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GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA_ medi natural
• Menorca compta amb els materials més antics de les Balears. Daten de 400 M.a. 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.
•

HIDROLOGIA_ medi natural
XARXA HIDROGRÀFICA I AIGÜES SUPERFICIALS
• Segons la metodologia utilitzada en el Pla
Hidrològic, a Menorca s’han definit 12
trams fluvials distribuïts en 8 conques, 17
masses d’aigua de transició: albuferes,
basses de desembocadura, prats litorals i
costaners, 28 zones húmides, 36 basses
temporals, 7 coves amb ambients
anquialins i 2 coves amb hàbitats
dolçaqüícoles no litorals.

HIDROLOGIA_ medi natural
AIGÜES SUBTERRÀNIES
• A Menorca existeixen 5 masses d’aigua subterrània, segons la Directiva 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.
• Les aigües subterrànies són el principal recurs hídric de Menorca.
Massa d’aigua

Superfície (km2)

Longitud de costa (km)

Maó

117,9

43,8

Es Migjorn Gran

110,9

25,8

Ciutadella

157,4

64,5

Sa Roca

69,4

0

Addaia

19,1

30,8

Tirant

3

0,3

Total

477,7

165,2

ECOSISTEMES TERRESTRES_ medi natural
VEGETACIÓ
• Menorca compta amb una rica i variada vegetació.
•Hi han 1.321 tàxons (plantes autòctones i naturalitzades, incloent espècies,
subespècies i varietats). El 60% de la flora és de càracter mediterrani, 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.
• 8 espècies endèmiques estan incloses a la Directiva d'hàbitats i 4 estan
considerades com a prioritàries. 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. La declaració de microreserva implica
simultàniament la protecció de la zona i la redacció d’un pla de gestió.

ECOSISTEMES TERRESTRES_ medi natural
FAUNA
•Menorca compta amb un gran riquesa faunística. Destaquen els ocells, que es poden
trobar en una gran varietat d’ambients (boscos, albuferes, litoral rocós, etc.). Els
mamífers són més freqüents en zones boscoses i els rèptils, amfibis i peixos en zones
amb presència d’aigua com les albuferes o els barrancs. Cal esmentar la importància de
la sargantana balear (Podarcis lilfordi), espècie que ha evolucionat de manera diferent a
cada illot i han constituït fins a vuit subspècies úniques i diferents als illots de Menorca.
•Menorca, com la major part dels indrets del món, pateix el problema de la pèrdua de
biodiversitat. De les 217 espècies de vertebrats (sense tenir en compte els peixos i els
mamífers aquàtics), un 25% posseeix algun tipus d’amenaça segon les dades del llibre
dels vertebrats de Balears.

N. espècies Espècies amenaçades
Amfibis
Reptils
Aus
Mamífers

2
12
218
25

1
4
53
6

%

Categoria amenaça

50
1V
33
1EN, 2V, 1MR
24 1 CR, 2 EN, 34 V, 16 MR
24
3 V, 3 MR

ECOSISTEMES MARINS_ medi natural
• Les aigües del litoral menorquí compten amb una elevada diversitat biològica
D’especial importància són les praderies de Posidònia i altres fanerògames, per constituir
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.

• 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.

SISTEMA LITORAL_ medi natural
DESCRIPCIÓ DEL LITORAL
• Menorca compta amb 285,7 km de costa, i el 9,2% de la longitud de costa correspon a
platges, les quals representen el 0,1% de la superfície de l’illa. el 85% de la composició
del sediment de platja és d’orgien bioclàstic (fragments esquelètics d’organismes) amb
origen a les praderies de Posidonia Oceanica. 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

• Es poden distingir dues costes, que fan
referència a les unitats geomorfològiques de
Menorca, la costa de Tramuntana i la de
Migjorn.

SISTEMA LITORAL_ medi natural
DESCRIPCIÓ DEL LITORAL
El litoral de Menorca presenta diverses
formes i tipus de costa: penya‐segats de
perfil complex, penya‐segats de marina,
sistemes platja‐duna i albuferes.

La Posidonia Oceanica té un paper important pel litoral. Les
praderies de Posidonia són la principal font de sediment de
les platges, protegeixen la costa de l’erosió i retenen
l’arena dels bancs submergits.

SISTEMA LITORAL_ medi natural
USOS I IMPACTES ANTRÒPICS AL LITORAL
•Transport i comunicació amb la resta de territoris
2 grans ports, aprofitant dues badies existents.
•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.

SISTEMA LITORAL_ medi natural
USOS I IMPACTES ANTRÒPICS AL LITORAL
•Us recreatiu
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.
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.
Any

Num.platges analitzades % platges B que superen % platges A que superen la
la CC
CC

2000

22

69

22

2001

24

57

20

2002

21

54

25

2006

27

47

10

El turisme nàutic 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

SISTEMA LITORAL_ medi natural
USOS I IMPACTES ANTRÒPICS AL LITORAL
abocaments d’aigües residuals
Pèrdua superfície de praderia
fondeig de les embarcacions d’esbarjo
neteja mecànica platges
pas indiscriminat pel sistema dunar

Augment erosió
Fragmentació d’hàbitats

us massiu platja
Generació residus sòlids
instal∙lació serveis
pas vehicles
extracció arena i camps conreats
urbanització

Desequilibris balanç sedimentari
Eradicació formes dunars
Desforestació

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

PAISATGE_ medi natural
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 humanitzat. En realitat, resten al món pocs paisatges naturals, és a
dir, que mai han sofert l’acció de l’activitat humana.

50,5%

paisatge natural

45%

paisatge humanitzat
modificat

4,5
%

paisatge humanitzat
artificial

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

ESPAIS NATURALS PROTEGITS
• Per a preservar i conservar els espais naturals, Menorca compta amb diverses figures
de protecció: 19 Àrees Naturals d’Especial Interès, 3 Àrees Interès Paisatgístic, 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 .

ESPAIS NATURALS_ medi natural
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

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

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.

Moltes d’aquestes figures
es superposen, però en
total sumen unes 46.917
hectàrees, que correspon
al 67,6% del territori
insular.

VECTORS AMBIENTALS
9AIGUA
9ENERGIA
9 ATMOSFERA
9RESIDUS
9RISC AMBIENTAL
9INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

AIGUA_ vectors ambientals
RECURSOS HÍDRICS
•El recursos hídrics de Menorca són principalment les aigües subterrànies.
• 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.

AIGUA_ vectors ambientals
RECURSOS HÍDRICS
• Els recursos hídrics disponibles a Menorca són uns 20,3 hm3/any, tots provinents de les
aigües subterrànies.
• 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.
•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.

AIGUA_ vectors ambientals
USOS I CONSUMS
•L’abastiment d’aigua per a la població és de 14,67 hm3/any (2006) i el 100% prové dels
recursos subterranis. El 88% de l’aigua que es consumeix per a l’abastiment de la població
s’extreu l'aqüífer de Migjorn
•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). És l’equivalent a
57 ampolles de 5 litres diàries
•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
addicionalment 1,03 hm3/any a l’abastiment agrícola. Per tant, l’abastiment agrícola en
total va correspondre a 6,63 hm3/any.
•La gran majoria dels polígons industrials existents a les Balears s’abasten d’aigua de les
xarxes municipals. A Menorca l’abastiment d’aigua del sector industrial suposa 0,06
hm3/any i l’Aeroport de Maó és el principal receptor.
•A Menorca existeix 1 camp de golf que requereix uns 0,23 hm3/any d’aigua. Gran part
del reg es realitza mitjançant aigües utilitzades regenerades.

AIGUA_ vectors ambientals
PRESSIONS I IMPACTES

• Les pressions sobre les aigües superficials, en el cas del torrents són principalment usos
agrícoles i ramaders, abocaments de depuradores i l’execució de llits reforçats.

•Les zones humides 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.

•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

ENERGIA_ vectors ambientals
INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES
Fotos central Maó

•Mallorca i Menorca formen un únic sistema elèctric,
connectades 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
•A Menorca hi ha tres subestacions (a Ciutadella, es Mercadal i
Maó) i es preveu la construcció de tres subestacions noves:
Maó (POIMA), Ciutadella (Oest) i cala en Bosc.
• Tots els productes petrolífers i gasos liquats de petroli
arriben per via marítima al port de Maó. No es disposa de cap
tipus d’oleoducte de transport ni centres d’emmagatzematge i
envasats de GLP
•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

ENERGIA_ vectors ambientals
CONSUMS ENERGÈTICS
Consum energètic final per sectors. Menorca 2007
3,09%
14,58%

Energia facturada per sectors (MWh) Menorca,
2007

7,36%

1,6%

5,4%

Serveis públics
Primari

0,2%
Agricultura

38,1%

Energia

Transport

16,19%

Indústria

Indústria
40,8%

Residencial
Serveis

3,66%

Serveis de mercat
Serveis de no mercat
Construcció

1,2%

Sector domèstic

55,12%
12,7%

Font: Estadístiques Energètiques 2007

Font: GESA. Les Balears en xifres 2008

•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.
•En el consum d’energia elèctrica es ressalta la important bipolaritat entre Maó–Ciutadella
•El consum elèctric per habitant de dret a es va situar en 6.496,94 KWh/habitant (2008)
•El 2008, els productes petrolífers pesants (PPP) foren consumits pràcticament en la seva
totalitat (99,20 %) en la producció elèctrica de la central de Maó

ENERGIA_ vectors ambientals
ENERGIES RENOVABLES
Parc Solar Son Salomó

Parc Eòlic Milà

•Sobre energia solar tèrmica i fotovoltàica particular les dades són molt
dispars. La principal instal∙lació fotovoltaica de Menorca i també de les Illes
Balears és el Parc Solar de Son Salomó (Ciutadella) (3 MW), també existeix el
parc solar de Binissafúller (Sant Lluís) (1,3 MW)
•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.
•Les energies renovables permeten la reducció de l’emissió de gasos
contaminants a l’atmosfera, principalment SO2, NOx i CO2. L’any 2008 la
producció de Milà ha evitat el consum de 903 barrils de petroli.

ENERGIA_ vectors ambientals
NECESSITATS ENERGÈTIQUES

•PDS Energètic fa unes previsions de consum energètic fins 2015
•Aquestes previsions suposen un increment del 38,9 % en el consum
final si consideram el període 2003‐2015, a raó d’un 3 % anual
•Les previsions per a l’any 2015 suposen incrementar la utilització del
gas natural

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

Font: PDS Energètic

%

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

ATMOSFERA_ vectors ambientals
• Menorca localitza el 12% de les empreses
registrades a nivell Balears com a potencialment
contaminadores de l’atmosfera.
• A Menorca hi han 3 de les 18 estacions de
control de la Xarxa de Vigilància i Control de la
Qualitat de l’Aire (Ciutadella, Sant Lluís i Pous). Les
dades recollides en aquestes estacions mostren
que els nivells detectats de SO2 i NO2 són
excel∙lents, i d’O3 són bons. De partícules només
es disposen de dades a l’estació de Sant Lluís, on la
situació actual és bona.
• Des de l’any 1990 les emissions de CO2
vinculades a la mobilitat insular han augmentat
de forma important, arribant actualment gairebé
a les 200.000 tones anuals de CO2. Pel que fa a
les emissions vinculades a la mobilitat
transinsular, la tendència també ha estat a l’alça
però de forma més irregular. En ambdós casos, i
tenint en compte que la mobilitat insular emet
més que la transinsular, des de l’any 1990 s’han
doblat les emissions.

a 28/12/09
SO2
NO2
O3
PM10

Ciutadella
Excel∙lent
Excel∙lent
Bona
n.d.

Pous
Excel∙lent
Excel∙lent
Bona
n.d.

Sant Lluís
Excel∙lent
Excel∙lent
Bona
Bona

RESIDUS_ vectors ambientals
PDR I GENERACIÓ TOTAL DE RESIDUS
Objectius a destacar PDR pel 2012:
•70% de recollida de matèria orgànica, un 85% de vidre, un 80% de
paper‐cartró i un 55% d’envasos lleugers
•valorització i disposició final: 28% de compostatge, 36% de
tractament mecànic‐biològic del rebuig, 40% de reciclatge i un 26%
d’abocador controlat
Generació total de residus (t), Menorca 1995‐2008

En els últims sis anys la reducció
de la generació total de residus
ha estat del 13,45%
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RESIDUS_ vectors ambientals
FRACCIONS

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%
RÀTIOS RECOLLIDES SELECTIVES 2008:
•Matèria orgànica: 21,59 Kg/hab*any / Màxim recollida 2005
•Paper i cartró: 72,33 Kg/hab*any / Màxim recollida 2008
•Vidre: 28,42 Kg/hab*any / Màxim recollida 2008
•Envasos lleugers: 18,76 Kg/hab*any / Màxim recollida 2008

RESIDUS_ vectors ambientals
REBUIG I FORN INCINERADOR
RESUM DE DADES DE RESIDUS ABOCATS 2008
•Rebuig de la Planta de Milà: 27.133 t
•Residus de neteja viària: 3.386 t
•Altres residus no perillosos: 5.782 t
•Restes d’escorxador: 497 t
•Residus voluminosos: 42.056 m3
•Residus sanitaris tipus II: 1.448 m3
Rebuig a la planta de Milà (t), 2002‐2008

A principis de 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
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Font: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, 2008
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RECOLLIDES COMPLEMENTÀRIES I RESIDUS PERILLOSOS
•Plàstics agrícoles: El 2008 s’han recollit 383,08 tn (Ciutadella en un 30,84%) / Màxima
recollida 2007
•Tòners i cartutxos: 4.270 kg, 85 punts de recollida / Màxima recollida 2008
•RAEE: 335.218 kg / Màxima recollida 2008 / Increment 5000% 2004‐2008
•Oli vegetal: 81.051 kg /Màxima recollida 2007
•Oli mineral: 10.870 kg / Màxima recollida 2007

RESIDUS PERILLOSOS:
•Les dades són a nivell autonòmic i no
diferenciades ni per illes ni per
municipis. Dèficit en el control i
seguiment de la gestió dels residus
perillosos
•Els olis i les piles i bateries són els que
es recullen en major proporció
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RESIDUS AGRÍCOLES / RESIDUS VOLUMINOSOS
RESIDUS AGRÍCOLES
•Generació de residus ramaders: 263.838’06 Tn/any de fems i 176.039’5 m3/any de
purins aprox. L’aplicació incorrecta d’aquests residus al sòl agrícola són una de les
principals causes de la contaminació de l’aqüífer
• Tractaments sanitaris dels ramats, molts residus biològics o zoosanitaris (residus
perillosos) / ADS i Cooperatives Agrícoles de Menorca 6.000 kg (2008‐2009)
• Residus fitosanitaris SIGFITO, 1.422 kg (2006‐2008)
• Ferralla al camp, 116 tones 2008

RESIDUS VOLUMINOSOS:
•Abril de 2009 TIV Menorca,
gestionada per Càritas Diocesana de
Menorca
• des de 2007 davallada important en
la recollida d’aquesta tipologia de
residus / 8.411’20 tn 2008

RESIDUS_ vectors ambientals
RESTES VEGETALS / RESIDUS CONSTRUCCIÓ
RESIDUS DE RESTES VEGETALS
•Molt difícil determinar la quantitat de residus vegetals generats, existeixen diferents
destins finals (Milà, plantes de residus de construcció i demolició, centres de
jardineria, abandó, etc )
Dades en tn

Una aproximació

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

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ:
La prohibició d’entrada a Milà va millorar la seva gestió final i es va iniciar el seu
reciclatge, en plantes autoritzades:
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
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CONTROL AMBIENTAL I INVERSIONS
CONTROL AMBIENTAL:
PLANTA DE COMPOSTATGE: Control de la qualitat del compost resultant del
procés de tractament
ABOCADORS: Estudis sobre els lixiviats amb mostrejos periòdics / Estudis
sobre les emissions de l’abocador
PLANTA DE TRIATGE D’ENVASOS. Caracteritzacions fixades per ECOEMBES
FORN INCINERADOR. Control de les emissions

INVERSIONS MÉS IMPORTANTS:
•xarxa de deixalleries, una per municipi
•millores a l’abocador, impermealització del dipòsit controlat de Milà II

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

RISC AMBIENTAL_ vectors ambientals
PLATERME
PLATERME = pla territorial de protecció civil per a l’illa de Menorca, divideix els
riscos potencials en riscos d’origen natural i/o antròpic
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
tsunami assoleixen nivell mig

RISCOS D’ORIGEN NATURAL
•Risc d’inundacions i avingudes: nivell de risc entre baix i mig. Inclou la
rissaga
•Risc sísmic: zona de risc sísmic baix
•Risc d’esllavissades i despreniments: hi ha risc important de
despreniments
•Risc meteorològic: sequera, les grans tempestes i les boires, poden afectar
a qualsevol punt de l’Illa

RISC AMBIENTAL_ vectors ambientals
RISCOS D’ORIGEN ANTRÒPIC
•Risc d’incendi forestal: masses forestals de pi blanc, alzines o ambdós, en
nombroses urbanitzacions la massa forestal es confon amb la pròpia estructura
urbanística
•Riscos industrials: principals riscos en la indústria de la bijuteria i l’alimentària
•Risc de transport: Transport per carretera (Me‐1 té major densitat de tràfic i el
major nombre de sinistres) Transport aeri, Transport marítim de matèries perilloses
(Port de Maó)
•Risc sanitari: intoxicacions alimentàries, epidèmies i plagues, prenen especial
importància a causa del clima càlid i de la seva condició turística
•Risc a la platja: tot el litoral està esquitxat de petites cales susceptibles de riscos
meteorològics, contaminació, o riscos que pertoquen directament a la salut humana
•Risc en concentracions humanes: Les festes populars que es celebren a l’estiu. El
principal problema és el pànic incontrolat que l’accident o incident provoca en la
gent
•Risc de falta d’abastament: és bastant aleatori i dependrà de factors a priori no
previsibles

INCIDÈNCIA AMBIENTAL_ vectors ambientals
ACTIVITATS AGRÍCOLES
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
El CARB és considerat un programa de
desenvolupament rural sostenible que
ha experimentat un augment molt clar
en nombre de finques beneficiàries

Evolució CARB, 2005‐2009
2005
2006
2007
2008
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

Font: Dept Economia i Medi Ambient

L’agricultura ecològica ha augmentat un 150% de 2003 a 2009 en operadors, i un 108% en hectàrees,CBPAE
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ACTIVITATS PESQUERES
FLOTA PROFESSIONAL: formada per devers 90‐80 embarcacions, 92% són d’arts menors o
palangre de fons i el 8% d’arrossegament de fons. La producció pesquera té, com a únic
mercat el local
Captures anuals ports de Ciutadella, Fornells i Maó, 2003‐2009
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Font: Confraries Ciutadella, Fornells i Maó, 2009

PESCA RECREATIVA: té una importància
social i econòmica molt important ja que
es tracta de l’activitat d’oci més nombrosa.
Molt poques dades de la situació exacta de
l’activitat i el seu impacte, podem destacar
l’impacte sobre pradera de Posidònia

INCIDÈNCIA AMBIENTAL_ vectors ambientals
ACTIVITATS FORESTALS
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).
Aprofitament forestal a Menorca, núm. d’arbres o peus a tallar, 2002‐2009
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ACTIVITATS CINEGÈTIQUES
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

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
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ACTIVITATS INDUSTRIALS
IMPACTES AMBIENTALS DESTACATS:
el consum (0,06 hm3/any) i abocaments d’aigua, consum d’energia
(3,66%), generació de residus, emissions a l’atmosfera, entre d’altres
•No existeix un control ambiental detallat i diferenciat per aquest tipus
d’activitat econòmica, fet que dificulta poder estudiar en claredat els seus
possible efectes sobre el medi ambient
•A Maó, una petita part de les aigües residuals de les indústries reben
tractament a la depuradora privada de l’ITEB (Institut Tecnològic Bijuter),
on també es tracten aigües residuals del sector bijuter provinents d’altres
municipis

INCIDÈNCIA AMBIENTAL_ vectors ambientals
ACTIVITATS TURÍSTIQUES I DE SERVEIS
IMPACTES AMBIENTALS DESTACATS:
les renous, la generació de residus i el consum d’aigua (1,76 hm3/any),
que solen ser impactes molt estacionals
•Es disposen de dades molt generals, que fan difícil detallar l’impacte
ambiental d’aquest sector
•Consum de territori: 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

INCIDÈNCIA AMBIENTAL_ vectors ambientals
ACTIVITATS DE LA CONSTRUCCIÓ
IMPACTE AMBIENTAL DESTACAT:
consum de territori, seguit del consum de matèries primeres i la
generació de residus de construcció i demolició.
•Molta de la matèria primera utilitzada és de procedència insular, tot i
que el ciment i altres materials de construcció s’han d’importar
•Existeixen tres empreses autoritzades per a la gestió dels residus de
construcció i demolició, que també es dediquen al reciclatge de materials
•S’hauria de recuperar o conservar elements que són característics del
model de construccions tradicionals, com per exemple, les canalitzacions
per recollir i emmagatzemar aigua de pluja, la orientació de les cases, els
materials, etc

INCIDÈNCIA AMBIENTAL_ vectors ambientals
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 construccions / 20 pedreres actives
i 107 pedreres inactives (2005)
•Els combustibles fòssils emeten gasos contaminants La creació d’energia a partir
de fonts d’energia renovables redueix l’emissió d’aquests gasos contaminants a
l’atmosfera i, per tant, ajuden a lluitar contra el canvi climàtic
•Menorca disposem de l’abocador controlat de Milà, la planta d’envasos, la
planta de compostatge, el forn incinerador, quatre centres de descontaminació
de vehicles, tres gestors més de residus tòxics i perillosos, una planta de
tractament integral de residus voluminosos i tres gestors de residus de
construcció i demolició. Totes aquestes activitats han d’estar controlades
ambientalment per evitar possibles fuites i abocaments de productes i
substàncies perilloses al medi natural i l’aqüífer
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