de preferència i importància.
− Com a darrera opció de tractament per aquells residus de producció
inevitable que no es puguin valoritzar, s’estableix que siguin dipositats
en abocador controlat.
Els objectius concrets establerts per a les diferents tipologies de residus
incloses en el PDR són:
− Estabilitzar la producció dels residus urbans generats a Menorca en
70.000 tones anuals abans de 2005.
− Portar a terme les mesures necessàries per adequar l’abocador de Milà
II, d’acord amb el RD 1481/2001.
− Procedir al segellat i recuperació dels terrenys de l’abocador de Milà I.
Aconseguir els percentatges de recollida selectiva de les següents fraccions de
residus urbans:
Fraccions
Matèria orgànica
Vidre
Paper i cartró
Envasos lleugers

Objectiu 2008
50%
60%
60%
40%

Objectiu 2012
70%
85%
80%
55%
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− Implantar sistemes de recollida selectiva específics per a generadors
singulars, principalment en el sector comercial i hoteler, adaptats a les
seves necessitats, temporalitat i característiques.
− Aconseguir implantar una operativa de gestió de residus que permeti
complir els següents objectius de valorització i disposició final:
Tractament
Compostatge (MO recollida en origen)
Tractament mecànic-biològic del rebuig
Reciclatge
Abocador controlat

Objectiu 2008 Objectiu 2012
20%
28%
54%
36%
30%
40%
40%
26%

− Definir el tractament per a les següents tipologies de residus no
perillosos: fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes,
residus sanitaris de tipus II, animals morts i materials específics de risc
(MER), residus de construcció i demolició, residus voluminosos,
pneumàtics usats i plàstics agrícoles.
− Definir i ubicar en el territori les plantes de tractament per a
d’adequada gestió dels residus inclosos en el pla d’acord amb les
Directrius d’Ordenació del Territori i el Pla Territorial Insular.
− Potenciar la valorització dels residus de construcció i demolició i la
reutilització i el reciclatge dels residus voluminosos de l’illa, d’acord
amb la normativa vigent.
− Dissenyar sistemes de gestió insularitzats eficaços per les diferents
tipologies de residus.
− Definir una xarxa de deixalleries (punts nets) a l’illa que complementin
el desenvolupament dels sistemes de recollida de residus urbans,
voluminosos, residus de poda,... i ofereixi al ciutadà alternatives pel
dipòsit de residus urbans amb característiques de perillositat en petites
quantitats.

Es

preveu

utilitzar

aquestes

instal·lacions

com

a

infraestructures d’educació ambiental.
− Aprovar un model insular de tributació de residus que inclogui els
costos de totes les etapes de gestió, inclosos els costos d’inspecció,
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control i clausura d’abocadors. Aquest model de tributació s’aplicarà
d’acord amb el criteri de “qui contamina paga”.
− Sensibilitzar i informar a tots els agents implicats en la producció i la
gestió dels residus mitjançant campanyes d’informació i sensibilització,
amb la finalitat de complir amb els objectius del PDR.
− Sensibilitzar i informar a tots els agents implicats sobre la conveniència
d’utilitzar el compost com a sistema d’adob.
− Impulsar la creació de nous llocs de treball en el sector terciari
relacionats amb l’eliminació, la recuperació, el reciclatge i la
minimització de residus. Aquests llocs de treball s’enfocarien cap a
persones amb risc d’exclusió social mitjançant la creació d’escoles
taller

d’aprenentatge,

cursos

homologats

per

a

recicladors

i

experiències pilot de creació d’empreses.
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SÍNTESI: EL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
NO PERILLOSOS DE MENORCA
¾ Les directrius per a la gestió dels residus no perillosos a
Menorca venen donades a través del Pla Director Sectorial per
a la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca (PDR),
aprovat definitivament el 26 de juny de 2006 i amb un període
d’aplicació de fins el 2012
¾ Aquest PDR es regeix per una jerarquia de principis i té 15
objectius. D’entre aquests podem destacar:
¾ Aconseguir pel 2012 un 70% de recollida de matèria orgànica,
un 85% de vidre, un 80% de paper-cartró i un 55% d’envasos
lleugers.
¾ Aconseguir pel 2012 implantar una operativa de gestió de
residus que permeti complir els següents objectius de
valorització i disposició final: 28% de compostatge, 36% de
tractament mecànic-biològic del rebuig, 40% de reciclatge i un
26% d’abocador controlat

4.4.2 Generació total del residus municipals
L’article 9 del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos
de Menorca (PDR) estableix que per poder realitzar la recollida selectiva
domiciliària dels residus urbans, els/les ciutadans/nes hauran de separar els
residus generats a les seves llars en les següents fraccions:
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− Matèria orgànica seleccionada en origen (CER1 20 01 08).
− Paper/cartró seleccionat en origen (CER 20 01 01).
− Vidre seleccionat en origen (CER 20 01 02).
− Envasos lleugers seleccionats en origen (CER 20 01 39/20 0140).
− La resta de residus sòlids urbans (CER 20 03 01/20 03 02/20 03 03).
La suma de totes aquestes fraccions serà el que anomenem generació total de
residus municipals, la qual ha anat variant al llarg del temps.
A continuació s’adjunta una taula (Taula 54) amb la generació total de residus
municipals des de l’any 1995.
Taula 54 . Evolució de la generació de residus municipals
Any
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Paper i cartró
(t)

649
2.919
3.256
5.446
5.621
6.591
4.923
4.906
5.504
5.929
6.207
6.686

Vidre (t)

1.132
1.474
1.510
1.727
1.988
1.828
1.927
1.883
2.052
2.236
2.448
2.627

Envasos
lleugers (t)

501
732
900
1.076
1.239
1.161
1.326
1.550
1.735

Matèria
Orgànica (t)

Fracció Resta
(t)

1.716
2.191
2.683
2.753
2.836
2.011
1.979
1.996

30.905
41.813
45.629
48.884
51.546
55.425
58.390
57.758
55.476
54.812
53.396
51.913
51.752
46.908

Generació
total residus
(t)
30.905
41.813
47.410
53.277
56.312
63.100
68.447
69.268
66.085
65.594
64.948
63.414
63.936
59.952

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

Tal i com es pot veure, la tendència durant els darrers sis anys ha estat la
disminució de la fracció resta a favor de les fraccions selectives, tot i que, en
termes generals, la generació total de residus s’ha reduït.

1

Codi de la Llista Europea de Residus. Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es

publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
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En el següent gràfic (Gràfic 16) es representa l’evolució de la generació total
de residus municipals des de l’any 1995, en què va entrar en funcionament la
Planta de Milà. Des de llavors, la generació total de residus municipals va anar
incrementant anualment fins arribar a un màxim l’any 2002 de 69.268 t, a
partir del qual la producció descendeix lleugerament. Aquest descens s’ha vist
accentuat l’any 2008, en què s’ha arribat a una reducció del 6,25%, respecte
l’any anterior. És a dir, en els últims sis anys la reducció de la generació total
de residus ha estat del 13,45%.
Gràfic 16. Generació total de residus (t), Menorca 1995-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

A partir d’aquestes dades podem calcular els Kg/hab*dia generats, el resultat
és 1,78 Kg/ hab*dia (Nre. Habitants de dret 2008: 92.434). Si comparem
aquesta dada des de 2003 es pot comprovar clarament com ha anat disminuint
any rere any (Taula 55):
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Taula 55. Generació de residus per càpita (Kg/hab*dia), 2003-2008
Any

2003
2004
2005
2006
2007
2008

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

Població
dret

Kg/hab*dia

81.067
82.872
86.697
88.434
90.235
92.434

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

Font: Elaboració pròpia

Per l’any 2007 podem comparar la dada de generació de residus per habitant i
any a Espanya, 556 Kg/hab*any, Illes Balears, 730‘1 Kg/hab*any, i Menorca,
708 Kg/hab*any. Com es pot observar, tant Balears com Menorca estem molt
per damunt la mitjana espanyola en generació de residus.
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SÍNTESI: GENERACIÓ TOTAL DE RESIDUS MUNICIPALS
¾ La generació total de residus municipals comprèn les següents
fraccions: matèria orgànica seleccionada en origen, papercartró seleccionat en origen, vidre seleccionat en origen,
envasos lleugers seleccionats en origen i la resta de residus
sòlids urbans
¾ Des de l’any 1995, en què va entrar en funcionament la Planta
de Milà, la generació total de residus municipals va anar
incrementant anualment fins arribar a un màxim l’any 2002 de
69.268 t, a partir del qual la producció descendeix
lleugerament. Aquest descens s’ha vist accentuat l’any 2008,
en què s’ha arribat a una reducció del 6,25%, respecte l’any
anterior. És a dir, en els últims sis anys la reducció de la
generació total de residus ha estat del 13,45%
¾ Per l’any 2008, a Menorca la generació de residus en
Kg/hab*dia és 1,78 Kg/ hab*dia, aquesta dada, des de 2003,
ha anat disminuint any rere any
¾ Si comparem la generació de residus (2007) entre Espanya
(556 Kg/hab*any), Balears (730‘1 Kg/hab*any) i Menorca (708
Kg/hab*any), veiem com tant Balears com Menorca estem
molt per damunt la mitjana espanyola en generació de residus

4.4.3 Tractament de la fracció resta
Entenem per fracció resta aquells residus no separats en origen els quals són
tractats a la Planta de tractament de residus de Milà, amb l’objectiu de
recuperar-ne la major part per a la seva valorització.
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Els principals subproductes recuperats són, la matèria orgànica, el paper i
cartró, el vidre i els envasos metàl·lics. Durant l’exercici 2008, la recuperació
de subproductes ha estat de 532,26 t de paper i cartó, 130,88 t de vidre i
155,98 t d’envasos metàl·lics. A més a més, s’han compostat 18.955,52 tones
de matèria orgànica.
El rebuig que no s’ha pogut seleccionar per compostar o reciclar, ha suposat
27.133,29 t, les quals s’han dipositat a l’abocador controlat de residus no
perillosos annex a la planta.
En els següents gràfics (Gràfic 17) (Gràfic 18) es representa el descens de la
fracció resta durant els darrers sis anys. Enguany s’ha experimentat el major
descens interanual de la fracció resta des de l’any 2004, que s’ha situat en un
–9,36%.
Gràfic 17. Recollida de la fracció resta (t), Menorca 2003-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.
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Gràfic 18. % increment anual de la fracció resta, Menorca 2004-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Específicament per a l’any 2008 la fracció resta tractada a Milà ha estat
(Taula 56):
Taula 56. Fracció resta tractada per municipis, 2008
MESOS

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

Alaior

Ciutadella

275,22
265,98
317,98
332,40
460,84
519,68
634,22
721,14
572,22
461,44
254,68
252,00
5.067,80

912,60
875,44
999,18
1.135,00
1.571,44
1.802,48
2.109,68
2.239,44
1.801,52
1.293,26
950,64
887,76
16.678,44

QUANTITATS PER MUNICIPIS (t)
Es Castell Ferreries
Maó
Es
Es
Sant Lluís
Mercadal Migjorn
185,02
132,90 1.011,78 137,46
46,16
200,62
171,32
123,12
924,56
140,20
42,90
194,04
193,10
130,58 1.025,74 196,56
33,78
214,08
192,16
137,64 1.015,68 122,42
70,78
137,66
218,48
159,82 1.199,64 248,38
113,33
352,48
232,46
170,04 1.140,54 251,80
141,14
461,18
276,74
198,30 1.259,58 381,30
174,02
589,38
272,22
212,69 1.358,38 521,00
187,92
688,54
219,49
176,18 1.171,62 258,54
139,58
473,88
194,52
156,84 1.032,88 154,36
81,12
316,74
159,52
118,74
974,42
91,04
54,08
204,14
163,00
125,16
961,04
109,64
51,90
183,60
2.478,03 1.842,01 13.075,86 2.612,70 1.136,71 4.016,34

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

El descens d’aquest any en les quantitats de fracció resta ha propiciat una
variació força significativa en el ràtio Kg/hab*any que ha passat d’1,57
kg/hab*dia l’any 2007 a 1,39 kg/hab*dia l’any 2008.
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2.901,76
2.737,56
3.111,00
3.143,74
4.324,41
4.719,32
5.623,22
6.301,33
4.813,03
3.691,16
2.807,26
2.734,10
46.907,89
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SÍNTESI: TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ RESTA
¾ Entenem per fracció resta aquells residus no separats en
origen els quals són tractats a la Planta de tractament de
residus de Milà, amb l’objectiu de recuperar-ne la major part
per a la seva valorització
¾ Durant el 2008, la recuperació de subproductes ha estat de
532,26 t de paper i cartó, 130,88 t de vidre i 155,98 t
d’envasos metàl·lics. A més a més, s’han compostat 18.955,52
tones de matèria orgànica. El rebuig que no s’ha pogut
seleccionar per compostar o reciclar, ha suposat 27.133,29 t,
les quals s’han dipositat a l’abocador controlat de residus no
perillosos annex a la planta
¾ El 2008 s’ha experimentat el major descens interanual de la
fracció resta des de l’any 2004, que s’ha situat en un –9,36%.
Així el ràtio Kg/hab*any que ha passat d’1,57 kg/hab*dia l’any
2007 a 1,39 kg/hab*dia l’any 2008

4.4.4 Fraccions recollides selectivament
4.4.4.1 La matèria orgànica
La matèria orgànica, entesa com a residu orgànic biodegradable, és un residu
o subproducte d’origen vegetal o animal utilitzat com a matèria primera
susceptible de transformar-se per l’acció de microorganismes i donar lloc a un
adob orgànic.
La matèria orgànica que es recull selectivament a dia d’avui a Menorca pot
procedir dels residus generats a la cuina o a la jardineria.
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A la Taula 54 es pot observar l’evolució de la recollida d’aquesta fracció, el
màxim de recollida es va registrar el 2005 amb 2.836 tones, i els dos darrers
anys s’ha estabilitzat.
A continuació presentem les dades per municipis pel 2008 (Taula 57)
(Ciutadella no porta a terme la recollida selectiva de matèria orgànica i Maó
només en alguns barris):
Taula 57. Matèria orgànica (cuina) recollida selectivament l’any 2008
MESOS

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Alaior

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

8,70
6,16
10,18
11,24
13,84
37,86
49,56
17,44
20,06
10,38
9,42
10,00
204,84

Es
Castell
26,66
25,56
26,76
26,06
28,22
26,58
33,94
43,70
39,15
37,88
31,12
33,12
378,75

Ferreries

Maó

15,46
13,18
14,68
15,72
17,36
18,50
21,06
25,51
19,68
17,62
14,10
14,36
207,23

5,76
11,02
11,02
9,68
13,00
8,40
8,50
5,80
9,94
7,94
8,18
9,18
108,42

Es
Mercadal
4,82
5,78
26,26
53,76
42,76
83,72
102,76
112,62
95,54
59,18
43,78
18,38
649,36

TOTAL
Es
Migjorn
1,48
3,50
1,58
3,18
10,93
12,00
19,66
20,66
17,00
9,78
7,38
7,14
114,29

Sant
Lluís
9,58
10,58
13,36
15,44
26,26
29,62
55,20
64,30
56,66
27,76
11,02
12,96
332,74

72,46
75,78
103,84
135,08
152,37
216,68
290,68
290,03
258,03
170,54
125,00
105,14
1.995,63

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

Les dades sobre recollida de restes orgàniques de jardineria pel 2008 són:
30.567 m3.
El ratio de Kg/hab*any representa 21,59 el 2008
4.4.4.2 Paper i cartró
Durant l’exercici 2008 la recollida selectiva de paper i cartó ha experimentat
un creixement respecte l’any anterior del 7,71%, i el ratio kg/hab*any s’ha
situat en 72,33. El nombre de contenidors disponibles és de 443, amb 208’6
hab/contenidor i 15.092’35 kg recollits/contenidor.
A la Taula 54 es pot observar l’evolució de la recollida d’aquesta fracció, el
màxim de recollida s’ha registrat aquest 2008, amb 6.686 tones, dada molt
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semblant a 2002. El 2003 la recollida va caure considerablement i s’ha anat
recuperant fins aquests moments.
A continuació presentem les dades per municipis pel 2008 (Taula 58):
Taula 58. Paper i cartró recollit selectivament l’any 2008
MESOS

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Ciutadella Ferreries

Gener
124,78
Febrer
120,41
Març
122,99
Abril
145,49
Maig
171,47
Juny
156,67
Juliol
198,63
Agost
179,43
Setembre
173,98
Octubre
135,13
Novembre 117,60
Desembre
132,46
TOTAL
1.779,04
Nre. cont.
128

28,64
24,40
24,11
29,04
40,25
35,21
42,70
32,62
35,00
34,33
25,69
24,49
376,48
34

Es
Es
Migjorn Mercadal
5,59
18,78
4,51
18,60
4,63
23,08
6,36
28,89
11,40
36,71
14,37
39,09
15,51
55,30
18,56
55,68
15,20
40,59
8,85
25,89
4,27
15,47
4,47
16,05
113,72
374,13
21
62

Alaior

Maó

37,36
28,09
32,01
40,28
53,86
59,23
63,32
52,13
48,23
40,66
26,42
32,76
514,35
36

245,72
169,78
175,84
205,79
211,80
186,61
220,61
207,84
248,19
228,89
199,25
167,39
2.467,71
90

TOTAL
Es Castell Sant Lluís
22,92
16,79
17,84
19,57
21,70
26,39
32,42
15,93
18,57
18,34
15,78
18,95
245,20
28

51,83
40,13
49,72
60,76
71,77
81,03
102,86
97,67
92,53
74,72
39,65
52,61
815,28
44

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

4.4.4.3 El vidre
L’any 2008 la recollida selectiva de vidre s’ha incrementat un 7,30% respecte
l’any anterior. El ratio kg/hab*any s’ha situat en 28,42. El nombre de
contenidors disponibles és de 486, amb 190’19 hab/contenidor i 5.405’10 kg
recollits/contenidor.
A la Taula 54 es pot observar l’evolució de la recollida d’aquesta fracció, el
màxim de recollida s’ha registrat aquest 2008, amb 2.627 tones, no s’havia
produït cap dada semblant amb anterioritat, ja que la recollida de vidre ha
anat augmentant any a any, excepte de 2001 a 2004 que es va estabilitzar.
A continuació presentem les dades per municipis pel 2008 (Taula 59):
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Taula 59. Vidre recollit selectivament l’any 2008
MESOS

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Ciutadella Ferreries

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL
Nre. cont.

45,12
30,29
38,25
38,26
57,06
87,81
102,74
118,78
90,75
69,98
33,01
47,35
759,40
138

11,90
10,61
7,45
10,61
10,94
11,07
17,30
15,31
13,15
9,12
7,44
10,00
134,90
35

Es
Es
Migjorn Mercadal
1,81
13,77
2,78
7,59
1,48
13,97
1,39
14,53
8,28
25,01
9,80
38,70
17,64
50,05
19,00
66,19
12,97
45,22
5,50
28,45
2,29
9,92
2,52
14,63
85,46
328,03
21
74

Alaior

Maó

9,72
11,68
11,23
12,20
20,00
33,54
35,78
41,92
32,07
22,31
9,27
15,11
254,83
48

48,24
43,09
41,95
36,99
48,39
45,08
73,37
62,52
53,97
42,36
37,88
41,54
575,38
84

TOTAL
Es Castell Sant Lluís
14,90
10,74
14,67
15,33
18,76
18,73
20,83
18,14
18,59
15,36
9,38
13,72
189,15
36

9,16
9,53
13,40
16,34
26,79
27,36
50,73
50,80
39,17
27,19
12,65
16,61
299,73
50

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

4.4.4.4 Envasos lleugers
L’any 2008 la recollida selectiva d’envasos lleugers s’ha incrementat un
11,94% respecte l’any anterior. El ratio kg/hab*any s’ha situat en 18,76. El
nombre de contenidors disponibles és de 465, amb 198’78 hab/contenidor i
3.730’17 kg recollits/contenidor.
A la Taula 54 es pot observar l’evolució de la recollida d’aquesta fracció, el
màxim de recollida s’ha registrat aquest 2008, amb 1.735 tones, no s’havia
produït cap dada semblant amb anterioritat, ja que la recollida d’envasos
lleugers ha anat augmentant any a any.
A continuació presentem les dades per municipis pel 2008 (Taula 60):

188

154,62
126,31
142,40
145,65
215,23
272,09
368,44
392,66
305,89
220,27
121,84
161,48
2.626,88
486

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Taula 60. Envasos lleugers recollits selectivament l’any 2008
MESOS

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Ciutadella Ferreries

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL
Nre. cont.

32,14
33,28
36,11
41,17
40,18
47,11
55,19
57,09
52,63
44,20
37,07
42,89
519,06
123

8,62
8,57
8,28
10,00
10,44
11,17
12,58
14,96
11,98
9,95
10,09
10,44
127,08
37

Es
Es
Migjorn Mercadal
2,42
7,64
1,73
4,93
1,67
5,65
2,50
8,32
3,90
13,23
4,88
12,30
5,95
21,57
6,62
22,41
5,03
13,91
3,52
10,75
2,10
8,26
2,40
8,21
42,72
137,18
22
68

Alaior

Maó

9,27
7,54
8,70
9,37
13,05
12,66
16,87
17,51
12,91
10,03
8,58
8,73
135,22
45

36,27
37,17
31,17
34,63
40,88
39,12
41,80
43,73
40,05
38,05
36,98
38,32
458,17
92

TOTAL
Es Castell Sant Lluís
10,21
9,59
9,07
10,98
11,09
13,12
14,18
15,91
13,53
12,71
10,68
10,51
141,58
32

9,25
7,78
17,27
19,44
13,41
16,22
19,70
20,59
14,91
12,27
11,00
11,68
173,52
46

115,82
110,59
117,92
136,41
146,18
156,58
187,84
198,82
164,95
141,48
124,76
133,18
1.734,53
465

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

Els envasos lleugers que es recullen selectivament són seleccionats a la Planta
de triatge d’envasos de Milà per tipologies de materials reciclables (Taula 61).
L’eficiència de recuperació de la planta s’ha situat aquest any en el 66,07%.
Taula 61. Enviaments d’envasos lleugers a reciclador l’any 2008
MESOS
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL
RECICL.

MATERIALS ENVIATS A RECICLADORS (t)
HDPE N HDPE C
0,00
11,64
10,42
12,46
0,00
0,00
10,52
11,72
0,00
12,04
0,00
12,18
10,10
10,32
9,94
0,00
0,00
10,26
8,98
10,26
9,22
9,68
0,00
0,00
59,18
100,56
CORDOPLAS, SA

ALUMINI
ACER
BRICS
LDPE
PET
0,00
31,90
0,00
21,66
26,12
0,00
30,00
0,00
20,84
17,96
0,00
14,46
21,14
0,00
10,24
0,00
31,96
0,00
22,94
36,70
0,00
31,00
0,00
23,30
19,18
0,00
30,64
0,00
22,14
18,42
0,00
42,76
20,06
18,60
44,16
0,00
27,86
0,00
21,34
22,10
0,00
40,42
0,00
0,00
0,00
0,00
28,34
22,70
41,88
45,62
0,00
28,62
0,00
0,00
43,74
7,68
13,62
0,00
20,72
34,08
7,68
351,58
63,90
213,42
318,32
STORA DENPLAX,
PET
ADALMO, ADALMO,
SA
SA
ENSO BCN,
SA
COMPAÑÍA
SA
PARA SU
RECICLADO
,SA

TOTAL
MESCLA
0,00
10,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,22
0,00
0,00
0,00
11,46
31,28
LIGEPLAS,
SL

Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.
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SÍNTESI: FRACCIONS RECOLLIDES SELECTIVAMENT
¾ MATÈRIA

ORGÀNICA:

La

matèria

orgànica

que

es

recull

selectivament a Menorca (Ciutadella no fa recollida selectiva i Maó
només en alguns barris) pot procedir dels residus generats a la cuina
o a la jardineria. Pel que fa a restes de cuina, el màxim de recollida
es va registrar el 2005 amb 2.836 tones, i els dos darrers anys s’ha
estabilitzat al voltant de les 2.000 tones. El 2008 s’han gestionat
30.567 m3 de restes orgàniques de jardineria, així el ràtio és de
21,59 Kg/hab*any el 2008.
¾ PAPER I CARTRÓ: Durant el 2008 la recollida selectiva de paper i
cartó ha experimentat un creixement respecte l’any anterior del
7,71%, i el ràtio kg/hab*any s’ha situat en 72,33. El nombre de
contenidors disponibles és de 443, amb 208’6 hab/contenidor i
15.092’35 kg recollits/contenidor. El màxim de recollida ha estat el
2008, amb 6.686 tones, dada molt semblant a 2002. El 2003 la
recollida va caure considerablement i s’ha anat recuperant fins
aquests moments
¾ VIDRE: L’any 2008 la recollida selectiva de vidre s’ha incrementat
un 7,30% respecte l’any anterior. El ràtio kg/hab*any s’ha situat en
28,42. El nombre de contenidors disponibles és de 486, amb 190’19
hab/contenidor i 5.405’10 kg recollits/contenidor. El màxim de
recollida s’ha registrat el 2008, amb 2.627 tones, no s’havia produït
cap dada semblant amb anterioritat.
¾ ENVASOS LLEUGERS: L’any 2008 la recollida selectiva d’envasos
lleugers s’ha incrementat un 11,94% respecte l’any anterior. El ràtio
kg/hab*any s’ha situat en 18,76. El nombre de contenidors
disponibles és de 465, amb 198’78 hab/contenidor i 3.730’17 kg
recollits/contenidor. El màxim de recollida s’ha registrat el 2008,
amb 1.735 tones, no s’havia produït cap dada semblant amb
anterioritat. L’eficiència de recuperació de la planta s’ha situat el
2008 en el 66,07%
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4.4.5 El dipòsit a abocador controlat
Tots aquells residus que no poden ser valoritzats a la Planta de residus de Milà
o que no tenen alternativa de tractament a dia d’avui, són dipositats a
l’abocador de residus no perillosos.
L’evolució de les tones de rebuig dipositats a l’abocador des de 2002 es
presenta en el següent gràfic (Gràfic 19):
Gràfic 19. Rebuig a la planta de Milà (t), 2002-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Com es pot observar el en gràfic anterior, les tones de rebuig dipositades en
abocador s’han estabilitzat en els darrers anys.
RESUM DE DADES DE RESIDUS ABOCATS 2008
Rebuig de la Planta de Milà (CER 20 03 01): 27.133 t
Residus de neteja viària (CER 20 03 03): 3.386 t
Altres residus no perillosos (CER 20 03 99): 5.782 t
Restes d’escorxador (CER 02 01 02/02 02 02): 497 t
Residus voluminosos (CER 20 03 07): 42.056 m3
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Residus sanitaris tipus II (CER 18 01 04/ 18 02 03): 1.448 m3
Un material que es recepciona a la Planta i que s’utilitza en l’explotació de
l’abocador com a material de cobriment de les capes de residus són les restes
d’excavació. L’any 2008 van entrar a la Planta 139.309 m3 de material
d’excavació, el que suposa un 94% més que l’any anterior.

SÍNTESI: EL DIPÒSIT A ABOCADOR CONTROLAT
¾ Tots aquells residus que no poden ser valoritzats a la Planta de
residus de Milà o que no tenen alternativa de tractament, són
dipositats a l’abocador de residus no perillosos.
¾ Les tones de rebuig dipositades en abocador s’han estabilitzat en
els darrers anys. Aquest rebuig prové de la mateixa planta de
Milà, de la neteja viària, d’altres residus no perillosos, de restes
d’escorxador, de residus voluminosos i de residus sanitaris tipus
II.

4.4.6 El forn incinedaror
A principis de l’any 2008 es va posar en funcionament de manera definitiva el
forn incinerador d’animals, arribant a final d’any a les 381,55 tones
incinerades (Taula 62).
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Taula 62. Relació d’animals incinerats l’any 2008
MESOS
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

CAPS BOVINS (u)
191
160
132
125
80
72
86
122
211
269
222
238
1.908

ALTRES CAPS (u)
2
2
3
1
2
1
6
3
2
8
4
34

PES (t)
31,18
27,62
25,84
20,62
24,26
27,98
31,94
45,84
59,50
38,03
48,74
381,55

Font: Departament d’Economia i Medi Ambient del CIMe (Ramaderia) i Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Com s’observa a la taula anterior, majoritàriament s’ha incinerat bestiar boví,
sent l’octubre el mes que s’ha incinerat més.

SÍNTESI: EL FORN INCINERADOR
¾ A principis de l’any 2008 es va posar en funcionament de manera
definitiva el forn incinerador d’animals, arribant a final d’any a les
381,55 tones incinerades, pricipalment de bestiar boví.

4.4.7 Recollides complementàries
4.4.7.1 La recollida selectiva de plàstics agrícoles
La recollida selectiva de plàstics agrícoles és un servei que dóna el Consorci a
totes les finques agrícoles de Menorca amb la finalitat d’evitar una mala
gestió d’aquests al camp. Aquest servei es va iniciar l’any 2002 a partir d’un
projecte Leader II.
Les dades de recollida de plàstics agrícoles des de 2002 són les següents
(Gràfic 20):
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Gràfic 20. Plàstics agrícoles recollits (kg), 2002-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Com s’observa en el gràfic anterior, des de l’inici de la campanya la recollida
ha anat en augment amb un màxim el 2007 que no s’ha tornat a assolir.
Concretament, per municipis aquestes són les dades de l’any 2008 (Taula 63):
Taula 63. Plàstics agrícoles recollits l’any 2008
MESOS

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

Alaior

Ciutadella

0,78
1,76
1,20
2,40
0,32
5,11
11,56

17,46
3,38
3,98
11,34
13,84
3,06
11,02
2,02
17,55
9,96
20,12
4,42
118,15

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (t)
Es
Ferreries Maó
Es
Castell
Mercadal
9,30
5,38
6,67
6,06
1,20
11,84
4,69
5,79
21,13
12,92
19,73
5,72
1,18
7,40
3,26
9,86
7,18
1,80
0,58
2,02
1,60
3,92
3,05
4,10
5,09
2,54
6,02
3,24
12,44
4,80
2,29
19,42
11,19
12,44
63,98
61,68
85,40

TOTAL
Es
Migjorn
2,56
3,78
1,32
5,73
2,20
4,56
4,26
24,41

Sant
Lluís
2,92
2,54
5,46

44,38
22,48
14,46
69,68
29,90
18,70
22,98
9,88
40,62
23,96
44,46
41,58
383,08

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

Com es pot observar, Ciutadella participa en un 30,84% de la recollida.
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4.4.7.2 Recollida selectiva de tòners i cartutxos d’impressió
Mitjançant el conveni signat entre el Consorci i Càritas Diocesana de MenorcaMestral (gestor autoritzat RTP/G-067.01/CAIB), l’any 2008 s’han recollit
selectivament 4.270 kg de tòners i cartutxos d’impressió gràcies a la
participació de 85 punts de recollida tant públics (Consell, ajuntaments,
escoles...) com privats (botigues d’informàtica, hotels, oficines en general)
(Taula 64).
Taula 64. Tòners i cartutxos d’impressió recollits l’any 2008
MESOS

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

Alaior

Ciutadella

41
17
8
87
44
31
27
6
12
18
31
28
349

137
128
150
143
97
54
261
66
1
108
339
85
1.569

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (Kg)
Es
Ferreries
Maó
Es
Es
Castell
Mercadal Migjorn
0
0
176
0
0
20
0
89
18
0
9
12
130
0
0
0
0
88
0
0
27
0
8
18
8
0
11
229
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
402
0
0
0
10
524
0
0
0
2
267
0
0
56
64
1.963
36
8

TOTAL
Sant
Lluís
21
0
0
59
0
66
0
0
14
59
6
0
225

375
272
309
377
202
391
338
72
27
615
910
382
4.270

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

Pel que fa a l’evolució d’aquesta recollida en el darrers anys, les dades són
les següents (Gràfic 21):
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kg

Gràfic 21. Tòners i cartutxos d’impressió recollits (kg), 2004-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Com es pot observar, aquest any 2008 la recollida s’ha incrementat un
113,07% respecte l’any anterior. La resta d’anys, s’havia mantingut, excepte
el 2005 que va disminuir considerablement.
4.4.7.3 Recollida selectiva d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
Mitjançant el Conveni de col·laboració signat entre el Consorci i ECOTIC,
ECOLEC, ECOASIMELEC, ECOFIMÀTICA i TRAGAMÓVIL per tal de donar
compliment al Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics
i electrònics i la gestió dels seus residus, durant l’any 2008 l’entitat mercantil
SERVEIS AMBIENTALS DE MESTRAL, SLU ha rebut a les seves instal·lacions
335.218 kg de RAEE, dels quals se n’han reutilitzat 48.9505 kg, segons la
següent relació (Taula 65):
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Taula 65. RAEE tractats i reutilitzats l’any 2008
CATEGORIA

QUANTITATS
ENTRADES A
PLANTA (Kg)
149.483
85.826
19.082
34.798
36.605
6.152
1.832
1.214
142
84
335.218

Grans electrodomèstics
Frigorífics
Petits electrodomèstics
Equips d’informàtica i telecomunicacions
Aparells electrònics de consum
Aparells d’il·luminació
Eines elèctriques i electròniques
Joguines o equips esportius i de temps lliure
Aparells mèdics
Màquines expenedores
TOTAL

QUANTITATS
REUTILITZADES (Kg)
29.352
14.624
529
2.295
2.150
48.950

Font: Serveis Ambientals de Mestral, slu, 2008.

A partir d’aquesta dada s’obté una ràtio de 3,63 kg/hab.*any, de manera que
estem més a prop d’aconseguir l’objectiu marcat pel RD 208/2005 (4
kg/hab.*any).
Pel que fa a l’evolució d’aquesta recollida en el darrers anys, les dades són
les següents (Gràfic 22):
Gràfic 22. RAEE recollits (kg), 2004-2008

400.000
350.000
300.000
kg

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.
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Aquest any 2008 s’han recepcionat per al seu tractament un 6,56% més de
RAEE que l’any anterior. Però, com es pot observar en el gràfic l’evolució
d’aquesta recollida ha estat espectacular, apropant-se al 5000% comparant el
2004 amb el 2008.
4.4.7.4 Recollida d’olis usats d’origen vegetal i mineral
L’1 de gener de 2006, tots els Ajuntaments de l’illa, mitjançant el Consorci de
Residus i Energia, van iniciar conjuntament un nou servei de recollida
selectiva d’olis usats, tan vegetals com minerals, mitjançant la contractació
d’un gestor autoritzat.
Així des de 2006 aquesta ha estat l’evolució d’aquesta tipologia de recollides
(Gràfic 23) (Gràfic 24):
Gràfic 23. Olis vegetals recollits (kg), 2006-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.
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Gràfic 24. Olis minerals recollits (kg), 2006-2008
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.

Com es pot observar, el 2008 ha disminuït la recollida dels dos tipus d’olis
respecte el 2007.
Pel que fa al 2008, en la següent taules (Taula 66) (Taula 67) es detallen les
recollides per municipis:
Taula 66. Oli vegetal recollit selectivament l’any 2008
MESOS

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

Alaior

Ciutadella

180
630
520
600
700
500
500
400
250
200
200
350
5.030

1.220
630
700
700
700
1.100
700
850
600
400
500
700
8.800

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (kg)
Es
Ferreries
Maó
Es
Castell
Mercadal
610
1.090
2.930
450
570
740
3.060
460
600
840
2.840
610
610
780
3.060
560
680
740
2.990
620
720
840
3.140
590
580
780
2.880
580
640
850
2.880
700
450
530
2.191
430
400
420
1.790
350
360
400
1.680
250
420
410
1.830
340
6.640
8.420
31.271
5.940

TOTAL
Es
Sant
Migjorn Lluís
280
990
310
1.020
300
1.060
270
1.140
280
1.180
280
1.260
120
1.270
290
1.060
220
930
200
850
150
820
100
670
2.800 12.250

7.750
7.420
7.470
7.720
7.890
8.430
7.410
7.670
5.601
4.610
4.260
4.820
81.051

Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008.
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Taula 67. Oli mineral recollit selectivament l’any 2008
MESOS

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

Alaior

Ciutadella

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
400

400
400
400
300
400
400
400
300
100
150
100
300
3.650

RECOLLIDA PER MUNICIPIS (kg)
Es
Ferreries
Maó
Es
Castell
Mercadal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
Es
Migjorn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sant
Lluís
760
590
580
510
830
630
640
590
500
450
460
280
6.820

1.160
990
980
810
1.230
1.030
1.040
890
600
600
560
980
10.870

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

Tal i com s’observa, la recollida d’oli mineral és molt inferior a la d’oli
vegetal, això es deu a que no tots les municipis disposen de contenidors
específics per aquesta tipologia de recollida
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SÍNTESI: RECOLLIDES COMPLEMENTÀRIES (I)
¾ PLÀSTICS AGRÍCOLES: Servei que dóna el Consorci des de 2002
a totes les finques agrícoles de Menorca amb la finalitat
d’evitar una mala gestió d’aquests residus al camp. Des de
l’inici de la campanya la recollida ha anat en augment amb un
màxim el 2007 que no s’ha tornat a assolir. El 2008 s’han
recollit 383,08 tn, participant Ciutadella en un 30,84%
d’aquesta recollida
¾ TÒNERS I CARTUTXOS D’IMPRESSIÓ: Mitjançant un conveni
signat entre el Consorci i Càritas Diocesana de MenorcaMestral, l’any 2008 s’han recollit selectivament 4.270 kg de
tòners i cartutxos d’impressió gràcies a la participació de 85
punts de recollida. Això suposa un increment del 113,07%
respecte l’any anterior. La resta d’anys, s’havia mantingut,
excepte el 2005 que va disminuir considerablement.
¾ APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE): Mitjançant el
Conveni de col·laboració signat entre el Consorci i ECOTIC,
ECOLEC, ECOASIMELEC, ECOFIMÀTICA i TRAGAMÓVIL per tal de
donar compliment al Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer,
sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus
residus, durant l’any 2008 l’entitat mercantil SERVEIS
AMBIENTALS DE MESTRAL, SLU ha rebut a les seves
instal·lacions 335.218 kg de RAEE, dels quals se n’han
reutilitzat 48.9505 kg. Això suposa una ràtio de 3,63
kg/hab.*any, de manera que estem més a prop d’aconseguir
l’objectiu marcat pel RD 208/2005 (4 kg/hab.*any). Sobre
l’evolució d’aquesta recollida, el 2008 s’han recepcionat un
6,56% més de RAEE que l’any anterior. Però l’evolució
d’aquesta recollida ha estat espectacular, apropant-se al
5000% comparant el 2004 amb el 2008.
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SÍNTESI: RECOLLIDES COMPLEMENTÀRIES (II)
¾ OLIS USATS VEGETALS I MINERALS: El 2006, tots els Ajuntaments de
l’illa, mitjançant el Consorci de Residus i Energia, van iniciar un nou
servei de recollida selectiva d’olis usats, tan vegetals com minerals,
mitjançant la contractació d’un gestor autoritzat. El 2008 les recollides

has disminuït respecte el 2007, i es recull molta més quantitat
d’oli vegetal que de mineral, ja que d’aquest últim no tots els
municipis disposen de contenidors.

4.4.8 Residus perillosos
Pel que fa a residus considerats perillosos, segons la Conselleria de Medi
Ambient del Govern Balear, l’any 2008, a Menorca hi havia 4 centres de
descontaminació de vehicles (3 dels quals també són gestors de residus
perillosos) i 3 gestors més de RTP. Apart, també hi ha gestors autoritzats de
Mallorca que no tenen instal·lacions permanents a Menorca però que hi fan les
recollides corresponents.
Pel que fa a productors donats d’alta, a Menorca només hi ha petits
productors, un total de 289 a finals de 2008.
Per part de la Conselleria de Medi Ambient no es disposa de dades de
generació de residus d’aquests productors ni de les quantitats i tipologies que
gestionen els gestors autoritzats de RTP.
Les dades de que disposem són a nivell autonòmic (Taula 68), i no estan
diferenciades ni per illes ni per municipis. Així s’evidencia un dèficit en el
control i seguiment de la gestió dels residus perillosos.
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Taula 68. Residus perillosos recollits a les Illes Balears, 2003-2008
Dades en kg/any

2003

Olis minerals
Olis sentines
Tòner
Medicaments
Fluorescents
Bateries
Piles
Sanitaris
Fotogràfics
Llots
Dissolvents
Pintures
Residus de laboratori
Diversos
Residus d'automoció
Filtres d'oli
Envasos contaminats
Productes clorats/Líquid neteja
Equips amb components perillosos
Res. Hidrocarburs
Res. Electrònics
Terres contaminades

8.034.231
1.411.350
140.827
67.900
33.704
3.187.471
80.242
1.120.488
546.279
131.002
169.227
91.025
106.654
237.895
62.315
139.445
294.475
3.320
143.996
902.250
2.751
28.607

TOTALS

2004
6.761.665
1.142.145
184.412
85.531
30.701
2.539.279
67.634
1.292.862
539.418
115.860
172.704
77.379
136.560
227.306
536.154
171.583
4.243.472
6.627
361.445
1.304.585
18.758
23.578

2005
7.446.064
1.253.765
144.183
87.567
34.141
2.628.074
79.989
1.374.782
506.055
129.832
141.555
139.038
174.762
452.558
178.055
184.243
495.979
7.693
460.905
2.588.163
549.342
35.260

2006
6.538.777
930.359
74.029
136.019
42.208
3.035.808
130.948
1.563.780
440.329
339.414
270.556
205.798
338.241
2.635.147
142.334
246.728
701.803
22.599
1.058.409
4.653.671
741.921
330.488

2007

2008

7.713.110
1.161.191
85.136
150.991
56.719
3.640.091
140.567
1.913.734
344.630
118.196
254.415
321.603
193.523
1.561.837
108.316
285.412
618.444
41.756
742.906
4.772.833
1.720.596
1.796.679

6.021.120
1.898.909
84.489
322.428
61.043
3.149.868
88.377
3.787.060
168.043
251.802
234.363
363.231
230.017
1.459.420
110.702
279.474
629.405
64.916
1.543.947
3.064.804
1.971.610
1.285.681

16.935.454 20.039.658 19.092.006 24.579.366 27.742.685 27.070.709

Font: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 2008

Com es pot comprovar en el següent gràfic (Gràfic 25), els olis i les piles i
bateries són els residus perillosos que es recullen en major proporció, i la
recollida total ha seguit una tendència ascendent des de 1998, amb l’excepció
de 2005 i 2008 amb una petita davallada.
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Gràfic 25. Residus perillosos recollits a les Illes Balears, 1998-2008
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D’altra banda, els residus sanitaris han sofert un augment espectacular en el
2008 a diferència de les recollides realitzades en anys anteriors, i segons
dades del Consorci de Residus i Energia de Menorca, de residus sanitaris de
tipus II, que segons legislació poder ser gestionats a Milà en dipòsits controlats
les dades són les següents (Taula 69):
Taula 69. Residus sanitaris tipus II gestionats a Milà
Any

m3

2005
2006
2007
2008

1.064
859
957
1.448

Font: Consorci de Residus i Energia, 2009

Com es pot observar el 2008 també hi va haver un augment d’un 51,3%
respecte els residus sanitaris tipus II gestionats l’any anterior.
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SÍNTESI: RESIDUS PERILLOSOS
¾ Les dades són a nivell autonòmic i no estan diferenciades ni
per illes ni per municipis. Així s’evidencia un dèficit en el
control i seguiment de la gestió dels residus perillosos
¾ L’any 2008 a Menorca hi havia 4 centres de descontaminació
de vehicles i 3 gestors més de RTP, a més, gestors de Mallorca
porten a terme recollides a l’illa sense tenir instal·lacions
permanents
¾ Pel que fa a productors, a 2008 hi havia 289 petits productors
donats d’alta
¾ Els olis i les piles i bateries són els residus perillosos que es
recullen en major proporció, i la recollida total ha seguit una
tendència ascendent des de 1998, amb l’excepció de 2005 i
2008 amb una petita davallada. També dir que els residus
sanitaris han sofert un augment espectacular en el 2008 a
diferència de les recollides realitzades en anys anteriors.

4.4.9 Residus agrícoles i ramaders
A part de la recollida selectiva de plàstics agrícoles que porta a terme el
Consorci, hi ha molts altres tipus de residus agrícoles i ramaders que tenen un
elevat impacte sobre el medi.
Per aquest estudi tindrem en compte els residus procedents pel bestiar, és a
dir, fems i puris, i els residus zoo i fitosanitaris produïts a les finques. Així
com una campanya puntual de recollida de ferralla a les finques.
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4.4.9.1 Residus procedents del bestiar
Com es pot observar a la taula següent (Taula 70), l’illa de Menorca compta
en l’actualitat amb una extensa cabanya ramadera, essent les espècies ovina i
bovina, les més abundants.
Taula 70. Cens global declarat a Menorca, 2009
Caps de bestià
Boví
Caprí
Oví
Conills
Equí
Gallines
Oques
Porquí

20.418
2.767
27.645
2.427
2.942
73.651
141
9.461

TOTAL

139.452

Font: Conselleria d'Agricultura i Pesca, Govern Balear, 2009

Pel que fa als residus que genera aquesta cabana ramadera, a continuació
presentem una taula (Taula 71) amb els purins i fems que generen per any
cada espècie. L’estimació d’aquesta producció de residus s’ha realitzat en
base al nombre de caps de bestiar existent i aplicant els barems de producció
indicats en Manual de condiciones y exigencias mínimas medioambientales y
en materia de bienestar animal para las explotaciones bovinas de las Islas
Baleares, Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern Balear, 2006
Taula 71. Dejeccions de la cabana ramadera Menorca, 2009
Caps de bestià Purins (m3/any) Fems (Tn/any)
Boví
Caprí
Oví
Conills
Equí
Gallines
Oques
Porquí

20.418
2.767
27.645
2.427
2.942
73.651
141
9.461

142.926,00
no dades
no dades
no dades
no dades
no dades
no dades
33.113,50

193.971,00
1.383,50
13.822,50
1,21
19.123,00
1.473,02
4,23
34.059,60

TOTAL

139.452

176.039,50

263.838,06
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Font: Conselleria d'Agricultura i Pesca, i elaboració pròpia

La incidència del sector ramader en el medi ambient a Menorca, pel que fa a
la generació de residus és de 263.838’06 Tn/any de fems i 176.039’5 m3/any
de purins. Dins d’aquests, el sector que té més incidència és el sector boví.
Considerant que aquests residus es reutilitzen com a adob agrícola i
considerant que la superfície agrícola útil és de 43.534’77 Ha (Conselleria
d’Agricultura i Pesca, 2007), s’obté una aplicació mitjana de 6 tones/Ha/any.
En aquest sentit, Menorca és excedentària en terra agrícola, si es considera
que en aplicacions a llarg termini es poden aplicar fins a una mitjana d’unes
20 - 25 tones/Ha/any amb una mínima alteració de la qualitat de les aigües
subterrànies.
Cal tenir en compte però, que l’aplicació incorrecta d’aquests residus al sòl
agrícola, juntament amb l’aplicació d’adobs químics, són una de les principals
causes de la contaminació de l’aqüífer que fa incrementar la concentració de
nitrats a les aigües subterrànies.
L’OBSAM presenta com un dels indicadors d’estat del medi físic de Menorca la
qualitat dels recursos hídrics, i a la Taula 20 es detallaen les analítiques i
percentatge de pous contaminatns per clorurs i nitrats. Les dades mostren que
en ambdos casos, nitrats i clorurs, ha hagut un augment en la quantitat de
pous contaminats. En base a aquestes dades, podem dir que avui en dia, el
54,6% i el 36,4% dels pous estan contaminats per nitrats i clorurs,
respectivament
4.4.9.2 Residus zoo i fitosanitaris
Els residus zoosanitaris es consideren potencialment perillosos per ser
possibles vectors de transmissió de malalties a més de ser contaminants per al
medi natural. Es evident que, fàrmacs com els antibiòtics, poden generar
resistències bacterianes quan son alliberats al medi natural de forma
incontrolada o be, substàncies com l’oxitocina, podrien provocar avortaments
en cas de contacte accidental.
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L’any 2002, any en que es va fundar l’Associació de Defensa Sanitària Boví
Menorca, encarregada de vetllar per la sanitat del ramat boví a Menorca, es
va evidenciar una greu mancança en el tractament dels residus biològics que
es generen de la pràctica preventiva i terapèutica de les malalties dels
ramats.
Com a conseqüència d’aquests tractaments, cada any es generen molts
residus catalogats com a biològics o zoosanitaris: agulles, xeringues, fulles de
bisturí, recipients plàstics i de vidre amb restes de vacunes, així com, residus
químics com: recipients amb restes farmacològiques, medicaments caducats,
etc, tots ells englobats dins del gran grup de residus perillosos segons les
normatives vigents.
Per altre banda, els residus generats de les pràctiques preventives i
terapèutiques desenvolupades a les explotacions es divideixen, com ja s’ha
comentat anteriorment, en residus perillosos zoosanitaris i químics, els quals
han de tractar-se, per llei, mitjançant mètodes d’esterilització i trituració en
el primer grup i amb mètodes fisico-químics en el segon. En l’actualitat no
existeix cap planta de tractament d’aquests tipus de residus autoritzada dins
la Comunitat Autònoma, fet que va obligar a l’elaboració d’un pla
d’evacuació. També, a més de l’emmagatzematge i posterior gestió d’aquests
residus es va realitzar una important tasca administrativa com la creació d’un
contracte entre l’empresa gestora autoritzada i les explotacions, l’alta de les
Cooperatives Agràries davant la Conselleria de Medi ambient del Govern
Balear com a petits productors de residus, els apunts dels residus generats en
llibres de registre, memòries tècniques, entre moltes altres actuacions.
Abans de la creació d’aquest projecte, els residus, acabaven abocats,
enterrats o cremats en qualsevol racó de les finques1. En el millor dels casos
aquests romanien emmagatzemats en recipients no adequats per a tal fi o be
llençats en els contenidors de residus urbans.
Gràcies a l’ajut del Programa Leader + Illa de Menorca i de la Conselleria de
Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, cada explotació ramadera
associada a l’ADS, a dia d’avui, posseeix el seu contracte legalitzat en gestió
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de residus perillosos a més de disposar del seu contenidor homologat per al
emmagatzematge dels mateixos. La logística creada a través de l’ADS i les
Cooperatives Agrícoles de Menorca permeten un correcte transport i
destrucció dels residus en base a les normatives i autoritzacions establertes
per l’autoritat competent en aquesta matèria com descriurem posteriorment.
Per altre banda, i donada la bona acceptació de la campanya iniciada amb els
socis de l’ADS Boví de Menorca, es va ampliar el projecte a la resta
d’explotacions ramaderes de Menorca dedicades a altres tipus de producció
com l’ovina, caprina, porcina, etc., així com, a totes aquelles explotacions
que, tot i no ser professionals, alberguen animals amb necessitats sanitàries
similars com les hípiques i entitats de caire esportiu. Donat que el volum de
generació de residus és molt menor, es va optar per oferir als titulars o
representants de les esmentades explotacions i entitats, l’adquisició de
contenidors per al emmagatzematge de residus de menor volum a través de
les Cooperatives Agrícoles a un cost més que raonable.
D’aquesta manera, la campanya de gestió de residus zoosanitaris resta oberta
a totes aquelles explotacions o entitats agràries que generen, en major o
menor mesura, residus zoosanitaris derivats de les pràctiques tant preventives
com terapèutiques dels seus animals, indistintament de l’espècie que
pertanyin.
Les Cooperatives agràries donada la seva localització en els diferents termes
municipals, així com, ser entitats on per diferents circumstàncies hi
conflueixen

els

ramaders,

han

actuat

perfectament

com

a

centres

d’emmagatzematge temporal d’aquests residus en els moments previs al
transport definitiu a la planta de tractament per a la seva destrucció. Al
tractar-se de quatre punts claus en l’Illa s’ha facilitat tant la recollida
d’aquests per part d’una empresa especialitzada per al seu tractament
específic posterior com la reducció dels costos en la seva execució, tant
econòmics com en recursos humans.
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Des de l’inici de la campanya s’han lliurats al voltant de 500 de entre 30 i 60
litres de capacitat.
En quant a les estadístiques de recollida, en la primera recollida efectuada es
varen recollir més de 2.000 Kg de residus perillosos dipositats en 176
contenidors de entre 30 i 60 litres, mentre que en la segona recollida
realitzada el volum va ser < a 1.000 Kg en 150 contenidors. La diferencia
entre la primera i segona recollida ve donada per la simple raó de que algunes
finques varen anar emmagatzemant els seus residus a l’espera de cercar
alguna solució per a la seva eliminació, tot i que moltes finques,
malauradament, ja havien eliminat els seus residus abans d’iniciar aquesta
campanya. Des de llavors, es van portant a terme recollides cada sis mesos,
tal i com marca la normativa.
Així les dades re recollida des de l’inici de la campanya són (Taula 72):
Taula 72. Zoosanitaris recollits a Menorca (kg), 2008-2009

Any
2008
oct-09

Kg recollits
4.000
2.000

Font: ADS Boví Menorca, 2009

Pel que fa als residus fitosanitaris, des de 2006 existeix un sistema integrat de
gestió d’aquesta tipologia de residus, és el SIGFITO. Aquest sistema conta en
tres punt de recollida a Menorca, són la Cooperativa Agrícola Sant Llorenç, la
Cooperativa Agrícola Sant Guillem i Santa Escolàstica i la Cooperativa Agrícola
Sant Martí. El total de recollides a Menorca ha estat (Taula 73):
Taula 73. Fitosanitaris recollits a Menorca per SIGFITO (kg), 2006-2008
Any
2006
2007
2008

Kg recollits
389
605
428

Font: SIGFITO, 2008

210

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

4.4.9.3 Campanya de recollida de ferralla
Paral·lelament a la campanya d’implantació de la recollida de residus
zoosanitaris a les finques agrícoles, i aprofitant les col·laboracions entre les
diferents entitats implicades (Cooperatives, associacions, administracions,
etc.) es va desenvolupar la campanya de recollida de ferralla de les
explotacions ramaderes de Menorca.
És important destacar que la generació d’aquest tipus de residus, tot i no
considerar-se a priori, residus perillosos, sí creen un impacte ambiental força
negatiu. Així, de la pràctica agrària habitual es venen generant residus de
ferralla com tractors, autocaptures, tolbes de silos, tancs de llet, altres
vehicles de tracció, maquinaria agrícola, etc. que pel seu ús resten obsolets i
en molts casos s’abandonen en les pròpies finques.
Tot i que en l’actualitat existeixen a Menorca quatre gestors autoritzats per a
la recollida i tractament d’aquest tipus de residus que ofereixen els seus
serveis en l’àmbit insular, sembla evident que en nombroses ocasions, ja sigui
per l’escàs volum o pes dels residus, ja sigui per l’escàs valor comercial dels
mateixos, la seva recollida i gestió adquireix un elevat cost, essent el seu
abandonament en les finques, l’opció més rendible des de el punt de vista
econòmic.
Amb la finalitat d’evitar el deteriorament mediambiental del medi rural
menorquí i donada l’experiència assolida amb la campanya de residus
zoosanitaris, es va desenvolupar la campanya de recollida de ferralla amb la
finalitat d’eliminar la totalitat de ferralla acumulada en els Llocs de Menorca
al llarg de dècades d’activitat agrícola i ramadera.
La campanya de recollida es va iniciar l’1 de juliol de 2008 i va durar fins el
31 d’agost.
Durant els 2 mesos de campanya es van rebre un total de 72 avisos, dels
quals, es va procedir a la recollida de 71 finques. En algunes finques, va ser
necessari realitzar 2 ó 3 viatges donada la gran quantitat de ferralla
acumulada, essent el total de viatges realitzats de 89.
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Per empreses gestores, Reciclatges i Residus de Menorca, SL va gestionar 19
viatges en 19 explotacions essent el total de recollides de 18, per les raons ja
especificades. L’empresa Frama, SC va gestionar 62 viatges en 53
explotacions.
En total es va procedir a l’eliminació de més de 116 tones de ferralla
acumulada en les explotacions agràries de Menorca derivades de les
pràctiques agrícoles i ramaderes.
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SÍNTESI: RESIDUS AGRÍCOLES I RAMADERS
¾ Menorca compta en l’actualitat amb una extensa cabanya
ramadera (139.452 caps el 2009), essent les espècies ovina i
bovina, les més abundants.
¾ La incidència del sector ramader en el medi ambient a
Menorca, pel que fa a la generació de residus és de
263.838’06 Tn/any de fems i 176.039’5 m3/any de purins
¾ L’aplicació incorrecta d’aquests residus al sòl agrícola,
juntament amb l’aplicació d’adobs químics, són una de les
principals causes de la contaminació de l’aqüífer que fa
incrementar

la

concentració

de

nitrats

a

les

aigües

subterrànies
¾ Com a conseqüència dels tractaments sanitaris dels ramats,
cada any es generen molts residus catalogats com a biològics o
zoosanitaris, tots ells englobats dins del gran grup de residus
perillosos segons les normatives vigents. La logística creada a
través de l’ADS i les Cooperatives Agrícoles de Menorca
permeten un correcte transport i destrucció d’aquests residus,
entre 2008 i 2009 s’han recollit 6.000 kg
¾ Pel que fa als residus fitosanitaris, des de 2006 existeix un
sistema integrat de gestió d’aquesta tipologia de residus, és el
SIGFITO. Entre 2006 i 2008 es van recollir 1.422 kg
¾ La generació de ferralla al camp (tractors, autocaptures,
tolbes de silos, tancs de llet, altres vehicles de tracció,
maquinaria agrícola, etc), tot i no considerar-se a priori,
residu perillós, sí que crea un impacte ambiental força
negatiu. El 2008 es va portar a terme una campanya de
recollida d’aquesta tipologia de residus, que va donar lloc a la
recollida de 116 tones de ferralla.
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4.4.10 Voluminosos
Entenem per residus voluminosos aquells que per la seva mida no poden ser
dipositats en els contenidors ubicats al carrer, són d’origen domèstic i podem
posar com a exemple mobiliari de la llar (matalassos, mobles, objectes de
decoració), roba, restes d’aparells elèctrics i electrònics, etc.
A Menorca, la clausura de l’abocador de Milà I el mes d’octubre de 2004,
provoca la derivació dels residus obtinguts a través de les recollides
municipals de voluminosos a l’abocador de Milà II. Aquests residus, que fins
maig de 2009 s’havien abocat sense tractament previ a Milà II, estaven
reduint d’una forma molt accelerada la vida útil d’aquest darrer, la qual fou
estimada l’any 1995 en 27 anys, però que actualment ja pràcticament es
considera colmatat.
De fet, el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Menorca,
aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca de 26 de juny de 2006 (BOIB
núm. 109 de 3 d’agost de 2006), estableix que l’abocador de Milà II únicament
podrà rebre els rebuigs de plantes de tractament específiques per a cada
residu, mai directament de les recollides municipals. Tal com estableix la Llei
10/1998, de residus, l’eliminació ha de ser l’últim recurs.
El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus a Menorca, defineix un
eix d’actuació específic que concreta les actuacions previstes per a la gestió
dels residus voluminosos. Aquest eix, estableix objectius de valorització i
disposició final, que potencien la reutilització, el reciclatge i l’abocament
controlat. El Pla preveu la construcció de dues plantes de tractament a l’illa,
que tindran com a objectiu principal maximitzar la reutilització dels residus
voluminosos, a través de la seva tornada al mercat com a producte de segona
mà.
Així, tal i com preveu el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus a
Menorca, l’any 2008 es va iniciar la construcció de la planta TIV Menorca, una
planta de tractament integral de voluminosos gestionada per Càritas
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Diocesana de Menorca, situada al costat de la deixalleria de Maó i la planta de
Mestral Maó, al camí de Trepucó (Maó).
TIV Menorca va entrar en funcionament el 14 d’abril de 2009, i té dos pilars
fonamentals: d’una banda, el d’assolir elevats graus de valorització dels
residus, incloent com a part fonamental la reutilització, avalada per
l’experiència de Càritas Menorca-Mestral en aquest àmbit. I, d’altra banda, un
objectiu de compromís social: la creació d’ocupació finalista per a persones
en risc d’exclusió social.
La planta reb residus voluminosos recollits a través de les contrates
municipals de serveis de recollida, els voluminosos procedents de deixalleries
municipals i els procedents d’establiments comercials i grans generadors
(hotels, indústries, hospitals, etc.).
Pel que fa a les dades de recollides d’aquesta tipologia de residus, en la
següent taula (Taula 74) exposem les de 2007 i 2008:
Taula 74. Residus voluminosos recollits a Menorca, 2007-2008

Any

Volum (m3)

Pes (ton)

2007
2008

47.541,00
42.056,00

9.508,20
8.411,20

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

Com s’observa hi ha hagut una lleugera disminució pel que fa a les recollides
entre aquests dos anys, concretament un 11.5%.
Si ens fixem en el 2009, les dades de que disposa TIV Menorca fins setembre
ens indiquen que han gestionat 12.453’17 m3 de voluminosos, el que suposa
una disminució respecte els altres anys.
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SÍNTESI: RESIDUS VOLUMINOSOS
¾ Entenem per residus voluminosos aquells que per la seva mida no
poden ser dipositats en els contenidors ubicats al carrer
¾ Tal i com preveu el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels
Residus a Menorca, l’any 2008 es va iniciar la construcció de la
planta TIV Menorca, una planta de tractament integral de
voluminosos gestionada per Càritas Diocesana de Menorca
¾ Des de 2007 hi ha hagut una davallada important en la recollida
d’aquesta tipologia de residus

4.4.11 Residus de restes vegetals
Per determinar la quantitat de restes vegetals gestionades a Menorca, ens
basem en les dades facilitades per tres empreses gestores de residus de
construcció i demolició autoritzades a Menorca i el Consorci de Residus i
Energia que també gestiona restes de poda a Milà, que mesclen amb les restes
orgàniques de la recollida domiciliària per fer-ne compost. Tot i que sabem
que és impossible determinar quina quantitat d’aquesta tipologia de residus
es generen a l’illa, ja que existeixen una gran quantitat d’empreses de
jardineria de les quals desconeixem el destí de les restes vegetals amb les que
treballen, molts pagesos que també gestionen gran quantitat de restes
vegetals, i molts particulars les solen dipositar en solars abandonar o
abocadors incotrolats, per tant, les dades que presentem a continuació són
una aproximació (Taula 75):
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Taula 75. Restes de poda gestionats a Menorca, 2006-2008
Dades en tn

2006

2007

2008

Transports Taltavull
Excavacions Moll SL
CRSU / Milà
Triatges Menorca

1.672,0
3.719,9
9.924,0
3.077,9

948,0
3.578,9
13.450,4
2.583,0

762,0
2.928,1
12.226,8
1.820,1

TOTAL

18.393,8

20.560,3

17.737,0

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

Com es pot observar a la taula anterior, de 2006 a 2007 i va haver un
increment considerable d’aquesta tipologia de residus, un 11’8%, i a 2008 es
va retornar a valors similars a 2006.

SÍNTESI: RESIDUS DE RESTES VEGETALS
¾ És molt difícil determinar amb exactitud la quantitat de residus
vegetals generats, ja que existeixen diferents destins finals dels
mateixos (Milà, plantes de residus de construcció i demolició,
centres de jardineria, abandó, etc)
¾ La seva gestió es basa en l’elaboració de compost

4.4.12 Residus de construcció i demolició
L’any 2004, coincidint amb el tancament de Milà I, els residus de construcció i
demolició van passar a ser gestionats per part de gestors autoritzats (tot i que
a Ciutadella ja existien plantes de tractament d’aquests residus amb
anterioritat a aquesta data), i el 2008 es va prohibir l’entrada als residus
d’excavació.
La gestió que se’n fa és la descontamincació, si és el cas, i el seu posterior
reciclatge com a nou material de construcció, rebliment, jardineria, etc.
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Aquestes empreses ens han facilitat les dades per poder presentar la recollida
d’aquesta tipologia de residus a l’illa (Taula 76):
Taula 76. Residus de construcció i demolició gestionats a Menorca, 2006-2008
Dades en tn

2006

Transports Taltavull
Excavacions Moll SL
Triatges Menorca

37.621,0
51.069,9
82.355,0

53.873,0
60.588,0
107.271,4

35.447,0
57.337,4
91.468,5

171.045,8

221.732,4

184.252,8

TOTAL

2007

2008

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

Segons les dades anteriors, de 2006 a 2007 i va haver un increment en la
recollida i gestió d’aquests residus d’un 29’6%, però va disminuir a valors
similars als de 2006 durant el 2008. Fet que està relacionat amb el creixement
de la construcció i restauració d’edificis d’aquells anys.

SÍNTESI: RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
¾ La prohibició d’entrada d’aquests residus a Milà va millorar-ne la
seva gestió final i va aconseguir que es reciclés a Menorca un
material totalment reutilitzable per la construcció i jardineria.
¾ El 2007 va ser l’any que es va gestionar més quantitat d’aquests
residus (221.732’4 tn), dada que va disminuir el 2008

4.4.13 Control ambiental
Durant els últims anys des del Consorci s’han anat fent controls
mediambientals per poder valorar la influència de les instal·lacions de gestió
de residus en l’entorn:
PLANTA DE COMPOSTATGE
− Control de la qualitat del compost resultant del procés de tractament.
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A Menorca s’ha optat pel compostatge com a sistema de tractament dels
residus. Els residus municipals que es generen a tota l’illa es tracten de
manera centralitzada a la Planta de compostatge de residus des Milà.
La matèria prima emprada a la Planta per fer compost són els residus orgànics
municipals, procedents de tres orígens diferents:
− Matèria orgànica seleccionada en origen, MO (CER 20 01 08).
− Restes vegetals de parcs i jardins, RV (CER 20 02 01).
− Residu sòlid urbà mescla, RSU (CER 20 03 01).
La qualitat del compost i les seves possibilitats d’ús depenen dels material
que es composten. A dia d’avui, a la Planta de Compostatge s’estan produint
dos tipus de compost:
− Esmena orgànica (Compost).
− Esmena orgànica vegetal (Compost vegetal).
El compost és un producte que ha de ser agronòmicament efectiu,
mediambientalment sensat, socialment acceptable i econòmicament atractiu.
Els usos que es poden donar al compost són molts, i les exigències per cada
ús, diferents. Actualment, a l’estat espanyol la normativa d’aplicació és el
Real Decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.
Des de l’any 1995 fins a juny de 2009 s’han anat realitzant analítiques per tal
de controlar la qualitat del compost produït a la Planta de compostatge des
Milà. A partir de finals de l’any 2006, aquestes analítiques comencen a fer-se
de manera trimestral.
Si analitzem els resultats analítics de l’evolució de la qualitat del compost al
llarg del funcionament de la Planta de Compostatge des Milà podem extreure
les següents conclusions:

219

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

En general en els resultats analítics la relació C/N es inferior a 20, pel que
podem dir que el procés de compostatge portat a terme a Milà produeix una
esmena estabilitzada.
El contingut en humitat del compost de Milà no arriba al 30% idoni. Encara
que un baix contingut en humitat facilita les operacions de transport i
emmagatzematge, uns valors baixos en humitat, com els obtinguts als
resultats analítics, podem suggerir la necessitat d’incrementar la quantitat
d’aigua durant el procés de compostatge.
Els pH obtinguts en els resultats analítics es troben dintre del rang 5-8, valors
que són perfectament compatibles amb el creixement vegetal.
Part dels resultats referents a contingut en matèria orgànica superen el valor
del 35% marcat pel Real Decret de fertilitzants. De totes maneres, són valors
adequats per a que es consideri una matèria orgànica estabilitzada i que
estigui disponible pel consum dels vegetals.
Els continguts en metalls pesats han anat disminuint al llarg del temps, el que
ens indica que s’ha millorat el procés de compostatge i la qualitat dels
productes compostats. Els metalls pesats més problemàtics per la seva
presència en el compost van ser el plom, el zinc i el coure. El plom pot ser
aportat per motors de gasolina i per les pintures, tant de les fatxades, que
l’aigua de pluja arrossega, com dels interiors de les cases, que passen a la
pols domèstica. L’agricultura i ramaderia aporten metalls com el zinc i el
coure. Tant el plom, el zinc com el coure són metalls típics dels residus
urbans barrejats.
El Real Decret 824/2005, sobre productes fertilitzants, classifica els tipus de
compost en funció del contingut en metalls pesats. Segons aquesta
classificació, el compost que s’ha anat produint a la planta de Milà, ha passat
de ser un compost que superava els límits permesos fins a l’any 2006, a ser un
compost tipus C i fins i tot, aconseguir un tipus B i tipus A en els últims mesos
(amb compost fet a partir exclusivament de restes vegetals).
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En quant al contingut de nutrients que presenta el compost els resultats són
positius, únicament senyalar la presència a alguna mostra d’excés d’amoníac,
que és indicatiu d’un material poc madur, el que es podria millorar amb una
ampliació del temps de compostatge en els túnels de descomposició forçada.
ABOCADORS
− Estudis sobre els lixiviats amb mostrejos periòdics.
Trimestralment es realitzen analítiques dels abocadors de Milà I (abocador
clausurat) i Milà II (abocador en explotació).
La futura ampliació de Milà II, preveu que es construeixi una planta de
tractament de lixiviats a l’Àrea de Gestió de Milà, mentre que a dia d’avui els
lixiviats són lliurats a la xarxa general.
− Estudis sobre les emissions de l’abocador.
Les últimes campanyes d’emissions de gasos realitzades a l’actual abocador
en funcionament, Milà II, extreu les següents conclusions:
− En general, les emissions gasoses del dipòsit poden considerar-se
baixes.
− La composició dels gasos suggereix un baix règim de descomposició
anaeròbia i l’existència localitzada de zones en combustió. Els baixos
valors de CH4 indiquen una activitat de descomposició anaeròbica
reduïda. Complementàriament, les concentracions de CO poden
atribuir-se a processos de combustió desenvolupats en presència de
baixa concentració d’O2.
En quant a la dispersió dels contaminants, l’últim estudi indica que els
contaminants s’expandeixen de forma sensiblement circular i amb petites
variacions. Aquesta dispersió avança fins a aproximadament els 2000 m.
Ocasionalment, la concentració del contaminant provenint de l’activitat
podrà ser superar els contorns, depenent de les condicions atmosfèriques
predominants, però es poc probable que la duració, freqüència i intensitat
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suficient

per

constituir

una

molèstia

justificables per a la població exposada.
PLANTA DE TRIATGE D’ENVASOS
− Caracteritzacions fixades per ECOEMBES.
ECOEMBES realitza periòdicament caracteritzacions a la planta de triatge
d’envasos a Milà. De les tres últimes caracteritzacions realitzades, com a
mitjana s’han trobat un 22,41 % de material no sol·licitat (impropis). La major
part d’aquest material van ser envasos d’acer industrials i comercials i
plàstics no envasos, que no son considerats com a material acceptable.
FORN INCINERADOR
− Control de les emissions.
Les emissions generades pel forn incinerador es troben per sota dels valors
límits marcats per l’Autorització administrativa RNPE/G-001.05/CAIB per a la
posada en funcionament de la planta de tractament dels residus d’origen
animal, amb forn incinerador, per a la eliminació dels residus considerats
específics de risc (MER) a l’Àrea de Gestió de Residus des Milà.
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SÍNTESI: CONTROL AMBIENTAL (I)
¾ Des del Consorci s’han anat fent controls mediambientals per poder
valorar la influència de les instal·lacions de gestió de residus en
l’entorn
¾ PLANTA DE COMPOSTATGE: Control de la qualitat del compost
resultant del procés de tractament. La qualitat del compost i les
seves possibilitats d’ús depenen dels material que es composten. A
partir dels resultats analítics dir que la relació C/N es inferior a 20
(esmena estabilitzada), el contingut en humitat no arriba al 30%
idoni (necessitat d’incrementar la quantitat d’aigua durant el
procés de compostatge), pH entre 5-8, (compatibles amb el
creixement vegetal), contingut en matèria orgànica major del 35%
marcat pel Real Decret de fertilitzants (però són valors adequats
per a que es consideri una matèria orgànica estabilitzada),
continguts en metalls pesats han anat disminuint al llarg del temps
(els més problemàtics van ser el plom, el zinc i el coure), contingut
de nutrients que presenta el compost els resultats són positius
(alguna mostra d’excés d’amoníac, indicatiu d’un material poc
madur, increment temps de compostatge). Des del 2006 la qualitat
del compost ha millorat molt, arribant a un compost tipus A a partir
de restes vegetals.
¾ ABOCADORS: Estudis sobre els lixiviats amb mostrejos periòdics. A
dia d’avui els lixiviats són lliurats a la xarxa general. Estudis sobre
les emissions de l’abocador. Les emissions gasoses del dipòsit poden
considerar-se baixes, la composició dels gasos suggereix un baix
règim de descomposició anaeròbia i l’existència localitzada de
zones en combustió. En quant a la dispersió dels contaminants,
s’expandeixen de forma sensiblement circular i amb petites
variacions, fins uns 2000 m.
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SÍNTESI: CONTROL AMBIENTAL (II)
¾ PLANTA DE TRIATGE D’ENVASOS. Caracteritzacions fixades per
ECOEMBES. Com a mitjana s’han trobat un 22,41 % de material no
sol·licitat (impropis)
¾ FORN INCINERADOR. Control de les emissions. Les emissions
generades pel forn incinerador es troben per sota dels valors
límits marcats.

4.4.14 Inversions
4.4.14.1 Construcció de la Xarxa de deixalleries de Menorca
Una deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva
d’aquelles fraccions de residus per a les quals no hi ha un sistema de recollida
domiciliari o uns contenidors específics al carrer.
El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca
(aprovat definitivament el 26 de juny de 2006 –BOIB núm. 109 de 3/8/2006),
preveu la construcció de vuit deixalleries, una per municipi.
Durant l’any 2008 s’han iniciat les obres de set de les vuit deixalleries
previstes. Finançades en un 50% pel Fons FEDER.
4.4.14.2 Millores a l’abocador
A la sessió de 17 de juliol de 2008, la Junta de Govern del Consorci va aprovar
el projecte d’impermeabilització de la fase 4 del dipòsit controlat des Milà II.
Els

treballs

han

consistit

en

la

disposició

de

les

següents

capes

d’impermeabilització:
Capa d’argiles de 50 cm de gruix i infiltració inferior a 5*10-10 m/s.

224

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Làmina de PEAD d’1,5 mm de gruix, per assegurar la impermabilitat i facilitar
la circulació de líquids en sentit horitzontal.
Capa de 0,10 m de sorra amb funció de protecció de la làmina de PEAD.
Nivell drenant continu de graves de diàmetre 30-40 mm i de 0,40 m de gruix.

SÍNTESI: INVERSIONS
¾ Les dues inversions de major impacte, que han de millorar els
resultats de la gestió dels residus a Menorca, són la xarxa de
deixalleries (El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus
No Perillosos de Menorca preveu la construcció de vuit
deixalleries, una per municipi) i les millores a l’abocador
(impermealització del dipòsit controlat de Milà II)

4.4.15 Campanyes de sensibilització
En aquest apartat es detallen les campanyes de sensibilització portades a
terme des del Consorci durant l’any 2008. Al llarg dels anys se n’han
desenvolupat diverses més.
4.4.15.1 El conte del compost
A partir de l’edició d’un conte adaptat a l’edat de l’alumnat (P3, P4, P5) es
facilita entendre què és el compost, d’on surt, com es fa i per a què serveix.
Enguany han participat en aquest taller 522 alumnes de 9 centres de Menorca.
4.4.15.2 Els envasos i el seu reciclatge
A partir del llibret “Els envasos i el seu reciclatge”, ens apropem al món del
reciclatge i la gestió dels residus: com seleccionar els residus en els diferents
contenidors, quins són els productes que es generen amb el reciclatge,...
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L’objectiu és corresponsabilitzar la infància en la necessitat de reduir la
contaminació ambiental i el consum innecessari de recursos naturals.
Durant el curs escolar 2008-2009 s’han fet xerrades a 8 centres educatius de
l’illa i s’ha arribat aproximadament a 411alumnes.
4.4.15.3 Vent i residus a Milà
Aquest taller consisteix en la visita guiada a l’Àrea de Gestió de Residus i al
Parc Eòlic de Milà. Durant la visita ens familiaritzem amb els conceptes de
reducció, reutilització i reciclatge dels residus, descobrim l’impacte
ambiental que suposen i la gestió necessària per minimitzar-lo. També es
fomenten actituds positives envers el consum responsable de l’energia i es
reflexiona sobre els beneficis i dificultats de les energies renovables.
Aquesta activitat es dirigeix a l’alumnat de 4t d’ESO i 1r i 2n de batxiller. Per
al curs escolar 2008-2009 s'han sol·licitat aproximadament 9 visites a les quals
han acudit uns 241 escolars.
4.4.15.4 Campanya HORECA
Aquest any s’ha portat a terme la tercera i última fase de la campanya
HORECA, l’objectiu de la qual ha estat fomentar la selecció de vidre en
origen, dirigint-se especialment als grans generadors de vidre, com són hotels,
cafeteries i restaurants.
Les zones d’actuació en aquesta tercera fase han estat les següents:
Es Mercadal: Nucli, Platges de Fornells, Ses Salines, Coves Noves, Macaret,
Son Parc i Addaia.
Ciutadella: Nucli, Cala’n Blanes, Torre del Ram, Cales Piques, Son Carrió,
Santandria, Sa Caleta, Cala Blanca, Cap D’Artrutx, Son Xoriguer i Cala Morell.
En total s’han visitat 403 establiments del canal HORECA (hosteleria,
restauració i cafeteries) i s’han pogut realitzar 258 enquestes. D’aquests 157
establiments s’han adherit a la campanya i han rebut un cubell de 120l de
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capacitat per tal de facilitar l’emmagatzematge dels envasos de vidre. També
s’han instal·lat 22 contenidors especials tipus “VACRI” a les proximitats dels
locals participants, amb l’objectiu de fer més senzill el transport dels residus.
Finalment, podem destacar que la tendència dels resultats ha sigut cap a una
major implicació dels responsables del canal HORECA, en la selecció dels
envasos de vidre i una major sensibilització amb la temàtica dels residus. Una
dada que avala aquestes conclusions és l’augment de vidre seleccionat, que
en comparació a l’any passat s’ha incrementat un 7,10% durant els tres mesos
posteriors a l’execució de la campanya.
4.4.15.5 Millor got, millor festa
La campanya “millor got, millor festa” que s’ha portat a terme amb el GOB
dóna continuïtat a la iniciativa que, amb la mateixa denominació, es va
engegar l’estiu del 2007. La proposta es basa en promoure la substitució dels
gots de plàstic d’un sol ús que s’utilitzen a les festes patronals per uns altres
de cartró, una alternativa més ecològica.
A través del Consorci, tots els municipis de l’illa s’han sumat a la iniciativa i
s’han distribuït un total de 167.000 gots de 120 cc i 97.000 gots de 240 cc. Uns
70 bars, 11 entitats de diversos àmbits i nombrosos particulars han fet servir
“el millor got”, el que indica la bona acollida de la campanya.
4.4.15.6 Bosses selectives
Aprofitant l’arribada de les festes de Nadal i Cap d’Any en què
malauradament la generació de residus s’incrementa considerablement arreu
del món, des del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca s’ha iniciat
una campanya consistent en el repartiment de 27.800 pack de bosses de ràfia
per facilitar la separació dels residus generats a les nostres llars, en aquesta
època, i durant tot l’any.
Els packs contenen tres bosses de 23 L de capacitat, una de blava per envasos
de paper/cartró, una de verda per envasos de vidre i una de groga per
envasos lleugers (plàstics, llaunes i brics). Els residus seleccionats es poden
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anar a dipositar als contenidors amb la mateixa bossa, que a continuació es
pot netejar fàcilment i tornar a emprar infinitat de vegades.

SÍNTESI: CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
¾ En els últims anys s’han portat a terme diverses campanyes de
sensibilització ciutadana sobre els residus. El 2008 es van
executar les següents:
El conte del compost
Els envasos i el seu reciclatge
Vent i residus a Milà
Campanya HORECA
Millor got, millor festa
Bosses selectives

4.5 RISC AMBIENTAL
Aquest apartat és un resum dels continguts del Pla d’Emergència Territorial
de l’illa de Menorca (PLATERME).
4.5.1 El

Pla

d’Emergència

Territorial

de

l’Illa

de

Menorca

(PLATERME)
4.5.1.1 Introducció
El PLATERME és un pla territorial de protecció civil per a l’illa de Menorca.
Aquest pla substitueix, per acord entre el Consell Insular de Menorca i tots els
ajuntaments de l’illa, tots els Plans Municipals d’emergències, amb la base
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legal establerta en el PLATERBAL (Pla d’Emergència Territorial de les Illes
Balears).
El PLATERME, a més de fer una valoració dels diferents riscos que poden
afectar a l’illa de Menorca, estableix el marc orgànic i funcional i els
mecanismes necessaris per a permetre la mobilització i coordinació dels
mitjans i recursos per a la protecció de les persones i bens front a
emergències.
Aquest pla preveu la creació d’un òrgan col·legiat de Protecció Civil en el si
del Consell Insular de Menorca, que tindrà assignades unes funcions
específiques, i que serà el responsable d’articular totes les tasques de
Protecció Civil. El PLATERME també estableix els mecanismes de direcció,
coordinació, operativitat, i les mesures de protecció i protocols d’actuació
front a emergències.
4.5.1.2 Riscos analitzats en el PLATERME
El PLATERME considera els següents riscos potencials que poden afectar a
l’illa de Menorca:
Riscos d’origen natural
1. Sísmic
2. Geològics:
- Esllavissades, despreniments
3. Inundacions
- Per precipitacions fortes
- Per avingudes
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- Per Rissaga2
4. Meteorològics
- Sequera
- Vents forts
- Temporals y tempestes

Riscos d’origen antròpic
5. Riscos d’origen industrial
- Incendi o explosió
- Accident químic
- Contaminació
6. Risc d’incendi urbà
7. Risc d’incendi forestal
8. Riscos associats al transport amb i sense mercaderies perilloses
- Per transport aeri
- Per transport marítim
- Per transport rodat (carretera i urbà)
9. Riscos d’anomalies als subministraments bàsics a la població

2

Rissaga de Sant Joan METEOR. A Ciutadella (Menorca), gran i sobtada xurria

d’estiu que alguna vegada produeix grans danys

(Font: Gran diccionari de la llengua

catalana)
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- Productes de primera necessitat
- Gas
- Subministrament elèctric
- Altres
10. Risc derivat de grans concentracions humanes
- Locals i edificis de pública concurrència
- Esdeveniments públics
11. Risc derivat d’activitats lúdiques a la natura
- A la muntanya
- En la mar
- En coves, subsòl, etc.
12. Riscos sanitaris
- Epidèmies
- Contaminació d’aliments o aigües
13. Risc associat a la caiguda d’objectes procedents de l’espai exterior
14. Risc de contaminació d’origen no tecnològic
15. Risc associat a atemptats terroristes
16. Altres riscos que puguin existir
4.5.1.3 Valoració dels riscos
El PLATERME fa una anàlisi i valoració dels riscos als que pot veure’s sotmesa
l’illa de Menorca .
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La valoració es fa a partir de 2 índex: l’Índex de Probabilitat (IP) i l’Índex de
Danys previsibles (ID). El primer pot assolir valors del 0 al 4, i el segon pot
assolir els valors 0, 1, 2, 5 i 7. La multiplicació d’aquests dos índex dóna lloc a
l’Índex de Risc (IR), un indicador del nivell de risc que s’interpreta de la
següent manera:
ÍNDEX DE RISC
> 20
> 8 ≤ 20
>4≤8
≤ 0 ≤ 4

NIVELL DE RISC
Molt Alt
Alt
Mig
Baix

D’acord amb aquesta metodologia, els diferents nivells dels riscos analitzats
són els que es mostren a la taula següent, en la que els riscs d’incendi i
transport marítim de matèries perilloses assoleixen nivell alt, i els riscs de
transport, grans tempestes, accidents en la mar, geològics, concentracions
humanes, activitats lúdiques, sequera, vents forts, inundacions i tsumami
assoleixen nivell mig .
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Taula 77. Nivell de risc dels diferents riscos analitzats en el PLATERME
RISC
Incendi Forestal
Incendi/ Explosió industrial
Transport MM.PP. per via marítima
Incendi Urbà
Transport per Carretera
Grans Tempestes
Relacionats amb Accidents a la mar
Geològics
Concentracions Humanes
Transport Aeri
Derivat d'Activitats Lúdiques
Sequeres
Vents huracants
Inundació
Transport MM.PP. per carretera
Transport MM.PP. per Via Marítima
Transport MM.PP. per via aèrea
Tsumami
Falta d'Abastament i Subministres Bàsics
Boires
Sanitaris
Sísmic
Caigudes d'Objectes de l'Espai
Atemptats

IP

ID

IR

NIVELL

4
4
3
4
4
4
4
4
4
1
3
3
3
3
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1

5
5
5
2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
2
5
5
5
5
1
1
2
2
2
2

20
20
15
8
8
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
2
2
2
2

ALT
ALT
ALT
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX

Pel que fa a l’incendi urbà, tot i que el nivell de risc obtingut es mig, cal
remarcar que si es considerés el cas específic d’incendi en instal·lacions
hoteleres de gran capacitat, aleshores l’índex de danys previsibles assoliria
valors més alts, i el nivell de risc seria alt. Aquesta possibilitat no s’ha tingut
en compte en el PLATERME perquè el PLATERBAL no la contempla.
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SÍNTESI: EL PLA D’EMERGÈNCIA TERRITORIAL DE L’ILLA DE MENORCA
(PLATERME)
¾ El PLATERME és un pla territorial de protecció civil per a l’illa
de Menorca, que substitueix tots els Plans Municipals
d’emergències. Valora els riscos que poden afectar a Menorca,
estableix el marc orgànic i funcional i els mecanismes
necessaris per a permetre la mobilització i coordinació dels
mitjans i recursos per a la protecció de les persones i bens
front a emergències
¾ El PLATERME divideix els riscos potencials que poden afectar a
l’illa en riscos d’origen natural i/o antròpic
¾ La valoració del risc es fa a partir de 2 índex: l’Índex de
Probabilitat (IP) i l’Índex de Danys previsibles (ID). La
multiplicació d’aquests dos índex dóna lloc a l’Índex de Risc
(IR). A Menorca els riscs d’incendi i transport marítim de
matèries perilloses assoleixen nivell alt, i els riscs de
transport, grans tempestes, accidents en la mar, geològics,
concentracions humanes, activitats lúdiques, sequera, vents
forts, inundacions i tsumami assoleixen nivell mig

4.5.2 Descripció dels riscos d’origen natural
4.5.2.1 Risc d’inundacions i avingudes
El risc d’inundacions s’inclou dins els riscos especials, de manera que el
Govern Balear és qui té la responsabilitat principal en la seva anàlisi,
planificació i organització.
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El major risc d’inundacions a l’illa de Menorca es troba associat a fortes
precipitacions, amb el conseqüent arrossegament de sòlids i obstrucció de les
xarxes de clavegueram.
Un estudi realitzat per la Junta d’Aigües de Balears a l’any 1997, sobre la
identificació de zones amb potencials riscos d’inundació, destaca que el nivell
de risc d’inundació a Menorca és entre baix i mig, que els cascs urbans
tradicionals estan ben protegits front a inundacions, i que les activitats
humanes interfereixen poc en els llits dels torrents.
Rissaga
La rissaga la podem definir com un fenomen meteorològic que es produeix en
algunes zones del Mediterrani, especialment al port de Ciutadella de Menorca,
que provoca pujades i baixades sobtades del nivell del mar en molt poc
temps. En la majoria dels casos les oscil·lacions del nivell del mar són de 60 a
120 cm.
L’Institut Nacional de Meteorologia i el de les Illes Balears publiquen avisos
periòdics de la rissaga, indicant el nivell de risc de que es produeixi el
fenomen.
La darrera rissaga va tenir lloc a Ciutadella el 15 de juny de 2006, que va
provocar danys materials molt importants, a partir de llavors es va establir un
sistema de control i valoració del risc més estricte.
4.5.2.2 Risc sísmic
En la directriu bàsica per a la Planificació front al Risc sísmic (Resolució
5/1995), es consideren àrees de perillositat sísmica totes aquelles que durant
el registre històric s’han vist afectades per fenòmens de naturalesa sísmica.
Segons els estudis de l’IGN (Institut Geogràfic Nacional), l’illa de Menorca es
troba en una zona de risc sísmic baix, en la que la perillositat dels sismes

235

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

previsibles seria d’entre V i VI en l’escala de MSK3 per a un període de retorn
de 500 anys.
D’acord amb aquest barem, i segons l’apartat segon de la Directriu Bàsica
esmentada, no seria necessària la planificació sísmica ni a nivell autonòmic ni
a nivell local.
D’altra banda, la normativa de resistència front a sismes, aprovada pel Real
Decret 2543/1994 de 29 de desembre, estableix que no és d’aplicació a les
construccions de l’illa de Menorca degut a la poca perillositat dels sismes
previsibles.
4.5.2.3 Risc d’esllavissades i despreniments
La naturalesa intrínseca del material té una relació directa amb el tipus
d’inestabilitat que pot produir-se. Per això, la formació geològica de l’illa de
Menorca és una dada molt important per a poder analitzar el risc
d’esllavissades o despreniments a l’Illa .
Tenint en compte les característiques geològiques del sòl de l’Illa, M. Ferrer
va elaborar el mapa de major freqüència d’esllavissades i despreniments a
Espanya, en el qual es mostra que tant la part sud de l’illa, en la regió de
Migjorn, com en la zona nord-est, es troben afectades per risc d’esllavissades
i despreniment.
Els moviments de vessants afecten també a les zones costaneres de Menorca,
per processos d’erosió, principalment les zones rocoses i escarpades són les
que poden donar lloc a despreniments amb la consegüent reculada dels
penya-segats.

3

L’escala de Mercalli (MSK), modificada a l’any 1964 és l’escala oficial per a

mesurar la intensitat d’un terratrèmol atenent els efectes que pot causar al
sòl i als edificis. S’expressa en nombres romans de l’I al XII.
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Al port de Maó, entre la Cala Figuera i El Fonduco, hi ha risc important de
despreniments, motiu pel qual s’ha fet un estudi geològic que defineix un
seguit d’actuacions per a fer-hi front. A partir d’aquest estudi s’han definit
una sèrie de mesures de protecció de la zona, les quals, pel que fa
l’Ajuntament de Maó ja es troben en procés d’execució.
4.5.2.4 Risc meteorològic
L’enclavament geogràfic de l’illa de Menorca determina un clima benigne de
tipus mediterrani, sense temperatures extremes. El vent més nociu per a l’illa
és el del nord, Tramuntana, que pot arribar a arribar als 100 Km/h. Els mesos
més plujosos són els d’octubre i novembre, encara que de vegades també
setembre és plujós.
Donades les característiques geogràfiques de l’Illa de Menorca i les seves
reduïdes dimensions (700 km2), la sequera, les grans tempestes i les boires,
poden afectar a qualsevol punt de l’Illa, fent algunes apreciacions.
En el cas de la sequera, aquesta afectarà per igual a tota la geografia de
Menorca, atès que la pluviometria no té variacions significatives en tot el seu
territori.
Les grans tempestes, encara que són puntuals, també poden afectar a
qualsevol zona de l’illa, normalment la seva afectació serà a una zona
puntual, no abastant a tota Menorca.
El tercer fenomen són les boires, les quals tenen, per la seva naturalesa unes
zones de probabilitat d’ocurrència major, com són els tàlvegs (zona
muntanyenca de l’illa) i la zona litoral.
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SINTESI: DESCRIPCIÓ DELS RISCOS D’ORIGEN NATURAL
¾ Risc

d’inundacions

i

avingudes:

associat

a

fortes

precipitacions, amb el conseqüent arrossegament de sòlids i
obstrucció de les xarxes de clavegueram. El nivell de risc
d’inundació a Menorca és entre baix i mig, els cascs urbans
tradicionals estan ben protegits front a inundacions, i les
activitats humanes interfereixen poc en els llits dels torrents.
També destaquem la rissaga al port de Ciutadella com a risc
d’avinguda
¾ Risc sísmic: Menorca es troba en una zona de risc sísmic baix,
no es necessària la planificació sísmica ni a nivell autonòmic
ni a nivell local
¾ Risc d’esllavissades i despreniments: tenint en compte les
característiques geològiques del sòl es mostra que tant la part
sud de l’illa, en la regió de Migjorn, com en la zona nord-est,
es troben afectades per risc d’esllavissades i despreniment.
Els moviments de vessants afecten també a les zones
costaneres de Menorca, amb la consegüent reculada dels
penya-segats. Al port de Maó, entre la Cala Figuera i El
Fonduco, hi ha risc important de despreniments
¾ Risc meteorològic: les característiques geogràfiques de
Menorca i les seves reduïdes dimensions (700 km2) fan que la
sequera, les grans tempestes i les boires, poden afectar a
qualsevol punt de l’Illa, amb algunes excepcions
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riscos

relacionats

amb

les

activitats

antròpiques
4.5.3.1 Risc d’incendi forestal
Els incendis forestals s’inclouen dins els riscos especials, la planificació dels
quals correspon al Govern Balear. El Pla que defineix aquestes funcions és el
Pla Especial Contra Incendis per a les Balears (INFOBAL).
Les zones de major risc a l’illa de Menorca són les masses forestals compostes
principalment per pi blanc (Pinus halepensis), alzines (Quercus ilex) o
ambdós, localitzades en:
− Zona nord-oest de l’illa, abastant els termes municipals de Ciutadella i
Ferreries.
− Zona nord-est de l’illa, en el municipi des Mercadal i Alaior.
− Zona sud-sud-oest, franja paral·lela al litoral des de Cala Canutells fins
a Son Saura.
Existeixen, a més, nombroses urbanitzacions com per exemple Serpentona,
Son Parc i Cala Morell, on la massa forestal es confon amb la pròpia estructura
urbanística. També existeixen altres punts que presenten risc d’incendi
forestal, com són petites associacions de pins o alzines que esquitxen l’illa, o
zones molt puntuals com Alcaufar o Rafalet.
4.5.3.2 Riscos industrials
L’activitat industrial de Menorca se centra bàsicament en la transformació
d’aliments procedents de la ramaderia, el calçat, els mobles i la bijuteria.
Els principals riscos d’origen industrial de l’illa són els que estan relacionats
amb la indústria de la bijuteria i amb la indústria alimentària. Aquestes
activitats es caracteritzen per tenir pocs accidents, però amb efectes
potencialment importants.
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La localització de les àrees industrials, amb major risc d'incendi i/o explosió
industrial, en el territori de Menorca són les següents:
− Polígon Industrial de Maó, en aquest polígon es concentren indústries
dedicades a la bijuteria, transformats metàl·lics, distribució i
construcció, empreses dedicades a la nàutica (reparació, venda de
vaixells etc.)
− Polígon Industrial de Ciutadella, predominen les indústries dedicades al
calçat i auxiliars, encara que també s’hi troben indústries de la
bijuteria i de la distribució. Molt pròxim al polígon es troba un centre
d’emmagatzematge i distribució de butà.
− Polígon Industrial de Ferreries, la fabricació de mobles i calçat són les
principals activitats industrials existents en el polígon.
− Polígon Industrial des Castell, es troben situats en aquest polígon
establiments industrials dedicats a la fabricació de mobles.
− Polígon Industrial La Trotxa (Alaior), entre les activitats industrials dels
diversos establiments situats en el polígon destaquen indústries de
calçat, tallers de soldadura i també alguna indústria de bijuteria. Alaior
és un important centre de producció de derivats lactis, principalment
l’elaboració de formatges.
Però no només les indústries són les instal·lacions susceptibles de patir un
incendi i/o explosió, també els centres d’emmagatzematge de gasos i líquids,
estacions de servei, plantes de tractament d’aigua i residus, entre d’altres.
4.5.3.3 Risc de transport
4.5.3.3.1 Transport per carretera
Tota la xarxa viària de l’illa de Menorca es pot considerar com zona de risc.
Però la via que té major densitat de tràfic és la Me-1, eix transversal que
uneix Maó amb Ciutadella. Per tant, analitzats els punts negres i trams
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perillosos de Menorca, es dedueix que el major nombre de sinistres es dóna a
la Me-1, on també s’arriben a majors velocitats.
4.5.3.3.2 Transport aeri
Pel que fa als accidents majors, n’hi ha uns amb un àmbit de localització
reduït, seria el cas de l’aeronau afectada, i altres amb una zona molt més
àmplia de potencial d’ubicació, en les quals es veuria afectat l’aeroport o
qualsevol zona dins del radi de circulació de l’aeronau.
Seguint el raonament anterior, les zones més vulnerable de l’illa de Menorca
són:
− Instal·lacions de l’aeroport de Menorca, situat en el terme municipal de
Maó, al costat de la carretera Me-12 en el tram d’unió de Maó i Sant
Climent.
− Àrea d’influència de l’aeroport que correspon a les capçaleres de pista
A-01 i A-19, rutes d’aterratge i enlairament. Les rutes d’enlairament i
aterratge de les aeronaus són zones vulnerables ja que el major
nombre de sinistres en les instal·lacions aeroportuàries i els seus
voltants es donen en les maniobres d’enlairament o aterratge.
− Aerovies que sobrevolen l’illa de Menorca.
En les maniobres de major risc, com són els enlairaments o aterratges, no se
sobrevola en cap moment poblacions importants de l’illa. Únicament se
sobrevolen llocs i cases aïllades. De la mateixa manera, les rutes que
travessen l’illa amb direcció a Europa tampoc sobrevolen poblacions
d’interès, per tant, les probabilitats de sinistre d’una aeronau sobre una
població és molt petita.
4.5.3.4 Risc de transport marítim de matèries perilloses
El port de Maó és l’únic de Menorca que té associat el risc de transport de
matèries perilloses per via marítima, perquè és l’únic port de l’illa que rep
aquest tipus de mercaderies.
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Geogràficament, aquest risc es localitza en tota la zona navegable i fins a la
zona del port i el seu entorn.
Les zones més vulnerables en quant a aquest risc dins el Port de Maó són:
− Instal·lacions per al subministrament de combustible als vaixells: Moll
Cala Figuera i Pta. del Rellotge
− Instal·lacions especials de càrrega i descàrrega: Moll Cala Figuera, Moll
Cos Nou
4.5.3.5 Risc sanitari
Dins els riscos sanitaris s’inclouen les intoxicacions alimentàries, provocades
per la ingestió d’aliments en mal estat, les epidèmies, que consisteixen en la
propagació d’una malaltia infecciosa per sobre del que és habitual, i les
plagues, o augments de població d’animals (artròpodes i rosegadors) fins a
nivells que poden fer perillar la salut pública.
Aquests riscos a Menorca prenen una especial importància a causa del clima
càlid de l’illa, que afavoreix la reproducció de patògens, i de la seva condició
turística, amb els conseqüents pics poblacionals.
4.5.3.6 Risc a la platja
A priori, no és possible localitzar el risc en una zona concreta sinó que totes
les platges i zones costaneres de Menorca són potencials zones de risc. A més,
tot el litoral de l’illa està esquitxat de petites cales susceptibles de riscos
meteorològics que puguin afectar als banyistes, contaminació, o riscos que
pertoquen directament a la salut humana (invasió de zones costaneres per
fauna marítima com meduses, eriçons, etc.)
Tot i així, són platges d’especial consideració, pel que fa a riscos potencials,
aquelles on la concentració de banyistes és elevada en època estival i, també,
les platges on les condicions d’accés no són les adequades, és a dir, no tenen
un vial que arribi fins a les mateixes, sinó que cal accedir a elles a peu
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recorrent una distància considerable, que sol ser a través de zona amb
vegetació o de terreny abrupte.
4.5.3.7 Risc en concentracions humanes
Les característiques socioculturals de l’illa de Menorca fan que aquest risc per
concentració humana tingui especial interès, atès que existeix un gran
nombre d’esdeveniments festius, culturals, esportius etc. on la gran afluència
de públic fan que la concentració de persones sigui un risc present en
aquestes celebracions. A més, cal tenir en compte el fort increment de la
població en època estival com a conseqüència del turisme.
Les festes anuals més destacades, pel que fa a la seva tradició i afluència de
públic, se celebren a l’estiu en tots els pobles, són les festes populars.
Els riscos a que s’exposa la població en aquest tipus de celebracions són:
− Aixafada en cas de devessall de persones
− Asfíxia
− Cremades
− Traumatismes de diversa consideració
El principal problema en aquestes situacions, és el pànic que l’accident o
incident provoca en la gent, més que els efectes del propi sinistre, si n’hi ha.
Aquesta situació de por o pànic incontrolada és la més perillosa i la qual
produeix els majors riscos per a les persones.
4.5.3.8 Risc de falta d’abastament
Aquest risc es pot donar en qualsevol zona del territori de l’illa de Menorca,
ja que el nivell de desenvolupament d’aquesta fa que estigui perfectament
dotada de tots els serveis i subministraments bàsics.
Les zones més vulnerables, pel que fa a la materialització d’aquest risc, són
on es localitzen les instal·lacions fixes en els riscos que depenen d’aquestes,
243

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

per exemple en els riscos d’interrupció de subministrament: els dipòsits de
combustibles i pous, canonades de transport i distribució de combustibles etc.
Cal tenir molt en compte que la interrupció de serveis bàsics depenen en la
seva majoria de les persones que els realitzen (vagues, sabotatges, etc), per
tant, enlloc de localitzar el risc cal localitzar les zones de Menorca on
arribaran els efectes d’aquest, en cas que es materialitzi aquest risc, la qual
cosa és, en principi, bastant aleatori i dependrà de factors a priori no
previsibles.
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SÍNTESI: DESCRIPCIÓ DELS RISCOS D’ORIGEN ANTRÒPIC (I)
¾ Risc d’incendi forestal: les zones de major risc són les masses
forestals compostes principalment per

pi blanc (Pinus

halepensis), alzines (Quercus ilex) o ambdós. Existeixen, a
més, nombroses urbanitzacions on la massa forestal es confon
amb la pròpia estructura urbanística, altres punts com petites
associacions de pins o alzines que esquitxen l’illa, o zones
molt puntuals com Alcaufar o Rafalet
¾ Riscos industrials: Els principals riscos són els que estan
relacionats amb la indústria de la bijuteria i la indústria
alimentària. Es caracteritzen per tenir pocs accidents, però
amb efectes potencialment importants. Les àrees industrials
són les que tenen major risc d'incendi i/o explosió industrial
¾ Risc de transport: Transport per carretera: Tota la xarxa
viària es pot considerar com zona de risc, però la Me-1 té
major densitat de tràfic i el major nombre de sinistres.
Transport aeri: les zones més vulnerable són les instal·lacions
de l’aeroport de Menorca, l’àrea d’influència de l’aeroport
que correspon a les capçaleres de pista A-01 i A-19, rutes
d’aterratge i enlairament, i les aerovies que sobrevolen l’illa.
Però en cap cas se sobrevolen poblacions importants de l’illa.
Transport marítim de matèries perilloses: El port de Maó és el
té associat el risc de transport de matèries perilloses per via
marítima, les zones més vulnerables són les instal·lacions de
subministrament de combustible als vaixells i les de càrrega i
descàrrega
¾ Risc sanitari: s’inclouen les intoxicacions alimentàries, les
epidèmies i les plagues, a Menorca prenen una especial
importància a causa del clima càlid de l’illa i de la seva
condició turística, amb els conseqüents pics poblacionals
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SÍNTESI: DESCRIPCIÓ DELS RISCOS D’ORIGEN ANTRÒPIC (II)
¾ Risc a la platja: tot el litoral està esquitxat de petites cales
susceptibles de riscos meteorològics que puguin afectar als
banyistes, contaminació, o riscos que pertoquen directament
a la salut humana
¾ Risc

en

concentracions

humanes:

les

característiques

socioculturals de l’illa fan que aquest risc tingui especial
interès. Les festes anuals més destacades són les populars que
es celebren a l’estiu. El pànic incontrolat que l’accident o
incident provoca en la gent és el principal problema en
aquestes situacions
¾ Risc de falta d’abastament: Les zones més vulnerables són on
es localitzen les instal·lacions fixes en els riscos que depenen
d’aquestes, per exemple en els riscos d’interrupció de
subministrament:

els

dipòsits

de

combustibles

i

pous,

canonades de transport i distribució de combustibles etc.
S’han de localitzar les zones de Menorca on arribaran els
efectes d’aquesta falta d’abastament, però és bastant
aleatori i dependrà de factors a priori no previsibles

4.5.4 Gestió del risc
4.5.4.1 Tipus de plans segons la normativa bàsica de prevenció de
riscos
La normativa aplicable a l’Estat Espanyol en matèria de prevenció de riscos i
protecció civil estableix els Plans de Protecció Civil com a eines per a protegir
a les persones i bens front a riscos greus col·lectius, catàstrofes o calamitats
públiques.
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Aquesta normativa estableix dos tipus de Plans de Protecció Civil:
Plans Territorials: S’elaboren per fer front a qualsevol tipus d’emergència que
es pugui presentar en cada àmbit territorial (autonòmic o inferior). En aquest
sentit hi ha el PATERBAL (Pla d’emergència territorial de les Illes Balears) i el
PLATERME (Pla d’emergència territorial de l’illa de Menorca)
Plans Especials: S’elaboren per fer front als riscos específics la naturalesa dels
quals requereixi una metodologia adequada per a cada un. Cal fer Plans
Especials, en els àmbits territorials que ho requereixin, almenys dels riscos
següents: emergències nuclears, situacions bèl·liques, inundacions, sismes,
químics, transports de mercaderies perilloses, i incendis forestals. Són de
competència autonòmica, excepte pel risc de guerra i pel risc nuclear, que
són de competència estatal.
Plans d’autoprotecció: Redactats en l’àmbit d’instal·lacions, centres, edificis,
càmpings i urbanitzacions.
4.5.4.2 Els Plans Especials
A les Illes Balears existeix l’INFOBAL, un Pla Especial de protecció front a
incendis forestals i incendis urbans. Aquest pla treballa tant en l’àmbit de la
prevenció com en el de la actuació front a incendis.
Altres riscos significatius de Menorca i que han de disposar de Pla Especial són
el risc d’inundacions i el risc de transport de mercaderies perilloses.
4.5.4.3 Els plans d’autoprotecció
Els plans d’autoprotecció es redacten a nivell d’instal·lació, edifici o
urbanització, i defineixen les actuacions a realitzar en cas d’emergència amb
els mitjans propis de què es disposa abans de la arribada dels serveis
operatius.
Els Plans d’Autoprotecció dels que es tenia constància al mes de juny del
2002, i que consten en el PLATERME són els següents:
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- Pla d’emergència interior de la factoria de CLH a Maó
- Pla d’emergència interior de la factoria de CLH Aviación, a l’aeroport
- Pla d’emergència interior de la Central Tèrmica de GESA, al port de Maó
- Pla d’emergència de l’Aeroport de Menorca
- Pla d’emergència interior del Port de Maó
Pel que fa a les instal·lacions municipals, tenim coneixement dels següents
Plans d’Autoprotecció:
MAÓ:
Pavelló nou Alcazar (pendent aprovació)
EI Passarells (en redacció)
EI Es Busquerets (encarregat)
EI Magdalena Humbert
Estadi Maonès. És una concessió
Claustre del Carme
Residencia Geriàtrica
Teatre Principal. És una Fundació
Pavelló Poliesportiu Menorca
Ajuntament Maó
Altres edificis de Maó que tenen Pla d’Autoprotecció però que no són
municipals:
IES Joan Ramis i Ramis
IES Pasqual Calbó i Caldés
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IES Cap de Llevant
Museu de Menorca
ES CASTELL:
Centre de dia
Escoleta infantil Es Soleiet (en redacció)
De la resta de municipis no disposem d’informació.

SÍNTESI: GESTIÓ DEL RISC
¾ La normativa aplicable a l’Estat Espanyol en matèria de
prevenció de riscos i protecció civil estableix els Plans de
Protecció Civil com a eines per a protegir a les persones i bens
front a riscos greus col·lectius, catàstrofes o calamitats
públiques. Estableix dos tipus de Plans de Protecció Civil, els
Plans Territorials (qualsevol tipus d’emergència que es pugui
presentar en cada àmbit territorial), Plans Especials (riscos
específics la naturalesa dels quals requereixi una metodologia
adequada

per

a

cada

un)

i

d’Autoprotecció

(a

nivell

d’instal·lació, edifici o urbanització)

4.6 INCIDÈNCIA

AMBIENTAL

DE

LES

ACTIVITATS

ECONÒMIQUES
Totes les activitats econòmiques porten associada una incidència ambiental,
tot i que en diferent mesura, a continuació presentem les més destacades.
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4.6.1 Activitats agrícoles, pesqueres, aprofitaments forestals i
cinegètiques
4.6.1.1 Activitats agrícoles i ramaderes
Les activitats agrícoles i ramaderes són unes de les més interessants des del
punt de vista de la conservació dels sistemes naturals tal com els coneixem
actualment a Menorca, ja que es tracta d’una activitat que contribueix
fortament a la formació del paisatge i al manteniment d’uns determinats
ecosistemes. A més, quant a extensió sobre el territori, és l’activitat més
important, segons es pot comprovar al ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia. de l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
La majoria de les explotacions tenen una extensió bastant gran i són
principalment ramaderes amb bestiar de vacum que es dediquen a la
producció de llet o de formatge i cultiven farratge per al bestiar (ordi, civada
i raigràs bàsicament), essent els cultius en general de secà. També hi ha
finques que es dediquen a la producció ecològica, obtenint molt bons
resultats, que es considera que serien un exemple a seguir. Concretament a
Menorca hi ha donats d’alta en el Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica (CBPAE) 95 productors, a novembre de 2009 (Gràfic 27).
L’amenaça més greu que existeix relacionada amb l’activitat agrícolaramadera és el propi abandonament de l’activitat, que més que una amenaça
és ja un fet que s’ha anat accentuant amb el pas del temps i relacionat amb
l’increment del sector del turisme a Menorca. El treball del camp ha anat
esdevenint menys rentable i s’ha anat abandonant. Un altre problema associat
a aquest sector és la gestió dels residus agrícoles i ramaders, tal i com
s’explica en el capítol 4.4.9, que depèn molt de la cabana ramadera existent
a Menorca (139.452 caps de bestiar any 2009)
A Menorca, el 2007, les 43.534’77 ha de superfície agrícola útil es dividia de la
següent manera (Gràfic 26)
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Gràfic 26. Distribució de la superfície agrícola útil, 2007
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Font: Conselleria d’Agricultura i Pesca, 2007

Com es pot observar, els farratges i les pastures dominen aquesta distribució,
seguit de la civada.
Pel que fa la consum d’aigua, a partir de la superfície útil dedicada a cada
varietat podem determinar quina superfície és de regadiu i quina de secà: el
blat d’indi (regadiu) suposa un 14,06%, per tant, podem afirmar que 6.121 ha
es dediquen al regadiu i les 37.413’77 restants a secà, és a dir 85,94%. Segons
s’explica en l’apartat 4.1.2.2 el sector agrícola consumeix 6,63 hm3/any.
4.6.1.1.1 Contracte Agrari Reserva de Biosfera
El Contracte Agrair Reserva de Biosfera (CARB) és una iniciativa pionera
l’Estat Espanyol que va iniciar el 2005 el Departament d’Economia i Medi
Ambient del Consell Insular de Menorca, amb l’objectiu d’estendre l’ús de
pràctiques sostenibles al camp de Menorca, a canvi d’ajuts econòmics.
Així el 2005 s’hi van acollir 53 explotacions agràries i a 2009 han estat 146, tal
i com es representa a la Taula 78:
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Taula 78. Evolució CARB, 2005-2009
Sol·licituds

Pressupost (€)

53
68
79
115
146

262.455,00
339.892,26
394.180,48
703.801,75
1.262.087,29

2005
2006
2007
2008
2009

Font: Departament d’Economia i Medi Ambient, 2009

La gran evolució que ha experimentat aquest projecte en els dos darrers anys
ha estat possible gràcies a la implicació del Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí que, mitjançant el Govern de les Illes Balears, hi ha destinat fons
econòmics en considerar el CARB un programa pilot de desenvolupament rural
sostenible.
De les 146 finques agràries adherides el 2009, 111 ja havien estat
beneficiàries altres anys, sent 35 les noves participants. També dir que aquest
2009 s’han denegat 11 sol·licituds, 3 de les quals corresponien a pròrrogues,
en detectar que els demandants no complien els requisits per adherir-se al
contracte agrari.
El CARB porta associat el compliment de compromisos voluntaris a partir dels
quals el prorrateja l’ajut econòmic a percebre per part dels beneficiaris. Els
compromisos són els següents:
1. Rehabilitació de paret seca
2. Manteniment bardisses i boscarrons aïllats
3. Sembra d’enclòver
4. Reutilització de restes vegetals per a compostatge
5. Recuperació de cultius permanents tradicionals
6. Mesures de prevenció d’incendis forestals
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7. Adquisició de barreres d’ullastre
8. Hàbitats fràgils o singulars
9. Neteja de síquies
10. Elements etnològics
11. Neteja de voreres
12. Abeuradors ambientalitzats
13. Racionalització del regadiu. Gestió adequada
14. Creació de pastures naturals
15. Tres sementers amb lleguminosa obligatòria
16. Pla de pasturatge racional del bestiar
17. Planificació de reserva dels aliments
18. Guaret
19. Ús d’energies alternatives
20. Bombes solars d’extracció d’aigua
21. Varietats pròpies: fruita i horta
22. Creació itineraris de pas
23. Venta Directe
24. Races autòctones
25. Vinya
26. Cria equina menorquina
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A part, l’ajut econòmic pot créixer si es compleixen uns requisits addicionals:
fomentar l’ocupació de les dones i els joves, agricultura ecològica, acreditar
l’assistència a accions formatives, casetes d’abelles, participar en programes
d’assajos i tenir acord de custòdia del territori.
4.6.1.1.2 Agricultura ecològica
Pel que fa a l’agricultura ecològica, aquesta és basa en un sistema de
producció i elaboració de productes agroalimentaris d’elevada qualitat
nutritiva que s’obtenen sense utilitzat cap producte químic no permès al
reglament 889/2008 i respectant el medi ambient.
L’agricultura ecològica és una evolució dels mètodes agraris tradicionals cap a
tècniques modernes de producció més respectuoses amb el medi ambient
basant-se en un mètode de producció agrícola i ramadera que es caracteritza
per mantenir la fertilitat del sòl, no aplicar productes químics no naturals, ni
utilitzar

varietats

modificades

genèticament.

Aquestes

últimes

característiques marquen clares diferències amb l’agricultura convencional,
basada en l’ús de fitosanitaris (plaguicides, herbicides, etc.) i en l’ús de
fertilitzants químics de síntesi. L’agricultura ecològica pretén conservar els
recursos naturals: el sòl, les plantes i els animals, traient profit dels cicles
biològics sense tractar de dominar el medi ambient. La agricultura ecològica
s’adapta a la capacitat de produir de la terra, sense forçar-la, mantenint la
renovació dels recursos naturals.
Així, els productes ecològics es caracteritzen per l’absència de pesticides en
la seva producció, fet que fa que sigui respectuosa amb la salut del productor,
del consumidor i el medi ambient. La varietat de productes és tan extensa
com rica i diversa és la pròpia alimentació mediterrània: fruites, hortalisses,
formatge, carn, ous, oli, conserves, confitures, pa, pastisseria, llegums, fruits
secs, raïm, vi, etc. Tots aquests aliments han estat produïts sense afegir
productes químics no naturals durant tot el procés de producció. En quan als
productes elaborats, aquests només són ecològics quan s’empren productes
d’origen ecològic, sense additius, aromes ni conservants artificials en la seva
elaboració, responent a les normes de l’agricultura ecològica.
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A les Illes Balears, l’autoritat única de control és el Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica (CBPAE), corporació de dret públic depenent de la
conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. El CBPAE
realitza les tasques de control mitjançant visites d’inspecció a finques i
elaboradors, també realitza tasques de promoció de la producció ecològica i
obra noves vies de comercialització.
Pel que da a la comercialització, actualment es poden trobar productes
ecològics a mercats, fires, tendes especialitzades a totes les localitats de les
illes i també a les grans superfícies. També hi ha restaurants que utilitzen
productes ecològics per elaborar els menús.
A Menorca, a principis de 2009 es va crear la Cooperativa Agrària Ecològica de
Menorca (ECONURA), amb l’objectiu de comercialitzar els productes ecològics
produïts a Menorca, la compra col·lectiva dels subministraments necessaris,
proporcionar equips productius, l’assessorament tècnic i empresarial dels
socis, millora del sistema de producció ecològica, comercialització i gestió
integral del sector.
Gràfic 27. Evolució del número d’operadors ecològics inscrits a Menorca, 2003-2009*
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Font: CBPAE, elaboració pròpia
* dades a 23/11/09
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Les dades en l’evolució del número d’operadors i hectàrees dedicades a
l’agricultura ecològica a Menorca es presenten en els següents gràfics (Gràfic
27) (Gràfic 28)

hectàrees

Gràfic 28. Evolució d’hectàrees ecològiques inscrites a Menorca, 2003-2008
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Font: CBPAE, elaboració pròpia

Com es pot observar en els gràfics anteriors, l’augment, tant el número
d’operadors com en les hectàrees, ha estat molt important. Pel que fa a
número d’operadors ha augmentat un 150% de 2003 a 2009, i un 108% en
hectàrees de 2003 a 2008.
4.6.1.2 Activitats pesqueres
La informació d’aquest apartat s’ha extret del Butlletí de Pesca núm 01 del
Consell Insular de Menorca, de juliol de 2005, de l’OBSAM i de les mateixes
confraries de pescadors.
4.6.1.2.1 Pesca professional
Les Illes Balears, per la seva situació geogràfica, constitueixen un àrea de
pesca individualitzada en el Mediterrani occidental. Els seus caladors són
explotats per una flota professional de devers 700 embarcacions de pesca, de
les quals el 85% són d’arts menors o palangre de fons, el 12.5%
d’arrossegament de fons, i la resta d’encerclament i de palangre de
superfície, i donen una ocupació directa a uns 1.500 treballadors.
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La flota professional de Menorca està formada per devers 90-80 embarcacions
de pesca, de les quals el 92% són d’arts menors o palangre de fons i el 8%
restant d’arrossegament de fons, i donen una ocupació directa a uns 150
treballadors. Cada una d’aquestes embarcacions està dins una de els tres
confraries de pescadors que hi ha a Menorca, la de Maó, Ciutadella i Fornells.
A continuació presentem una taula (Taula 79) detallada amb la informació
sobre embarcacions per tipus per port:
Taula 79. Embarcacions per tipus per port, 2000-2009
Ciutadella
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Maó

Fornells

Arts menors

Bou

Arts menors

Arts menors

Bou

21
24
24
24
25
25
24
23
23
no dades

5
4
4
4
4
4
4
4
4
no dades

15
16
16
15
15
16
16
16
16
16

41
36
38
36
30
28
27
27
29
29

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

D'encerclament Mariscadors
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

5
5
5
4
5
4
4
5
6
6

Font: OBSAM, Confraries de Ciutadella, Fornells i Maó

Com es pot observar, les variacions del nombre d’embarcacions per anys no es
gaire significativa. A Ciutadella i Fornells s’ha mantingut molt estable en els
darrers anys. A Maó la variació, pel que fa a arts menors, ha estat una mica
major, i s’ha mantingut en barques bou i mariscadors.
La reducció del nombre d’embarcacions de pesca professional, s’ha
compensat amb una major professionalització i capacitat de pesca
d’aquestes, a causa en gran mesura de la seva modernització tecnològica.
Les pesqueres on treballa la flota balear i la menorquina en particular són
independents de les de la costa peninsular i açò fa que les característiques de
la producció pesquera i la comercialització també siguin particulars. La
producció pesquera té, com a únic mercat, el mercat local o interior. Per les
característiques de la mar i per l’escàs desenvolupament del sector, la
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producció és insuficient per abastir el mercat local, que té una demanda d’un
30 kg per persona i any, i només en cobreix entre un 20 i 25% d’aquesta
demanda, encara que abasteix el segment que té major qualitat del mercat.
La resta de peix necessari s’importa refrigerat o congelat des d’altres llocs de
la Unió Europea i de fora d’aquesta.
Com ja s’ha explicat, la pesca professional d’arts menors o artesanal és la
més característica i nombrosa de Menorca. Compta principalment amb petites
embarcacions, majoritàriament llaüts, que funcionen com a petites empreses
familiars o d’associació, on generalment el propietari i el patró coincideixen
en la mateixa persona. El nombre de treballadors per embarcació pot oscil·lar
entre una i dues persones, fins a un màxim de tres, segons l’època de l’any,
l’espècie a explotar i el tipus d’art o ormeig utilitzat.
Pel que fa als tipus d’arts i ormejos, a Menorca hi trobem bàsicament arts
d’emmallar de xarxa (tremalls i soltes) i ormejos d’ham (palangres i
palangrons). També hi podem trobar arts de parada (morunes, soltes i petites
almadraves) i arts de trampa (nanses). Les principals espècies capturades amb
arts menors són per ordre d’importància: llagosta, moll i sípia.
Les embarcacions d’arrossegament de fons pesquen majoritàriament a la
plataforma profunda i en el talús continental. La seva pesca consisteix
bàsicament a arrossegar en contacte amb el fons la xarxa en forma de sac
amb la finalitat de capturar espècies de fons. Les principals espècies
capturades per aquesta flota per ordre d’importància són: gambes de
profunditat, moll, lluç i gerret.
A Menorca, en part a causa de la manca de llotja i en part a causa d’una
manca d’interès en el passat, hi ha una absència total d’informació referent a
flota pesquera i a captures fins a l’any 1996. A partir d’aquest moment la
confraria de pescadors de Fornells comença a enregistrar aquestes dades; les
confraries de Maó i Ciutadella ho fan un any més tard. Anualment,
s’enregistren totes les barques que hi ha a cada port, el tipus d’art que
empren, i una sèrie de dades característiques de cadascuna. Pel que fa a les
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captures, els propis pescadors declaren el que pesquen en cada dia de feina.
S’ha pogut constatar, però, una molt baixa fiabilitat d’aquestes últimes.
Presentem un gràfic (Gràfic 29) amb les captures dels ports de Ciutadella,
Fornells i Maó, amb dades facilitades per les tres confraries des de 2003 fins
2009
Gràfic 29. Captures anuals ports de Ciutadella, Fornells i Maó, 2003-2009
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Font: Confradies Ciutadella, Fornells i Maó, 2009

Com es pot observar, no disposem de dades de Maó de 2003, ni de Ciutadella
de 2009. A Ciutadella el màxim de captures es va donar el 2006, valor que ha
anat disminuïnt any a any, tendència que també s’ha seguit a Fornells. En
canvi, a Maó les caputres han anat augmentant fins arribar al màxim de 2009.
Segons el detall de captures lliurat per part de la Confraria de Ciutadella, les
tres espècies que es capturen en més quantitat són per aquest ordre, la
gamba petita, la mare de lluç i el rap. A Fornells són la llagosta, el cap roig i
la paguera, i de Maó dominen els mol·luscs.
D’altra banda existeix el marisqueig i els cultius marins, s’entén per
marisqueig l’explotació amb finalitats comercials dels bancs naturals a platges
o fons adequats que es consideren com a hàbitat de mol·luscs, metre que
s’entén per cultius marins la realització d’accions apropiades per a la
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reproducció o creixement d’una o unes quantes espècies de fauna i flora
marines.
A Menorca hi ha poques persones que viuen de l’activitat del marisqueig, a
causa dels pocs recursos disponibles a les nostres costes en comparació a les
costes atlàntiques i cantàbriques. Actualment hi ha sis persones autoritzades i
els cens per poder exercir aquesta activitat professional està tancat des de
l’any 1988. A Menorca hi ha dues zones autoritzades, una situada dins el port
de Maó i l’altre entre cap Pentinat, la punta de Talis i la punta de Sant Felip.
A la primera zona és permet la captura d’ostres, escopinya gravada, corns,
musclos, escopinya del Japó, romera i escopinya de gallet, metre que en
segona zona és permesa la captura de peu de cabrit i bogamarins.
Pel que fa a cultius marins, únicament es realitzen cultius extensius,
mitjançant els quals es fa el creixement d’alevins, principalment amb
muscleres i vivers d’escopinya situats al port de Maó, encara que hi ha hagut
algunes experiències de cultius de peixos com l’orada o llop. En total hi ha 14
muscleres que es dediques al creixement del musclo i 4 vivers que es dediques
al creixement de l’escopinya gravada. Aquestes empreses donen una
producció anual aproximada de 50.000 kg de musclo i 2.000 kg d’escopinya
gravada, clarament insuficient per abastir la demanda local, sobretot els
mesos d’estiu.
4.6.1.2.2 Pesca recreativa
La pesca marítima recreativa té a les Illes Balears, i a Menorca en particular,
una importància social i econòmica molt important ja que es tracta de
l’activitat d’oci més nombrosa, amb 50.000 llicències a Balears i al voltant de
2.800 a Menorca el 2005.
A continuació presentem una taula (Taula 80) amb l’evolució del número de
llicències de pesca recreativa, tant individual com submarina, a Menorca fins
a 2005:

260

Document I. Memòria descriptiva

Auditoria Ambiental AL 21 Insular, 2009

Taula 80. Número de llicències de pesca recreativa a Menorca, 2000-2005
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Pesca recreativa individual
Pesca recreativa submarina

1.854
140

2.009
112

1.662
100

2.740
214

2.931
244

2.556
223

TOTAL

1.994

2.121

1.762

2.954

3.175

2.779

Font: OBSAM

A pesar de la importància d’aquesta activitat i al seva afectació als recursos
naturals marins, es disposen de molt poques dades que mostrin la situació
exacta de l’activitat.
A Menorca hi ha un mínim de 4.300 pescadors recreatius residents, quantitat
que no inclou els no residents.
Entre l’agost del 2000 i el setembre del 2001 es va fer un recompte de totes
les barques recreatives amarrades i fondejades als diferents ports i cales de
Menorca, sense comptar els velers ni iots ni qualsevol embarcació amb una
eslora major de 10 metres, en el marc d’un estudi sobre l’impacte de la pesca
recreativa (Taula 81). Es pretenia esbrinar si hi havia relació entre el nombre
de barques a port i la pressió pesquera recreativa, la qual cosa no es va
confirmar (CARDONA, 2002). No obstant, de moment no es descarta aquest
paràmetre com a possible indicador de la pressió pesquera. Per això, aquest
és un dels paràmetres que s’ha inclòs en el futur seguiment del Medi Marí per
part de l’OBSAM.
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Taula 81. Embarcacions per tipus i total a Menorca, 2000-2001

ago-00
sep-00
oct-00
nov-00
des-00
gen-01
feb-01
mar-01
abr-01
mai-01
jun-01
jul-01
ago-01

Llaüts

Llanxes

Tèquines

TOTAL

783
715
841
717
684
670
673
658
698
716
724
850
786

593
483
482
275
253
254
268
253
345
369
535
813
779

655
606
822
659
553
439
408
494
555
564
630
937
862

2031
1804
2145
1651
1490
1363
1349
1405
1598
1649
1889
2600
2427

Font: OBSAM

Tal i com s’ha explicat en l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., 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).
Les espècies capturades més freqüents són el serà, la vaca, la donzella i
l’esparrall als fons de roca i als alguers; el raor i les aranyes als fons d’arena,
i l’oblada, el verderol, l’espet i la llampuga entre els pelàgics.
La pesca en volantí es realitza tot l’any, encara que la pressió s’arriba a
multiplicar per 10 a l’estiu. Es reparteix per tot el litoral, però la pressió és
especialment intensa entre el port de Maó i el Cap d’en Font, i entre
Algaiarens i Cala Galdana. La captura mitjana per pescador i hora és de 8.2
exemplars als alguers i roques a menys de 30 metres de fondària, de 15.7
exemplars a les roques de més de 30 metres i de 7 exemplars als fons d’arena.
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La pesca amb canya es realitza majoritàriament a l’estiu. Es concentra entre
Ciutadella i el Cap d’Artruix i entre el port de Maó i el Cap d’en Font. La
captura mitjana per pescador i hora és de 4.5 exemplars.
La pesca amb fluixa és una activitat bàsicament estiuenca i es practica
principalment a la costa nord-est, entre el port de Maó i Fornells, així com als
voltants de Cap d’Artruix. La captura per pescador i hora és d’1 exemplar.
La pesca amb fusell és una activitat bàsicament estiuenca. La captura per
persona i hora és de 3 exemplars.
S’estima la captura total entre 190.000 i 630.000 peixos de roca i alguers
mitjançant volantí, entre 160.000 i 520.000 peixos de roca amb canya, entre
15.500 i 52.000 peixos de roca amb fusell, entre 231.000 i 790.000 peixos de
roca amb volantí a fondàries superiors als 30 metres, entre 193.000 i 570.000
peixos de fons arenosos amb volantí, i entre 7.200 i 22.700 peixos amb fluixa.
4.6.1.3 Aprofitament forestal
Com es pot observar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. d’usos del sòl, el 43.9% del sòl de Menorca té usos naturals, on
s’inclouen els boscos.
El control de la gestió forestal i les autoritzacions d’aprofitaments forestals és
competència de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears.
A continuació presentem les dades d’aprofitaments forestals a Menorca i
Balears des de 2002 (Taula 82) (Gràfic 30) (Taula 83), pel que fa a número
d’arbres o peus autoritzats per tallar. Les dades es presenten diferenciades
per pins (Pinus halepensis), alzines (Quercus ilex) i altres, on s’inclouen
espècies arbustives com ullastres (Olea europaea var. sylvestris) i llentiscle
(Pistacia lentiscus).
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Taula 82. Aprofitament forestal a Menorca, núm. d’arbres o peus a tallar, 2002-2009
Pi (Pinus halepensis ) Alzina (Quecus ilex )
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2.357
6.460
4.154
3.014
3.823
2.799
2.881
3.104

264
251
614
791
456
23
161
25

Altres

TOTAL

1.254
1.498
2.090
2.062
2.847
1.729
1.342
2.306

3.875
8.209
6.858
5.867
7.126
4.551
4.384
5.435

Font: Conselleria de Medi Ambient, CAIB
Gràfic 30. Aprofitament forestal a Menorca, núm. d’arbres o peus a tallar, 2002-2009
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Taula 83. Aprofitament forestal a Balears, núm. d’arbres o peus a tallar, 2002-2007
Pi (Pinus halepensis ) Alzina (Quecus ilex )
2002
2003
2004
2005
2006
2007

11.538
22.769
27.812
32.604
33.549
38.676

1.875
2.540
5.051
3.988
7.685
3.352

Altres

TOTAL

% Menorca

1.839
2.472
4.914
5.010
4.192
2.777

15.252
27.781
37.777
41.602
45.426
44.805

25,41%
29,55%
18,15%
14,10%
15,69%
10,16%

Font: Conselleria de Medi Ambient, CAIB
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Com es pot observar en les dades anteriors, el pi (Pinus halepensis) és
l’espècie més utilitzada, tant a Balears com a Menorca, que s’utilitza
principalment per a la construcció d’embalatges i palès, mentre que l’alzina
(Quercus ilex) i l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris), són més utilitzats a
nivell casolà per estufes i xemeneies, tot i que antigament l’ullastre
s’utilitzava molt en utensilis agrícoles diversos i barreres.
Si ens fixem en el total d’autoritzacions de tal·les, no es segueix una
tendència clara. A Menorca el 2003 es van donar el màxim d’autoritzacions i
en els darrers tres anys s’ha seguit una lleugera tendència ascendent.
Pel que fa a Balears, des de 2002 a 2007, les autoritzacions totals han anat en
augment, tot i que la representació de Menorca en aquest total ha anat
disminuint amb el pas dels anys.
4.6.1.4 Activitat cinegètica
A Menorca en general hi ha una activitat cinegètica considerable, amb 476
vedats que representen una superfície de 53.985 ha., any 2007, a la taula
(Taula 84) representem l’evolució d’aquesta activitat en els darrers anys
Taula 84. Núm de vedats i hectàrees, Menorca 2000-2005

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Núm de vedats

Hectàrees

444
465
465
465
459
463
476

55.666
55.666
55.666
55.695
55.666
53.985

Font: OBSAM, Conselleria de Medi Ambient CAIB

Com es pot observar, el número de vedats i les hectàrees que representen es
manté quasi estable al llarg dels anys.
Segons la legislació autonòmica vigent, les captures màximes permeses per
dia i caçador en els vedats de Menorca són les següents (Taula 85):
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Taula 85. Captures permeses màximes per dia i caçador
Espècie

Caputures màximes

Tords
Tórtera comú
Guàtlera
Cega
Conill

20 amb qualsevol modalitat
4
15
4
6

Perdiu

6 caràcter general / 4 reclam

Aquàtiques

8 (6 coll verds i 2 resta caçables)

Font: Conselleria de Medi Ambient

Tot i això, les dades de captures no són gaire fiables a Menorca, i pel que fa a
estimacions poblacionals, el Servei de Caça del Govern de les Illes Balears
efectua des de l’any 2006 estimacions d’espècies cinegètiques de caça menor
i major a Mallorca, com a eina bàsica per establir un model de gestió òptim.
D’aquesta manera es poden determinar paràmetres molt valuosos de cara a
planificar els aprofitaments cinegètics com ara la densitat o l’evolució
interanual de la població, amb la possibilitat de detectar si existeix una
davallada o un augment significatiu del nombre de perdius, conills o llebres en
un moment o lloc concret, ja sigui a causa de malalties (mixomatosis , NHD,
etc.), caça excessiva o inexistent, excés de captures, extrems climàtics, etc.
Igualment, amb els predadors com el moix. Però a dia d’avui aquests estudis
no es realitzen a Menorca.
Si ens fixem amb les llicències de caça, caçadors en actiu i permisos especials
per caça tradicional, a Menorca les dades són les següents (Taula 86):
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Taula 86. Llicències totals de caça, caçadors i permisos especials, Menorca 2000-2005
Llicències de caça totals Núm caçadors en actiu Permisos per sistemes tradicionals
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2616
2565
2555
2309
2563
1357
no dades*
1706

1151
898
0
1139
1151
1117
no dades*
no dades*

2031
no dades*
no dades*
1907
1983
989
no dades*
no dades*

* Dades no disponibles per problemes informàtics de l’Administració
Font: OBSAM, Conselleria de Medi Ambient

Com s’observa a la taula anterior, l’activitat de la caça ha anat en disminució
des del 2000, tot i que el fet que des de 2004 les llicències es donin fins a
vigència de 3 anys suposa que des de llavors, no puguem saber en certesa el
caçadors en actiu. La caça amb tècniques tradicionals no mostra una
tendència clara a la baixa, no augmenta però tampoc disminueix.
També existeixen vedats socials els quals funcionen amb l’objectiu de
facilitar l’exercici de la caça en règim d’igualtat d’oportunitats a tots els
caçadors, especialment aquells que no disposen d’un vedat propi on practicar
la caça, així com assegurar la pràctica de la caça menor en un entorn de
gestió cinegètica òptima i de bones pràctiques. Els vedats socials estan
gestionats i funcionen a través d’IBANAT i a Menorca existeix el vedat de Ses
Truqueries

a

Ciutadella,

que

disposa

d’una

normativa

específica,

complementària a la Normativa General.
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SÍNTESI: ACTIVITATS AGRÍCOLAS, PESQUERES, FORESTALS I
CINEGÈTIQUES (I)
¾ Les activitats agrícoles i ramaderes juguen un paper molt
important en la conservació dels sistemes naturals, la
formació del paisatge i al manteniment d’uns determinats
ecosistemes. A més, quant a extensió sobre el territori, és
l’activitat més important.
¾ L’amenaça més greu que existeix avui dia és el propi
abandonament de l’activitat, el treball del camp ha anat
esdevenint menys rentable i s’ha anat abandonant
¾ El CARB és una iniciativa del CIME, l’any 2005, i és considerat
un programa pilot de desenvolupament rural sostenible que ha
experimentat un augment molt clar en nombre de finques
beneficiàries.
¾ Pel que fa a l’agricultura ecològica a Menorca, l’augment,
tant el número d’operadors com en les hectàrees, ha estat
molt important: els operadors ha augmentat un 150% de 2003
a 2009, i un 108% en hectàrees de 2003 a 2008
¾ La flota professional pesquera de Menorca està formada per
devers 90-80 embarcacions de pesca, de les quals el 92% són
d’arts

menors

o

palangre

de

fons

i

el

8%

restant

d’arrossegament de fons. La producció pesquera té, com a
únic mercat, el mercat local o interior
¾ La pesca marítima recreativa té a les Illes Balears, i a Menorca
en particular, una importància social i econòmica molt
important ja que es tracta de l’activitat d’oci més nombrosa.
Es disposen de molt poques dades que mostrin la situació
exacta de l’activitat i el seu impacte
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SÍNTESI: ACTIVITATS AGRÍCOLAS, PESQUERES, FORESTALS I
CINEGÈTIQUES (II)
¾ El

control

de

la

gestió

forestal

i

les

autoritzacions

d’aprofitaments forestals és competència de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. El pi (Pinus
halepensis) és l’espècie més utilitzada, tant a Balears com a
Menorca, seguit de l’alzina (Quercus ilex) i l’ullastre (Olea
europaea var. sylvestris).
¾ A Menorca en general hi

ha una

activitat cinegètica

considerable, amb 476 vedats que representen una superfície
de 53.985 ha., any 2007, dada que es manté bastant estable
amb el anys, també hi ha un vedat social. Les dades de
captures no són gaire fiables i el número de llicències per anys
tampoc

4.6.2 Activitats industrials
Les activitats industrials de Menorca, com s’ha vist en l’apartat ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., representen el 16,8% de l’afiliació a la
seguretat social. Pel que fa als seus possibles impactes ambientals, podem
destacar l’impacte en el consum i abocaments d’aigua, consum d’energia,
generació de residus, emissions a l’atmosfera, entre d’altres.
Sobre aquests impactes no existeix un control ambiental detallat i diferenciat
per aquest tipus d’activitat econòmica, fet que dificulta poder estudiar en
claredat els seus possible efectes sobre el medi ambient i en quina mesura.
Pel que fa al consum d’aigua, principalment prové de les xarxes d’aigua
potable, que s’han anat ampliant amb el creixement dels polígons industrials.
Tal i com s’explica en l’apartat 4.1.2.3, el consum industrial suposa 0,06
hm3/any. Quasi tots els municipis disposen d’ordenances municipals en relació
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a l’abocament de les aigües residuals, però els ajuntaments no disposen de
declaracions d’abocaments i tampoc solen existir xarxes separatives en els
polígons industrials, per tant, les aigües residuals es gestionen d’igual manera
que les domèstiques, a les depuradores, fet que provoca problemes de
funcionament. A més, a nivell Balear tampoc hi ha normativa que permeti fer
un seguiment dels abocaments de les activitats industrials.
A Maó, una petita part de les aigües residuals de les indústries reben
tractament a la depuradora privada de l’ITEB (Institut Tecnològic Bijuter), on
també es tracten aigües residuals del sector bijuter provinents d’altres
municipis.
Pel que al consum d’energia, com s’ha especificat en l’apartat 4.2.2.1, a la
indústria de Menorca li correspon el 3,66%, percentatge molt baix a diferència
d’altres sectors, com per exemple el del transport que consumeix el 55,12%.
Si ens fixem en la generació de residus, podem diferenciar els residus sòlids
urbans no perillosos que generen les indústries, que es gestionen amb les
recollides domiciliàries i en les deixalleries, i els residus amb un major
impacte que serien els considerats perillosos, però des de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern Balear no es disposa d’informació específica de
generació de residus industrials per municipis ni per illes, per tant no podem
conèixer quina és la generació de residus industrials considerats perillosos a
Menorca (en l’apartat 4.4.8 es detallen les quantitats de residus perillosos a
les Illes Balears). El que sí hem de senyalar és que la correcte gestió dels RTPs
correspon als propis empresaris, que han de donar-se d’alta com a productors
de residus i contractar a gestors autoritzats que els gestionin aquests residus.
Igualment senyalar que a Menorca, dins el sector industrial hi trobem 7
gestors autoritzats de residus perillosos.
Sobre les emissions a l’atmosfera, dir que des de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern Balear disposen d’una xarxa de control i vigilància de la
qualitat de l’aire a les Illes Balears amb diverses estacions. Com s’ha explicat
en l’apartat 4.3.1, a Menorca disposem d’una estació fixa al polígon industrial
de Ciutadella, apart de dues estacions més de GESA-ENDESA situades a les
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proximitats de la central tèrmica del port de Maó, ja que aquesta activitat és
la potencialment més contaminant que hi ha a Menorca, principalment pel
que fa a CO2, SOx i NOx.

SÍNTESI: ACTIVITATS INDUSTRIALS
¾ Sobre els impactes ambientals de les activitats industrials
podem destacar el consum i abocaments d’aigua, consum
d’energia, generació de residus, emissions a l’atmosfera, entre
d’altres
¾ No existeix un control ambiental detallat i diferenciat per
aquest tipus d’activitat econòmica, fet que dificulta poder
estudiar en claredat els seus possible efectes sobre el medi
ambient
¾ A Maó, una petita part de les aigües residuals de les indústries
reben tractament a la depuradora privada de l’ITEB (Institut
Tecnològic Bijuter), on també es tracten aigües residuals del
sector bijuter provinents d’altres municipis

4.6.3 Activitats turístiques i de serveis
Si ens fixem en el sector serveis en general, podem afirmar que aquest és el
sector que agrupa el major número de treballadors a Menorca, amb un 66,1%,
apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Aquest sector
agrupa un ventall molt ampli de tipologies de negocis, però de manera
general, podem senyalar com a principals impactes ambientals les renous, la
generació de residus i el consum d’aigua, que solen ser impactes molt
estacionals.
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Pel que fa a les renous, cada municipi disposa de la seva ordenança sobre
renous per controlar aquest impacte, que s’aplica en el cas que hi hagi
denúncia.
Els residus generats pel sector serveis no es solen considerar perillosos i, per
tant, normalment es gestionen amb els serveis de recollida domiciliària, les
dades per tipologia de residus es troben en l’apartat 4.4.
Sobre el consum d’aigua senyalar que no existeixen dades concretes per
aquest sector, per tant, no podem comparar-ho amb altres sectors, el que sí
coneixem és que el sector domèstic i agrojardineria va representar un consum
de 1,76 hm3/any el 2006 (apartat 4.1.2)
Si ens fixem en l’activitat turística i els seus impactes ambientals, podem
concloure que el fet que aquesta activitat implica un augment més que
considerable de la població flotant a Menorca, pricipalment durant els mesos
d’estiu, açò provoca una pressió extra sobre el territori, en el consum de
recursos, en la generació de residus, en les renous, etc., tal i com s’explica
en l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
La implantació des Sistemes de Gestió Ambiental (SGA), ja sigui amb la ISO
14.001 (certificat mitjançant Sistema privat Internacional) o EMAS (SGA
mitjançant el Reglament Europeu d’Ecogestió i Ecoauditoria) és un bon
indicador de la sensibilitat ambiental del sector i de l’evolució de la inversió
privada cap a la millora ambiental i/o la minimització dels seus impactes. El
problema és no existeix un registre oficial i lliure de les empreses certificades
per la norma UNE-EN-ISO 14.001, per tant, no podem presentar dades reals
d’aquesta evolució en el sector. Pel que fa a les empreses certificades amb
els sistema EMAS, dir que a 2006 a Menorca hi havia 4 empreses, i totes
pertanyents a instal·lacions hoteleres, en el sector industrial no hi ha cap
implantació de SGA.
Si parlem del consum de territori que porta implícit l’activitat turística, dir
que el Pla Territorial Insular defineix molt clarament quin és el límit pel que
fa a noves edificacions turístiques i també limiten les places hoteleres a
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ofertar. Tal i com s’especifica en l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.,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%).

SÍNTESI: ACTIVITATS TURÍSTIQUES I DE SERVEIS
¾ Com a principals impactes ambientals podem destacar les
renous, la generació de residus i el consum d’aigua, que solen
ser impactes molt estacionals, ja que el turisme implica un
augment més que considerable de la població flotant.
¾ Es disposen de dades molt generals, que fan difícil detallar
l’impacte ambiental d’aquest sector
¾ De les 727 hectàrees destinades a tota l’illa a ús turístic, el
37,6% es troben al municipi de Ciutadella i el 23,1% a Sant Lluís

4.6.4 Activitats de la construcció
Tal i com s’explica en l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., la 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
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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
L’impacte més destacat de l’activitat de la construcció és el consum de
territori, seguit del consum de matèries primeres i la generació de residus de
construcció i demolició.
Pel que fa al consum de territori, tant el Pla Territorial Insular com els Plans
Generals d’Ordenació Urbana o les Normes Subsidiàries de cada ajuntament
estableixen els límits de creixement dels diferents municipis. També generen
impacte negatiu totes aquelles construccions fora de planejament que es
solen construir en zones no urbanes i sòl rústic, que no disposen
d’infraestructures

de

serveis,

d’aquestes

construccions

il·legals

se’n

encarrega el Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl
rústic (apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Molta de la matèria primera utilitzada per a construir s’extreu de pedreres de
Menorca i empreses especialitzades fabriquen el material a l’illa, per tant, tot
i que l’impacte del transport de material és considerable (consum d’energia,
contaminació, etc.), s’ha de destacar que molt material és de procedència
insular. Destacar també que les empreses autoritzades de gestió de residus de
construcció i demolició reciclen bona part dels residus i obtenen nous
materials per poder ser reutilitzats. Tot i que el ciment i altres materials sí
són importats de fora, materials que han vist dismunuïda la seva entrada a
Menorca des de 2005, apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
Pel que fa als residus de construcció i demolició, en l’apartat 4.4.12 se’n
donen les dades de referència a Menorca, facilitades per les tres empreses
menorquines autoritzades. Destacar també que els residus de construcció i
demolició, juntament amb residus voluminosos, de poda i perillosos, solen ser
el més comuns en els diferents abocadors incontrolats que hi ha a tots els
municipis de Menorca. Tot i que des de les diferents administracions es
treballa permanentment per intentar clausurar-los, i s’espera que amb la
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posada en marxa de la xarxa de deixalleries de Menorca aquests vagin
desapareixent.
Un tret a destacar de la construcció és el model de construcció tradicional,
fins fa pocs anys dominat a Menorca i que, en segons quins llocs s’ha anat
perdent, com és el cas de les noves construccions en les poblacions, que solen
ser edificis de pisos que no segueixen l’estil menorquí. En el camp aquest
estic tradicional s’ha mantingut en millors condicions. Tot i que no s’hagi
pogut mantenir el model de construcció tradicional, s’hauria de recuperar o
conservar elements que en són característics, com per exemple, les
canalitzacions per recollir i emmagatzemar aigua de pluja, la orientació de les
cases, els materials, etc.
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SÍNTESI: ACTIVITATS DE LA CONSTRUCCIÓ
¾ L’impacte més destacat de l’activitat de la construcció és el
consum de territori, seguit del consum de matèries primeres i
la generació de residus de construcció i demolició.
¾ Pel que fa al consum de territori, tant el Pla Territorial Insular
com els Plans

Generals d’Ordenació Urbana o les Normes

Subsidiàries de cada ajuntament estableixen els límits de
creixement
¾ Molta de la matèria primera utilitzada és de procedència
insular, tot i que el ciment i altres materials de construcció
s’han importar
¾ Existeixen tres empreses autoritzades per a la gestió dels
residus de construcció i demolició, que també es dediquen al
reciclatge de materials
¾ S’hauria

de

recuperar

o

conservar

elements

que

són

característics del model de construccions tradionals, com per
exemple, les canalitzacions per recollir i emmagatzemar aigua
de pluja, la orientació de les cases, els materials, etc

4.6.5 Activitats extractives, d’energia i residus
Les activitats extractives suposen un gran impacte territorial i paisatgístic, i
són la font de la matèria primera utilitzada en les contruccions.
El 2005, des del Departament de Reserva de la Biosfera i Medi Ambient, es va
redactar el Pla Director Sectorial de Pedreres de Menorca (apartat ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.). Aquest Pla presenta un catàleg de
les pedreres actives i inactives/caducades de Menorca. Així, el 2005 hi havia
20 pedreres actives, d’aquestes 6 estaven ubicades a Alaior, 11 a Ciutadella, 2
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a Es Mercadal i 1 a Sant Lluís. Com es pot comprovar dos municipis abarquen
el 80% de les pedreres actives.
Pel que fa a pedreres inactives o caducades, el 2005 n’hi havia 107. Aquestes
es poden classificar en si estan en zones d’ús extractiu segons el PTI, en zones
d’ús no extractiu o que no es van poder localitzar. En el primer dels casos en
van localitzar 34, d’aquestes 8 estaven ubicades a Alaior, 18 a Ciutadella, 3 a
Es Castell, 2 a Maó, 2 a Sant Lluís i 1 a Es Migjorn, com en el cas de les actives
Alaior i Ciutadella allotgen el 76% d’aquestes pedreres. De pedreres ubicades
en zones d’ús no extractiu en van localitzar 40, 10 a Ciutadella, 8 a Maó i Es
Mercadal, 4 a Alaior, Ferreries i Sant Lluís, i 2 a Es Castell, en aquest cas la
distribució és més dispersa per tota l’illa, tot i que Ciutadella torna a
dominar. Sobre les pedreres que estaven detallades en el Catàleg de Pedreres
de la Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears i no es
van poder localitzar, dir que van ser 33, d’aquestes 10 havien de ser a
Ciutadella i 10 a Sant Lluís, 4 a Alaior i Ferreries, 3 a Es Migjorn i 2 a Maó.
Sobre les activitats energètiques destacar la diferència entre els impactes
ambientals generats per les activitats de treballen o produeixen energia a
partir de combustibles fòssils i les que ho fan a partir de fonts d’energia
renovables. A Menorca, com s’ha explicat en l’apartat 4.2, existeix una
central tèrmica al port de Maó, tancs per l’emmagatzematge de productes
petrolífers i combustibles gasos (gas liquat de petroli), i d’altra banda existeix
el Parc Eòlic de Milà i dues plantes d’energia solar fotovoltàica.
Com es sabut el consum de combustibles fòssils, és a dir limitats, suposa un
gran impacte ambiental negatiu, a part de l’emissió de gasos contaminants
que suposa el procés de creació d’energia a partir d’aquestes fonts,
principalment SO2, NOx i CO2, que són els causants de malalties respiratòries,
rendiments en collites, pluja àcida i responsables de l’efecte hivernacle,
entre d’altres. Així, la creació d’energia a partir de fonts d’energia
renovables, com seria el cas de l’eòlica i la solar fotovoltàica redueix
l’emissió d’aquests gasos contaminants a l’atmosfera i, per tant, ajuden a
lluitar contra el canvi climàtic.
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També s’ha de destacar que les centrals d’energies renovables, avui per avui,
suposen un consum de territori important i un impacte paisatgístic i sobre la
fauna a tenir en compte. A tal efecte, des del Departament d’Ordenació del
Territori del Consell Insular de Menorca es va encarregar el 2008 la redacció
del Pla Insular d’Energies Renovables a Menorca, per tal de definir clarament
en quines zones de l’illa es podien ubicar i en quines no aquesta tipologia de
plantes d’energies renovables.
Si ens fixem en les activitats de gestió de residus, aquestes suposen un risc
important pel que fa a abocaments i contaminació d’aqüífers. Com s’ha
explicat en els apartats ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. i
4.4, a Menorca disposem de l’abocador controlat de Milà, la planta d’envasos,
la

planta

de

compostatge,

el

forn

incinerador,

quatre

centres

de

descontaminació de vehicles, tres gestors més de residus tòxics i perillosos,
una planta de tractament integral de residus voluminosos i tres gestors de
residus de construcció i demolició. Totes aquestes activitats han d’estar
controlades ambientalment per evitar possibles fuites i abocaments de
productes i substàncies perilloses al medi natural i l’aqüifer.
Destacar la importància de la unificació en un únic punt de l’illa de
l’abocador controlat, les plantes d’envasos i compostatge, el forn incinerador
i la planta de residus voluminosos, ja que d’aquesta manera s’optimitza la
seva gestió i el control ambiental realitzat fa dismunir considerablement el
risc ambiental associat a aquestes activitats.
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SÍNTESI: ACTIVITATS EXTRACTIVES, D’ENERGIA I RESIDUS
¾ Les activitats extractives suposen un gran impacte territorial i
paisatgístic, i són la font de la matèria primera utilitzada en
les contruccions. El 2005 a Menorca hi havia 20 pedreres
actives i 107 pedreres inactives o caducades, ubicades
principalment a Ciutadella i Alaior
¾ Els combustibles fòssils emeten gasos contaminants que són
els causants de malalties respiratòries, rendiments en collites,
pluja àcida i responsables de l’efecte hivernacle, entre
d’altres. La creació d’energia a partir de fonts d’energia
renovables redueix l’emissió d’aquests gasos contaminants a
l’atmosfera i, per tant, ajuden a lluitar contra el canvi
climàtic
¾ Menorca disposem de l’abocador controlat de Milà, la planta
d’envasos, la planta de compostatge, el forn incinerador,
quatre centres de descontaminació de vehicles, tres gestors
més de residus tòxics i perillosos, una planta de tractament
integral de residus voluminosos i tres gestors de residus de
construcció i demolició. Totes aquestes activitats han d’estar
controlades ambientalment per evitar possibles fuites i
abocaments de productes i substàncies perilloses al medi
natural i l’aqüífer
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