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PRESENTACIÓ
1.

Introducció general

La llei 8/1987, de 8 d’abril, d’Ordenació Territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, modificada per la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’Ordenació Territorial, desenvolupa la competència que en
matèria d’ordenació del territori té atribuïda la Comunitat Autònoma i
estableix els objectius, instruments i procediments per al seu exercici
efectiu pel Govern de les Illes Balears. Així mateix, és d’aplicació la
legislació estatal vigent en matèria de sòl.
Aquesta legislació crea tres instruments d’ordenació: les Directrius
d’Ordenació del Territori, els Plans Territorials Insulars (abans Plans
Territorials Parcials), i els Plans Directors Sectorials. Les D.O.T
constitueixen en l’actualitat l’instrument superior i bàsic de l’ordenació
territorial de les Illes Balears. Integren, en efecte, l’instrument central, pel
fet que tenen caràcter originari (no depenen de cap altre instrument i són el
fonament de la resta), necessari (els altres són figures de
desenvolupament) i gaudeixen de jerarquia superior, pel fet que són
aprovades per Llei del Parlament.
Tanmateix, la resta d’instruments d’ordenació territorial (PTI i PDS) són
plans de desenvolupament de les DOT, i tenen idèntica eficàcia que les
mateixes D.O.T (tot i esser de jerarquia inferior). Aquests instruments
tenen caràcter derivat, ja que duen causa de les DOT (les desenvolupen –
els PTP i PTI o, si s’escau, s’emmarquen en elles –els PDS-) i presenten o
bé el mateix rang (quan els PDS són elaborats pel Govern de les Illes
Balears), o bé un rang diferent (superior en el cas dels PTI, o inferior en el
cas dels PDS).
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D’acord amb el que disposa l’article 2 de la llei 14/2000, són objecte dels
plans d’ordenació del territori, i per tant dels PTI, les determinacions
següents:
i)

Regular les dimensions físiques dels assentaments, inclosos els
vinculats als sectors productius secundari i terciari.

ii)

Ordenar la distribució espacial de les instal·lacions productives
pròpies dels sectors primari i secundari, a través de l’ús de
procediments de foment o de dissuasió en relació a les instal·lacions
existents o futures.

iii)

Fixar els nuclis de població que, per les seves característiques i
possibilitats,
siguin
els
impulsors
del
desenvolupament
socioeconòmic d’una zona.

iv)

Definir les àrees territorials que, per causa de la seva idoneïtat actual
o potencial per a l’explotació agrícola, forestal o ramadera, o per la
riquesa paisatgística o ecològica, hagin d’esser objecte d’especial
protecció.

v)

Ordenar les infraestructures, les instal·lacions, els equipaments i els
serveis, i definir els seus criteris de disseny, les seves
característiques funcionals i la seva localització, de manera que
s’aconsegueixi una configuració racional d’aquests elements
estructuradors a les diferents illes.

vi)

Establir un sistema de coordinació de les diferents polítiques
sectorials dels diversos òrgans de l’Administració, de tal manera que
s’asseguri la seva integració en una visió de conjunt dels problemes
territorials.
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vii)

Promoure la participació de la societat en el procés d’ordenació
territorial i formalitzar-la, amb la finalitat d’aconseguir que aquest
procés respongui a les aspiracions i necessitats de la població.

Les Directrius d’Ordenació del Territori, contenen determinacions
d’aplicació en el procés de redacció del PTI en els aspectes següents:
a) Àrees o espais protegits
b) Àrees de sòl rústic comú
c) Àrees d’interès històric o artístic
d) Àrees de desenvolupament urbà
e) Ordenació dels equipaments
f)

Determinacions d’especial rellevància per a la redacció del PTI de
Menorca
a. Vinculació dels instruments de planejament municipal
b. Vinculació de les zones d’interès per a la defensa estatal

2.

Estructura del document

A partir del contingut en determinacions fixat als Plans Territorials Insulars
per l’article 9 de la llei 14/2000, s’ha establert com a contingut propi del
present document d’Aprovació Inicial del Pla Territorial Insular el següent:
a)

Marc Jurídic d’elaboració del PTI. El marc jurídic en el que es
defineix el pla resulta complex, pel fet que se superposen
legislacions estatals i autonòmiques, que existeixen diferències en
l’època d’aprovació i en les finalitats de les normes autonòmiques i
pel fet que hi ha casos en els que una actuació urbanística s’ha
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retrassat en el temps, amb el resultat d’esser afectada
successivament per vàries generacions de normes legals.
b)

Criteris metodològics per a la formulació del PTI. Aquests criteris
parteixen de la necessitat d’integrar el pla en la lògica del
paradigma de la sostenibilitat, tot cercant un nou enfocament per a
la planificació espacial. En el procés de redacció del pla cobren un
paper rellevant els actors locals, amb una atenció important a la
participació pública.

c)

Memòria informativa, on s’expliquen els continguts següents:
-

-

-

Una anàlisi de l’estructura territorial general de l’àmbit, que
posa atenció a la homogeneïtat i diversitat del territori i les
peces que el composen.
Un diagnòstic territorial que estudia la situació actual dels
recursos naturals i paisatgístics, el sistema d’assentaments, la
problemàtica de les parcel·lacions en sòl rústic, el patrimoni
històric i cultural, les infrastructures i els equipaments.
Un diagnòstic socio-econòmic amb atenció a la competitivitat
econòmica i a l’ordenació de l’oferta turística.

d)

Memòria Justificativa, que inclou una definició del model territorial
proposat i un desglossament de les actuacions sectorials
necessàries en funció dels elements del diagnòstic corresponents.

e)

Normativa, que conté les determinacions d’ordenació i gestió del
pla i la seva naturalesa, amb l’articulació del seu contingut
substantiu en les categories següents:
-

Determinacions de caràcter informatiu
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-

f)

Determinacions dispositives expressives de directrius
Determinacions dispositives d’immediata i directa aplicació
exclusivament pel que fa a l’ús del territori i del sòl
Determinacions dispositives de caràcter directiu
Determinacions dispositives d’aplicació immediata, directa i
plena

Documentació gràfica, amb cartografia d’ordenació a escala
adequada per a la correcta comprensió del seu contingut i
determinacions.

g)

Annexos, que inclouen fitxes de Parcel·lacions en Sòl Rústic,
fitxes detallades de Zones Turístiques i Zones Turístiques de
Règim Especial
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MARC JURÍDIC DE L’ELABORACIÓ DEL PTI DE MENORCA

1.

El Marco Legal vigente

Als Plans Territorials Insulars els és d’aplicació la següent Legislació
Autonòmica:
Aplicació directa
Fins a 28.12.00: Llei 8/1987, d’1 d’abril, d’ordenació territorial (L1bOT)
Des de 28.10.00: Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació
territorial (L2bOT)
Llei 6/1999, de 3 de abril, de directrius d’ordenació del territori
(LbDOT), modificada per la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de mesures
cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i
l’urbanisme a les Illes Balears.
Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als Consells
Insulars en matèria d’ordenació del territori.
Aplicació complementària:
Llei 10/1990, de 2 d’octubre, de Disciplina Urbanística.
Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
Llei de 17 de novembre de 1988, modificada per les de 6 de juny de
1990 i 8 de juliol de 1997, sobre camps de golf.
Llei d’1 de juny de 1988, sobre edificis i instal·lacions fora d’ordenació.
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Llei de 20 de juny de1990, d’atribució de competència als Consells
Insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat, a la que s’afegeix una
disposició addicional per la Llei de 29 de novembre de 1990.
Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als
Consells Insulars en Matèria de Carreteres i Camins
Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als Consells
Insulars en Matèria d’Ordenació del Territori
Llei de 30 de gener de 1991, modificada per les de 23 de desembre
de 1992 i 8 de juliol de 1997, d’espais naturals i règim urbanístic de
les àrees d’especial protecció.
Llei de 28 de setembre de 1993, d’adequació de les xarxes
d’instal·lacions a les condicions històrico – ambientals dels nuclis de
població.
Llei de 23 de març de 1994, sobre condicions per a la reconstrucció en
sòl no urbanitzable d’edificis i instal·lacions afectats per obres
públiques o declarades d’utilitat pública i executades pel sistema
d’expropiació forçosa.
Decret de 16 de gener de 1996, sobre regulació de capacitats de
població en els instruments de planejament general i sectorial.
Aquest ordenament autonòmic opera dins l’espai competencial de la
Comunitat Autònoma a la que pertany, el de les illes Balears (arts. 148.1.3
CE i 10.3 EAIB), com a conseqüència de la STC 61/1997, de 20 de març
(així com la posterior STC 164/2001) i de la delimitació (especialment
urbanística)
dels
títols
competencials
d’ordenació
territorial
(fonamentalment els utilitzables per l’Estat central, que són: expropiació
forçosa, responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, el
procediment administratiu a observar per part de les mateixes, i les
exigències mínimes de respecte al medi ambient), però, tot i així, s’inscriu
dins l’ordenament general – estatal, que té disposicions rellevants per a la
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OT i l’urbanisme. Aquests títols competencials tnene caràcter de plens,
cosa que implica que la legislació estatal dictada a la seva empara, tot i
que no és pròpiament ordenació territorial i urbanística, és rellevant per a
ella.
En particular i en el si de l’ordenament autonòmic:
a)

La L1bOT va regir la formulació, elaboració i tramitació del
denominat per aquest motiu PTP fins a l’entrada en vigor de la
L2bOT.

b)

Pel fet que la L2bOT no conté previsió limitativa o moduladora de
la seva aplicació a partir de la seva entrada en vigor d’alguna altra
distinta de la seva disposició transitòria 1ª, cal entendre – més
enllà de la seva restricció literal en termes de procediment- que a
partir d’aquesta entrada en vigor l’elaboració (i per tant el contingut
substantiu) i sens dubte la tramitació i aprovació de l’ara ja PTI
s’han de produir conforme a la referida Llei, que és la vigent en
l’actualitat (la que defineix el marc legal actual de tots els
instruments d’ordenació territorial).

La legislació estatal aplicable és la següent:

Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i

Aplicació
Directa

valoracions (d’ara en endavant, LRSV), modificada
pel Reial Decret Llei 4/2000, de 23 de juny, sobre
mesures liberalitzadores en matèria de sòl.
Preceptes en vigor del Reial Decreto Legislatiu
1/1992, de 26 de juny, aprovatori del text Refós de
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana.
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Aplicació
supletòria

Preceptes en vigor del Reial Decret Legislatiu
1346/1976, de 9 d’abril, aprovatori de la Llei sobre
Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i els seus
Reglaments de desenvolupament.

Aquestes normes estatals no prevalen necessàriament sobre les
autonòmiques, ja que l’article 149.3 de la CE resulta que les relacions entre
unes i altres regeixen pel principi de competència, en moure’s les segones
en un espai de competència plena.
El PTI de Menorca opera en una situació territorial-urbanística d’enorme
complexitat. Les causes principals en són:
Pel que fa als aspectes normatius:
-

L’ordenament d’aplicació està composat per la legislació
autonòmica i estatal, amb la qual cosa la primera és
complementada per la segona en els aspectes no legislats.
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-

El canvi experimentat pel marc legal autonòmic de l’ordenació
territorial obliga a una operació específica d’integració de
l’ordenació en vigor (interpretació de les Directrius d’Ordenació
Territorial conforme amb el marc legal vigent).

-

Les normes autonòmiques urbanístiques tenen un abast parcial,
són d’èpoques distintes i tenen finalitats diferents.

-

La legislació estatal, de directa aplicació, obliga a interpretar i
aplicar el complex ordenament autonòmic en termes que el facin
compatible amb ella.

En els aspectes pràctics
-

La complexitat normativa ha donat lloc a una pluralitat d’accions
d’execució que han determinat al llarg del temps la consolidació
de situacions jurídiques d’entitat i abast diversos.

-

La sovint llarga duració dels processos urbanitzadors i edificatoris
provoca que aquests s’hagin vist necessàriament influïts per
diverses normes que han completat o derogat les vigents en el
moment de l’inici dels esmentats processos.

L’elaboració dels PTI es realitza tot considerant les situacions
individualitzades derivades dels processos urbanístics comentats, tant els
ja acabats, con els encara en curs, amb la finalitat de poder adoptar una
estratègia coherent.
Si es tenen en compte els problemes exposats, de tipus normatiu i pràctic,
es pot entendre la complexitat a la que aquesta elaboració està sotmesa.
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1.1

El sistema legal balear de Ordenación del Territorio

En el moment de l’inici de la formulació del PTI tots els instruments
d’ordenació territorial, inclòs el PTI, havien de perseguir els objectius
següents:
a)

Definició i consolidació d’una estructura espacial que garanteixi la
compatibilitat de l’assoliment del màxim benestar de la població,
entès com a qualitat de vida – economia i entorn- i de la protecció i
millora del medi ambient.

b)

Compatibilització entre el desenvolupament del sistema productiu
(especialment el sector turístic) i les seves repercussions sobre la
transformació del territori i del sòl, així com l’ús racional dels
recursos naturals, especialment el litoral, l’aigua i el paisatge.

c)

Definició dels criteris a seguir a l’hora d’establir assentaments
humans (millora de condicions de vida i accessibilitat).

d)

Perfeccionament (foment) i correcció (dissuassió) de la distribució
territorial de les instal·lacions productives dels sectors primari i
secundari.

e)

Determinació dels nuclis de població que són cap de comarca,
impulsors del desenvolupament de la zona.
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f)

Delimitació de les àrees
supramunicipal (insular).

que

precisen

un

tractament

g)

Definició de les àrees d’especial protecció per la seva idoneïtat per
a l’explotació agrícola, forestal o ramadera, o per la seva riquesa
paisatgística o ecològica, tot tenint en compte que la LRSV atorga
un ampli marge de maniobra a les illes Balears en matèria de
classificació del sòl, i així també en relació amb el sòl no
urbanitzable o rústic.

h)

Definició de característiques i localització dels elements
estructurals –infrastructures, instal·lacions o equipaments i
serveis, públics o privats, dirigits a la satisfacció de necessitats
col·lectives a nivell comarcal i insular, per assegurar la seva
racional disponibilitat per part de la població.

i)

Coordinació de les polítiques sectorials per a la seva integració en
una visió de conjunt dels problemes territorials.

j)

Consolidació del caràcter democràtic del procediment d’ordenació
territorial a través de la regulació de la participació de la societat
en els processos.

En l’actualitat i, per tant, de cara a l’establiment del contingut definitiu del
PTI s’ha de tenir en consideració que, de conformitat amb l’article 2 L2bOT,
les Administracions públiques (totes elles i, com a conseqüència, també el
Consell Insular) han de procurar a través dels instruments d’ordenació
territorial (i, per tant, també i en allò que procedeixi el PTI):
i)

Regular les dimensions físiques dels assentaments, inclosos els
vinculats als sectors productius secundari i terciari.
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ii)

Ordenar la distribució espacial de les instal·lacions productives
pròpies dels sectors primari i secundari, a través de l’ús de
procediments de foment o de dissuassió en relació amb les
instal·lacions existents o futures.

iii)

Fixar els nuclis de població que, per les seves característiques i
possibilitats, hagin d’esser impulsors del desenvolupament
socioeconòmic d’una zona.

iv)

Definir les àrees territorials que, per la seva idoneïtat actual o
potencial per a l’explotació agrícola, forestal o ramadera, o per la
riquesa paisatgística o ecològica, hagin d’esser objecte d’especial
protecció.

v)

Ordenar les infrastructures, les instal·lacions, els equipaments i els
serveis, i definir els seus criteris de disseny, les seves
característiques funcionals i la seva localització, de manera que
s’aconsegueixi una configuració racional d’aquests elements
estructuradors a les diferents illes.

vi)

Establir un sistema de coordinació de les diferents polítiques
sectorials dels diversos òrgans de l’Administració, de manera que
s’asseguri la seva integració en una visió de conjunt dels
problemes territorials.

vii)

Promoure la participació de la societat en el procés d’ordenació
territorial i formalitzar-la, per tal d’aconseguir que aquest procés
respongui a les aspiracions i necessitats de la població.
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De conformitat tant amb l’anterior L1bOT (art.2), com amb l’actual L2bOT
(art. 3), els instruments d’ordenació territorial són els següents:
a)

Directrius d’Ordenació Territorial (DOT).

b)

Plans Territorials Insulars (PTI) [abans: Parcials; PTP].

c)

Plans Directors Sectorials (PDS).

(han desaparegut de l’actual Llei, per tant, els Plans d’Ordenació del Medi
Natural [POMN]).
El mateix article 3 L2bOT realitza un aclariment important sobre els PTI i
els PDS: tenen la naturalesa jurídica de disposicions reglamentàries, que –
en el moment de la seva aprovació- s’incorporen a l’ordenament jurídic
amb el rang que els és propi.
En tot cas, i de conformitat amb el marc legal de l’ordenació territorial:
1º. Les DOT constitueixen actualment, tal i com disposa l’article 5
L2bOT, l’instrument superior i bàsic de l’ordenació territorial de les illes
Balears. Integren, en efecte, l’instrument central, ja que aquest té
caràcter originari (no depenen de cap altre instrument i són el fonament
dels altres), necessari (els altres són figures de desenvolupament) i
gaudeixen de superior jerarquia, pel fet que s’han aprovat per Llei del
Parlament. Per aquest motiu els PTI ni els PDS no els poden esser
contraris (art. 14.1 L2bOT). Produeixen, a més, efectes directes sobre
el sistema de planificació estrictament urbanístic, ja que vinculen el
planejament municipal, amb la conseqüència de la seva necessitat
d’adaptació (art. 15 L2bOT).
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2º. Pel fet que la resta d’instruments d’ordenació territorial (PTI i PDS)
són plans de desenvolupament de les DOT, tenen idèntica eficàcia que
aquestes (tot i que d’inferior jerarquia). Aquests instruments tenen
caràcter derivat, ja que duen causa de les DOT (les desenvolupen –els
PTP/PTI i, si escau, els PDS- o s’emmarquen dins elles –els PDS:arts.8.1 i 11 i 12, par. 1er L2bOT) i presenten o bé el mateix (quan els
PDS són elaborats pel Govern de les illes Balears), o bé distint rang
(superior els PTI, inferior els PDS, en un altre cas) [art. 14.2 i 3 L2bOT].
Quan tenen idèntic rang es poden produir solapaments, per la qual
cosa la seva relació es regeix, deixant de banda el principi de
competència, pel principi de lex specialis (preval la determinació
d’aquell instrument que sigui més específic per raó de la matèria a que
aquesta es refereix) [art. 14.3, incís final, L2bOT].
3º La subordinació jeràrquica dels PTI els PDS a les DOT es basa en
dues regles: 1) restricció a la funció de simple desenvolupament o, en
tot cas, d’establiment de la pertinen ordenació específica en el marc
definit per les Directrius, és a dir, impossibilitat de contenir
determinacions contradictòries a les de les DOT; 2) vinculació positiva
a les determinacions de les DOT.

Si es té en compte tot l’expressat fins ara, i per al cas concret del PTI de
Menorca, el document a elaborar ha d’observar el contingut de les DOT
vigents, tant en qualitat de límit extern, com de directriu positiva
condicionant (en tot allò que les DOT no contradiguin la sobrevinguda
L2bOT).
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1.2

El règim legal dels Plans Territorials Insulars.

Cal iniciar aquesta exposició tot remarcant que l’article 8.1 L2bOT aclareix
definitivament el règim de la competència per a la formulació, tramitació i
aprovació dels PTI. Atribueix, efectivament, la competència directa i plena
als Consells Insulars.
Si s’analitza la regulació que dels PTI fa la L1bOT en funció de com a estat
complementada per la LbDOT (a partir de l’actual L2bOT, que és posterior
a les dues), resulta que els PTI:
a)

S’esgoten en el desenvolupament de les DOT, i per tant, s’hi han
d’ajustar (arts. 8.1 i 14.1 L2bOT). Malgrat tot, són els instruments
generals d’ordenació del territori de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera (art. 8.2 L2bOT).

b)

Tenen el mateix rang que els PDS elaborats pel Govern de les
illes Balears (art. 14.3 L2bOT), per la qual cosa tots els conflictes
entre les seves determinacions s’han de resoldre pel criteri de la
lex specialis establida en efecte a l’article 14.3 L2bOT. Tenen, no
obstant, rang superior al dels PDS que elaborin els propis
Consells Insulars; superioritat que fa que no es plantegi cap dubte
en la seva relació recíproca.

b)

L’aprovació del PTI implica la modificació dels PDS, quan hi hagi
contradicció entre les seves determinacions, tot i que en tot cas
afecta els PDS aprovats pel Consell Insular i aquells sobre els que
li hagin estat transferides competències, i només en la mesura en
què el PTP/PTI sigui més específic per raó de la matèria si el PDS
s’ha aprovat per part del Govern de les illes Balears.
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d)

Tenen com a finalitat l’establiment de l’ordenació general de l’illa
corresponent i ja no tan sols, com es deia a la L1bOT, d’àrees
geogràfiques supramunicipals de característiques homogènies o
que requereixin una organització infrastructural i d’equipaments de
tipus comarcal (amb l’obligació que el desenvolupament socioeconòmic sigui compatible amb el medi ambient).
Tot i que la LbDOT respon encara a la L1bOT, en el cas de l’illa de
Menorca això no suposa cap dificultat, ni tan sols interpretativa, ja
que aquesta, en fixar les àrees homogènies de caràcter
supramunicipal per a totes les illes Balears, defineix Menorca com
una única àrea homogènia supramunicipal “amb la consideració
pertinent de la bipolaritat dels municipis de Maó i Ciutadella”. Per
tant, Menorca constitueix l’àmbit territorial del corresponent PTI,
que ha d’ordenar el territori de la totalitat de l’illa de Menorca, dels
seus illots adjacents i de les seves aigües interiors. Tot això, a títol
de definició de la seva ordenació general de caràcter territorial
(vinculant per a l’ordenació urbanística).

e)

Vinculen, en efecte, els plans urbanístics municipals, però
únicament en les seves determinacions legítimes, definides
legalment com de caràcter supramunicipal, és a dir, “en tots
aquells aspectes en els que siguin predominants els interessos
públics de caràcter supramunicipal”, cosa que provoca el deure
d’adaptació del planejament urbanístic en els terminis que fixi el
propi PTI (art. 15.1 i 2 L2bOT). En cas d’incompliment del deure
d’adaptació (que ha d’esser atès pels municipis), el Consell Insular
corresponent es pot subrogar en l’exercici de les competències
municipals (art. 15.2, in fine, L2bOT).
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f)

La seva aprovació implica la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels terrenys i edificis corresponents, per
procedir a l’expropiació o imposició de servituds conforme a la Llei
d’Expropiació Forçosa (art. 16 L2bOT).

g)

Amb caràcter general, el seu contingut dispositiu s’ha de referir a
qüestions i decisions de caràcter supramunicipal, sense entrar en
aspectes purament municipals.

Les DOT contenen directrius específiques per a l’elaboració del PTI de
Menorca segons les característiques especials de l’illa: equilibri
interterritorial, coordinació supramunicipal, promoció del patrimoni natural i
de les activitats agràries, reconversió territorial i estructuració dels
processos de desenvolupament urbà, i la incorporació i previsió de
l’estructura territorial de l’illa segons els instruments d’ordenació territorial i
amb el Pla Hidrològic de les illes Balears, tot considerant la importància de
l’eix Maó-Ciutadella. En la mesura en que no és possible afirmar una
oposició d’aquestes directrius en relació al marc legal actual de l’ordenació
del territori, és obligat concloure que han de continuar essent observades
per part del PTI.

1.3

Contingut substantiu del Pla Territorial Insular

Les determinacions dels PTI s’han de precisar tant pel que fa a la L2bOT
com a la LbDOT.
La LbDOT fixa, a títol de criteris generals a observar pels PTP/PTI a l’hora
de la concreció del seu contingut, els següents:

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

18

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

a)

Les àrees sostretes del desenvolupament urbà, terrenys en els
que es protegeixen els elements d’identitat que els caracteritzen i
que, per tant, s’han de preservar dels processos de
desenvolupament urbanístic, tot diferenciant el sòl rústic protegit i
el comú. El primer està composat per: àrees naturals d’especial
interès d’alt nivell de protecció (AANP), àrees naturals d’especial
interès (ANEI), espais de singulars valors naturals, àrees rurals
d’interès paisatgístic (ARIP), espais transformats majoritàriament
per activitats tradicionals que poseeixen valors paisatgístics
especials, àrees de prevenció de riscos (APR) principalment
d’erosió, inundació i incendi, i àrees de protecció territorial (APT)
protecció de costa i infrastructures; i el sòl rústic comú de: àrees
d’interès agrari (AIA), àrees de transició (AT) i àrees de sòl rústic
de règim general (SRG).
Per altra banda, s’ha de tenir igualment en compte que la
legislació de l’Estat ha suprimit –des del punt de vista del contingut
bàsic del dret de propietat del sòl- la distinció entre sòl rústic comú
i protegit, i ha deixat en vigor només la segona categoria.

b)

Les àrees de desenvolupament urbà: terrenys classificats segons
la LRSV d’urbà en funció de les seves característiques reals i
aquells que són aptes per a assentaments urbans, de qualsevol
tipus d’ús, reconeguts pel planejament general municipal, però
respecte dels quals els PTI poden establir prescripcions.

c)

El sistema d’infraestructures i equipaments que donen diversos
serveis per al conjunt de la població, amb l’eliminació o disminució
dels desequilibris interterritorials.
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A tot l’anterior hi afegeixen les DOT els criteris particulars de l’aplicació al
PTI de Menorca, que són referits a les previsions següents:
1er. Diagnòstic territorial de l’illa, assenyalant els recursos naturals, la
població, el planejament vigent i la situació socio-econòmica.
2on. Estudi de les possibilitats de desenvolupament socio-econòmic, amb
determinació d’objectius, que s’han d’ajustar als fixats legalment.
3er. Delimitació dels espais d’interès natural i d’àrees de protecció de
construccions o llocs d’interès històrico-artístic, amb indicació de les
mesures protectores a adoptar.
4rt. Definició dels sòls agrícoles o forestals d’especial interès que s’hagin
de conservar o ampliar.
5è. Determinació de la ubicació dels equipaments d’interès comarcal.
6è. Ubicació i característiques de les grans infraestructures, amb especial
atenció a les que s’hagin de crear o modificar per potenciar el
desenvolupament socio-econòmic de l’illa.
7è. Determinació dels serveis que s’hagin o es puguin crear per a ús comú
dels municipis de l’illa.
8è. Determinacions dirigides a evitar desequilibris funcionals a zones
límitrofes de diferents municipis.
9è. Mesures de suport dirigides a incentivar actuacions afavoridores de la
consecució dels objectius fixats per les DOT i el propi PTI.
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10è. Promoció de les actuacions mancomunades i de cooperació insular o
supramunicipal que contribueixin a assolir el desenvolupament equilibrat
dels diferents àmbits de l’illa i representin una economia significativa
d’ocupació i canvis d’ús del territori.
Per altra banda, la L2bOT (art. 9) ha establert per a tots els PTI un
contingut substantiu en determinacions, que ha d’esser acomplit pel PTI
de Menorca. Les determinacions d’àmbit supramunicipal són les següents:
a)

Diagnòstic territorial de l’àrea, sobretot pel que fa a l’ús de
recursos naturals, població, planejament urbanístic vigent i
situació socioeconòmica.

b)

Estudi de les possibilitats de desenvolupament socioeconòmic de
les diferents àrees amb característiques homogènies, amb
determinació d’objectius.

c)

Establiment de sostres màxims de creixement per a cada ús i
distribució espacial.

d)

Delimitació dels espais naturals o de les àrees de protecció de
construccions o de llocs d’interès històrico-artístic amb indicació
de les mesures protectores que s’hagin d’adoptar.

e)

Definició dels sòls d’ús agrícola o forestal d’especial interès.

f)

Fixació dels criteris específics per a la redacció dels plans
directors sectorials que correspongui aprovar als Consells
Insulars.

g)

Ubicació dels equipaments d’interès supramunicipal.
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h)

Ubicació i característiques de les grans infraestructures, amb
especial atenció a les que s’hagin de crear o modificar per tal de
potenciar el desenvolupament socioeconòmic.

i)

Indicació dels serveis que s’hagin de crear o que es puguin crear
per a ús comú dels municipis.

j)

Establiment de criteris per a l’ordenació de terrenys colindants de
diferents municipis.

k)

Mesures de suport encaminades a incentivar actuacions que
afavoreixin la consecució dels objectius fixats a les Directrius
d’Ordenació Territorial i en el propi pla.

l)

Criteris bàsics relatius a l’ús sostenible dels recursos naturals.

Com es pot observar, fins i tot la literalitat de la descripció legal del
contingut substantiu del PTI exclou qualsevol contradicció amb les
previsions de les DOT. Per tant, a la formulació definitiva del contingut del
PTI s’han d’acomplir tant l’una com les altres.
És molt important destacar que l’article 15.3 L2bOT permet afegir a
l’anterior contingut substantiu aquell que consisteix en el règim provisional
d’ordenació aplicable als municipis afectats mentre no es produeixi
l’adaptació dels respectius plans urbanístics al PTI.
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1.4

Procediment de formulació i aprovació del Pla Territorial Insular

Formulació:
-

Fins al 28.12.00: Govern de la Comunitat Autònoma i Consell
Insular (després de les transferències de competències).

-

Des de 28.12.00: Consell Insular (art. 8.2 L2bOT)

Conforme assenyala l’article 10.1 L2bOT, l’aprovació del PTI s’haurà
d’ajustar al següent procediment (aplicable al present cas també segons la
disposició transitòria 1ª L2bOT):

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

23

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PTI

INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT
PER L’ÒRGAN COMPETENT,
SEGONS EL RT. ORGÀNIC DE
CADA CONSELL INSULAR

APROVACIÓ INICIAL
PLE DEL CONSELL
INSULAR

AVANÇ

PERÍODE DE
CONSULTA
I INFORMACIÓ
PÚBLICA
NO INFERIOR A 1 MES

DISCREPÀNCIA
SUBSTANCIAL
SOL·LICITUD INFORME
(TERMINI MÍNIM DE DOS MESOS):
1. OBLIGATÒRIAMENT

INFORMACIÓ PÚBLICA
(MÍNIM 2 MESOS)

- Gº ILLES BALEARS
- AJTS
- DELEGACIÓ DEL GV C.A.

PERÍODE
DE CONSULTES

2. VOLUNTÀRIAMENT
ORGANISMES I ENTITATS DE
CARÀCTER SUPRAMUNICIPAL

SI EXISTEIX
MODIFICACIO
SUBSTANCIAL

NOU PERÍODE
DE CONSULTES

TEXT DEFINITIU

EMISSIÓ INFORME
PLAÇ MÀXIM
1 MES

INFORME DE LA COMISSIÓ DE
COORDINACIÓ
DE POLÍTICA TERRITORIAL

APROVACIÓ PEL PLE
DEL CONSELL INSULAR
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La regulació del tràmit d’informació pública a la L2bOT és breu, però això
no només no impedeix la seva millora en el procediment concret
d’aprovació del PTI de Menorca, sinó que aquesta millora s’ha de
considerar gairebé preceptiva segons l’article 2, g) L2bOT. Per al
compliment d’aquest tràmit s’han realitzat, i es pretén que es desenvolupin:
1er. L’articulació de mecanismes d’informació, basats no només en la
difusió de documents informatius del contingut del Pla en tramitació i els
llocs en els que pot esser consultat, sinó en la celebració d’actes
explicatius, de caràcter tant restringit com públic, en tots els Municipis
afectats.
2on. Presentacions del Pla amb mitjans audiovisuals, a través de la
realització de tallers de treball conjunt amb tècnics i representants socials,
desenvolupament d’enquestes (DELPHI), seminaris i jornades
específiques, etc.; i facilitació en la major mesura possible d’informació
continuada, amb l’ús també de mitjans telemàtics i amb l’admissió de la
recepció de suggeriments a través d’aquests mitjans.
3er. Els mecanismes s’han aplicat i combinat amb sessions específiques
amb les organitzacions que es consideren claus, dedicades a consensuar
els continguts més problemàtics del PTI.
4rt. Extensió de la consulta, si és possible de manera simultània, a
Col·legis Professionals, associacions empresarials, sindicats i associacions
ciutadanes significatives, sol·licitant la formulació de suggeriments i
observacions.
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2.

Planejament amb incidència en el Pla Territorial Insular

A.

Les Directrius d’Ordenació del Territori

Determinacions relatives a les àrees o espais protegits:
a)

La delimitació d’aquestes àrees o espais aplicant els criteris d
directa aplicació de les DOT.

b)

L’establiment de les normes urbanístiques i d’integració
paisatgística i ambiental d’àmbit o caràcter supramunicipal,
d’acord amb els següents criteris:
-

Regulació del sòl rústic: DOT i els continguts de les lleis
autonòmiques.

-

Normes de caràcter supramunicipal: promoció de la
conservació i millora dels recursos naturals a les àrees
d’especial protecció; de les activitats tradicionals compatibles
amb la conservació i millora dels recursos naturals i les ANEI;
de les ARIP; establiment de condicions de desenvolupament
d’usos i activitats segons el seu risc a les APR; protecció de
les àrees properes a les costes per a la connexió a les àrees
protegides a les APT; definició de mesures de protecció del
potencial productiu del sòl, arbrat i activitats agràries a les
AIA; previsió del futur creixement urbà i harmonització de
classes de sòl a les AT.

-

En particular: opció, pel que fa a les àrees d’especial
protecció, entre la seva ordenació segons els criteris dels
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articles 53.54 i 55 LbDOT i la remissió d’aquesta ordenació a
un o varis POMN o plans especials. El PTI pot establir una
priorització entre els PPOMN la redacció dels quals contempli.
-

En relació als assentaments localitzats en espais naturals o
àrees d’especial protecció, el PTI els ha de delimitar i establir
les condicions del seu creixement per als usos residencials,
turístics, industrials i de serveis.

Determinacions relatives a les àrees de sòl rústic comú:
a)

La delimitació d’aquestes àrees en relació als criteris següents:
-

Inclusió d’una franja a definir per part dels PTI compresa entre
100 i 500 metres a partir del sòl classificat com a urbà,
urbanitzable o apte per a la urbanització per a la delimitació
de les AT.

-

Criteri residual per a les àrees de sòl rústic de règim general.

b)

Definició de recorreguts paisatgístics i culturals que connectin les
àrees recreatives, els centres d’interpretació, els parcs i la resta
d’elements d’interès etnològic, paisatgístic, cultural o natural de
titularitat pública.

c)

Normes urbanístiques de caràcter supramunicipal, reguladores
dels usos i activitats.

d)

Fixació de totes les determinacions anteriors sobre sòl rústic des
de la directriu legal de “l’interès estratègic del món rural i agrari”
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amb declaració per aquest fet de “l’interès preferent” de la seva
conservació.
Determinacions referents a les àrees d’interès històric artístic:
Són preceptives per al PTI les següents prescripcions: a) la delimitació
d’aquestes àrees; i b) les normes urbanístiques de protecció i caràcter
supramunicipal, ambdues, sota els criteris de legislació sobre patrimoni
històrico-artístic en relació a la legislació urbanística general-estatal d’abast
supletori.
Determinacions relatives a les àrees de desenvolupament urbà:
a)

Mesures per al foment de l’equilibri territorial a través de la
potenciació dels nuclis urbans segons la seva funció a l’illa, que
tenguin en compte la bipolaritat Maó-Ciutadella.

b)

Criteris de foment i incentiu de la conservació dels nuclis de
tipologia tradicional i dels elements d’identitat que els
caracteritzen.

c)

Mesures de foment de la reutilització i l’esponjament de zones
degradades dels nuclis urbans, a través de la creació d’àrees de
reconversió territorial, i amb la delimitació dels àmbits d’aplicació
dels plans i programes d’actuació i l’ordre de prioritat dels que
s’hagin de finançar per part del Govern de les Illes Balears i els
Consells Insulars. Les àrees de reconversió territorial
assenyalades al PTI vinculen els municipis a l’hora d’establir el
planejament general.
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d)

Reordenació dels espais d’activitats industrials i de serveis per raó
d’interès supramunicipal.

e)

Delimitació d’àrees d’assentaments situats en paisatges d’interès
existents, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció.

f)

Limitació (fins a un 12% a cada municipi) de l’augment del sòl
classificat com a urbanitzable o apte per a la urbanització destinat
a ús residencial, turístic, o mixt. L’atribució d’aquest nou
creixement s’ha de fer, en tot cas, sobre la base de:
-

Necessitats de dinamització econòmica d’un municipi immers
en procés de disminució de l’ocupació i de les activitats
econòmiques tradicionals.

-

Disponibilitat de solars no edificats en el sòl urba a cada
municipi.

-

Superfícies de sòl destinades a plans de reconversió
territorial, àrees turístiques incloses.

-

Necessitats de sòl per al desenvolupament demogràfic.

-

Variacions de la composició mitjana familiar i de les
superfícies dels habitatges.

-

Foment de l’equilibri interterritorial
econòmiques i d’ocupació.

referit

a

activitats
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Determinacions relatives a l’ordenació dels equipaments:
1.

Analitzar i ordenar, tant a escala de Comunitat Autònoma, com a
escala supramunicipal, els equipaments sanitaris, assistencials,
esportius, culturals, educacionals i recreatius.

2.

Satisfer les necessitats de la població.

3.

Procurar la igualtat de l’accessibililtat de la població als
equipaments i fomentar l’aplicació de la llei autonòmica 3/1933, de
4 de maig, sobre la millora de l’accessibilitat i la supressió de les
barreres arquitectòniques a les Illes Balears.

4.

Assignar equipaments insulars i supramunicipals segons les
interconnexions de l’illa.

5.

Procurar l’establiment d’equipaments en sòl rústic a través de la
reutilització d’edificis.

Determinacions específiques de les DOT d’especial rellevància per al
PTI de Menorca:
1. L’aprovació definitiva del PTI duu associada l’obligació d’adaptació
dels instruments de planejament general per part de les
administracions municipals, precisament en els terminis que
assenyala a tal efecte el propi PTI.
2. Les zones declarades d’interès per a la defensa estatal es regiran
per la pròpia LbDOT, sense perjudici de les determinacions de la
llei estatal 8/1975, de 12 de març, de zones i instal·lacions de la
defensa nacional, i de la disposició addicional primera de la LRSV,

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

30

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

per la que se sotmeten els instruments de planificació a informe
vinculant de l’Administració General de l’Estat amb caràcter previ
a la seva aprovació, quan afectin aquestes zones.

B.

Planejament Municipal

L’Estat de la classificació del sòl de Menorca, com en general a les Illes
Balears, es pot caracteritzar com a confús (amb afecció no sols d’eficàcia
de la gestió pública urbanística, sinó de la seguretat jurídica dels
ciutadans). La causa no és altra que la ràpida successió, amb vigència
simultània, de normes legals de caràcter i abast diverses, però amb
incidència concurrent en dita classificació.
La classificació establerta pel planejament urbanístic respon encara a la
legislació urbanística estatal prèvia a la depuració jurídica que de la
mateixa va operar la STC 61/1997, de 20 de març. La LRSV ha innovat la
classificació i el règim urbanístic del sòl i disposat l’aplicació directa de
aquesta innovació. La LbDOT, tot i que referida a l’ordenació territorial,
conté nombroses disposicions, d’aplicació directa, que afecten la
classificació del sòl.
De la combinació dels criteris classificatoris del sòl urbà i del seu règim
urbanístic (LRSV), resulta que la classificació del sòl urbà depèn dels
criteris d’urbanització real i de la consolidació real per l’edificació.
La situació d’excés de sòl urbà
El sòl urbà té un doble règim segons sigui consolidat o no consolidat per
l’edificació, categories que no han estat precisades pel legislador, per la
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qual cosa també aquí existeix un camp ample per a la intervenció
normativa autonòmica.
Com que la legislació de les balears diu poc sobre el sòl urbà i el que diu
s’ha d’entendre enquadrat en el marc estatal, resulta adequat el tractament
de la situació d’excés de sòl urbà a través de l’establiment de criteris
dirigits a assegurar l’aplicació directa de la llei estatal. D’aquesta manera,
es poden definir les característiques de les infraestructures i els serveis del
sòl urbà consolidat per la urbanització, així com els criteris per a la
determinació del deure general de completar la urbanització, així com els
criteris per a la determinació de les superfícies consolidades per l’edificació
per considerar-los part de la categoria de sòl urbà i, finalment, els criteris
per entendre que un sòl urbà està adscrit a la categoria de mancat
d’urbanització consolidada.
La situació d’excés de sòl urbanitzable o apte per a la urbanització
La LRSV disposa la directa aplicació del règim que preveu per aquesta
classe de sòl, amb independència de que el planejament vigent a la seva
entrada en vigor la categoritzi en funció de la seva programació o no. La
LbDOT conté disposicions de directa aplicació que incideixen sobre el
creixement urbà, les seves condicions i la desclassificació del sòl
urbanitzable.
Sembla pertinent actuar conforme a ambdues legislacions, estatal i
autonòmica, tot i que es pot afegir una reglamentació estricta del supòsit
de projecció ortogonal dels desenvolupaments urbanístics ja existents a la
costa, possibilitada a la LbDOT a través d’una Ordre del Conseller
(disposició transitòria 12ª mentre no s’aprovi el PTI).
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La situació del sòl rústic
Conforme al que s’ha exposat, és doncs procedent operar combinant els
criteris de classificació (de directa aplicació) de la LRSV i la LbDOT, amb el
complement d’una estricta regulació.
Aquesta aplicació combinada, amb l’afegit de la regulació estricta de la
“projecció ortogonal” dels desenvolupaments existents, permet garantir
satisfactòriament la no transformació, ni indeguda qualificació urbanística,
de la franja costanera de 500 m.
Un model dual d’ocupació del territori: creixement interior endògen i
creixement turístic litoral
L’anàlisi del planejament general municipal reflecteix un contrast important
entre la costa i l’interior de l’illa. A l’interior s’ha classificat majoritàriament
sòl urbà, que suporta desenvolupaments vinculats generalment als cascs
històrics i les seves àrees d’expansió, que ha inclòs tant
desenvolupaments residencials com industrials.
Contràriament, els desenvolupaments urbanístics localitzats a la costa,
independentment del municipi i amb les lògiques excepcions dels ports
tradicionals, es vinculen majoritàriament a usos turístics, i s’han realitzat
majoritàriament sobre Sòl Urbanitzable, tant en tipologies d’habitatge
unifamiliar com col·lectius i usos hotelers.
La majoria dels plans parcials d’orientació turística s’han desenvolupat amb
la intenció de dedicar-los a residencial unifamiliar, apartaments o
establiments hostelers. El seu desenvolupament ha estat molt desigual en
el temps, ja que els ritmes de l’activitat turística no sempre s’han
correspost amb els terminis d’execució del planejament. Es pot apreciar en
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molts casos que els plans no s’han desenvolupat en la seva totalitat, sinó
per fases, que no sempre han guardat una coherència desitjable en termes
urbanístics. En alguns casos existeixen àmbits amb plans parcials que tot i
que es formularen als anys 70 no s’han arribat a desenvolupar
completament.
Aquesta situació s’evidencia amb gravetat a les àrees costaneres, i permet
observar com durant una època es va classificar molt més sòl del que la
demanda va poder absorbir.
A això s’hi afegeix la mancança de continuïtat en l’execució urbanística
dels diferents sectors, així com la inexistència d’un únic projecte
d’urbanització, cosa que produeix a la vegada una deficient conservació
d’aquesta obra d’urbanització. Aquestes deficiències augmenten per la
manca d’una gestió continuada i solvent de les actuacions turístiques.
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3.

Abast i contingut del present Pla

El Pla Territorial Insular representa el resultat i la traducció documentals
d’una fase del procés d’elaboració d’aquest Pla que ha de conduir, a través
del curs procedimental previst legalment amb aquesta finalitat, a lá seva
aprovació. Es tracta d’una fase regulada legalment com a preceptiva.
A partir del contingut en determinacions fixat als Plans Territorials Insulars
per l’article 9 L2bOT, s’ha establert com a contingut propi del present
document d’Aprovació Inicial del Pla Territorial Insular el següent:
a)

Introducció: Marc Jurídic d’elaboració
metodològics per a la seva formulació.

del

PTI

i

Criteris

b)

Memòria Informativa

c)

Memòria Justificativa

e)

Normativa

f)

Documentació gràfica

g)

Annexos, que inclouen fitxes de parcel·lacions en Sòl Rústic, fitxes
detallades de Zones Turístiques i Àmbits d’Interès Territorial en el
litoral, i fitxes d’Unitats de Paisatge.

El procés d’elaboració del PTI de Menorca s’inicia sota la vigència de la
Llei 7/1987, d’1 d’abril, d’ordenació del territori de les Illes Balears, i de les
Directrius d’Ordenació Territorial (d’ara en endavant DOT) aprovades per la
Llei 6/1999, de 3 d’abril (modificada per la Llei 9/99), però es desenvolupa,
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ja des de la fase prèvia d’avanç i segons s’ha avançat, sota la vigència de
l’actual L2bOT, que és la que justament assigna al Pla la denominació de
Pla Territorial Insular. Aquest canvi legislatiu, important sens dubte en el
pla estructural de l’ordenament territorial de les Balears, no exigeix,
nogensmenys, adaptacions substantives significatives del treball mateix
d’elaboració del PTI.
L’esforç institucional i social que suposa la redacció i aprovació del PTI, la
vocació de permanència d’aquest en raó a la seva funció dins de
l’esquema total d’ordenació territorial i urbanística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (la seva repercussió, per tant, sobre el
planejament urbanístic) i les conseqüències que la seva aprovació ha de
provocar per virtud de la seva prevalència sobre aquest darrer planejament
i la corresponent prescripció legal d’adaptació del mateix al model territorial
definit pel PTI, aconsellen sobradament que el seu contingut es formuli ja
en termes que, en la mesura en que sigui possible, permetin la seva
operativitat en termes que facin de la ordenació territorial insular un marc
de referència estable.
Perquè les DOT, tal i com s’expressa als arts. 5, 6 i 8.1 L2bOT,
constitueixen l’instrument superior i bàsic de l’ordenació territorial, en el
que, per això, es formulen els principis-guia de les actuacions públiques i
privades sobre el territori, que es tradueixen en pautes i regles, que
integren d’aquesta manera el marc en el que s’han d’inscriure la resta
d’instruments d’ordenació territorial, els quals (sobretot els PPTTII) es
configuren com a instruments de desenvolupament de les DOT en la seva
qualitat d’instruments generals d’ordenació del territori de les illes
corresponents (aquí la de Menorca). D’aquí la prohibició de l’article 14.1
L2bOT: els PPTTII no poden contradir les determinacions de les DOT.
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Com és obvi, el PTI es formula no només d’acord amb la L2bOT i en
desenvolupament de les DOT, sinó, a més, amb observació de la resta de
l’ordenament jurídic i, en particular i per la seva natural incidència i
repercussió en el sistema d’ordenació urbanística (conforme a la seva
vigència en qualitat de norma reglamentària –art. 3.2 L2bOT- i en les
condicions de “vinculació” prescrites l’art. 15 L2bOT), l’específic
ordenament jurídic. No en darrer terme per respectar les característiques
pròpies dels instruments prevists per aquell i l’espai decisional propi que
correspon a les administracions urbanístiques (en particular, als municipis).
D’aquí precisament l’atenció centrada a aquesta qüestió en el document
relatiu al marc legal, al qual tan sols remetem.
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4.

Sòls afectats per les Normes Territorials Cautelars (NNTTCC)

Les NNTTCC en vigor, aprovades pel Consell Insular de Menorca el 16
d’Octubre de 2000, i completades i ampliades les seves determinacions
amb posterioritat per les aprovades l’1 d’agost de 2002, en funció del
Model Territorial plantejat al document d’Avanç del PTI, que afecten el
conjunt d’àrees urbanes situades al litoral i definides a les determinacions
gràfiques i escrites del present document com a zones turístiques, que no
alteren les determinacions que aquí es recullen, i serveixen l’efectivitat de
les futures determinacions del Pla Territorial Insular, com a instrument que
té per missió definir el model territorial de Menorca. La cobertura legal
d’aquesta figura s’ha vist no només confirmada sinó reforçada i precisada
gràcies a l’específica regulació que li dedica l’article 17 L2bOT derogatòria
de la LbOT, vigent en el moment de la decisió d’elaboració del Pla
Territorial de Menorca.
Precisament a partir de la nova L2bOT i tot i que l’article 17.2, a) no
contempla la figura com a preceptiva, en el curs del procés d’elaboració del
Pla Territorial Insular es va decidir emprar, pel benefici que representa per
a la participació ciutadana i, per tant, l’enriquiment dels elements de judici a
l’hora d’adoptar les decisions procedents sobre l’ordenació territorial de
l’illa, la possibilitat legal de sotmetre a informació pública un document
d’Avanç amb caràcter previ a la tramitació del procediment d’aprovació del
PTI.
Les Normes Cautelars es justifiquen en la mesura en que cal estimar
raonablement que la situació actual (ella mateixa o el seu lògic
desenvolupament), examinada a la llum de les solucions d’ordenació del
PTI, es pugui considerar capaç d’erigir en obstacle o almenys dificultat per
a l’efectivitat d’aquestes solucions, un cop aprovades i en vigor.
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Essent que el grau de desenvolupament (respecte del moment d’adopció
de les NNTTCC) dels treballs d’elaboració del PTI que es plasmen en el
present document pugui permetre una valoració més ajustada de la
procedència mateixa de les diferents mesures cautelars, tant considerades
per sí mateixes, com en els termes del seu abast, tal valoració sembla del
tot improcedent. Cal tenir en compte que, per la seva mateixa naturalesa,
les mesures cautelars no causen estat i són modificables en qualsevol
moment en funció cabalment de les circumstàncies.

4.1

Incidència global del contingut del PTI a les NNTTCC.

Es pot assegurar que els treballs que es plasmen al document del PTI,
lluny de qüestionar-ho, confirmen plenament les precaucions adoptades
per salvaguardar l’efectivitat de les seves determinacions. En altres
paraules, el present document ratifica l’encert global de les mesures
adoptades a les NNTTCC, i en particular, la metodologia en què
descansen: la diferenciació de problemes per classes, categories de sòl i
ús característic del mateix.
Efectivament, el docuent que ens ocupa:
1er. Ha confirmat plenament la procedència del manteniment de les
mesures de preservació del sòl ja subjecte a mesures de protecció de
qualsevol transformació de finalitat urbanística. I sobre aquest fet ha
evidenciat la pertinença de l’increment d’aquestes mesures de preservació,
amb l’ampliació de la Norma Cautelar inicialment proposada. Amb les
conseqüències que d’aquest fet es deriven pel que fa a la classificació de
sòl permissiva de la transformació a què es fa referència.
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2on. S’ha d’inscriure en el marc limitador del creixement (i, per tant, de
desenvolupament de la urbanització) que deriva no tan sols de les
previsions de les DOT vigents (i tengudes en compte a l’hora de l’aprovació
de les NNTTCC) sinó del model territorial que, fruit de l’elaboració del
diagnòstic detallat estableix el PTI.
3er. Subscriu la línia actual de la política d’ordenació del sector turístic de
substitució de l’objectiu de creixement quantitatiu pel de manteniment
d’una oferta de qualitat, entenent que la conservació de les
característiques de l’illa representa el principal recurs de la riquesa
turística; recurs que no és renovable i que té una potencialitat que ha
d’esser preservada. Fet del que en resulta l’apreciació decisiva del factor
consistent en la capacitat de càrrega raonable de l’illa com a ecosistema
definit.
En particular, els treballs del Pla Territorial Insular, ja exposats en els seus
trets més generals en el document d’Avanç, i en el document d’Aprovació
Inicial que es presenta han conduït a l’apreciació, respecte de les àrees ja
urbanitzades (fins i tot urbanes) i de nova urbanització amb finalitat
evidentment turística, de la necessitat en alguns casos de:
-

La “reordenació” urbanística, per tal d’aprofitar l’escassa
consolidació actual amb la finalitat d’assegurar un resultat final de
qualitat.

-

L’”esponjament”, per aprofitar la disponibilitat d’àrees encara no
alterades o transformades al servei de la preservació i millora del
medi ambient, amb l’ús, amb aquesta finalitat, de les possibilitats
oferides en altres àrees per a la gestió urbanística conduent a la
seva preservació.
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4rt. Aposta, com a conseqüència i de manera complementària amb el que
s’ha exposat anteriorment (pel que fa a les activitats de la població
resident), per un desenvolupament urbà equilibrat i sobretot de qualitat,
que garanteixi efectivament els serveis i tengui les dotacions procedents,
sense incidir negativament en el medi ambient.
5è. Defensa, en síntesi, un model socio-econòmic que, caracteritzat per la
sostenibilitat, garanteixi el manteniment i la potenciació possible de les
condicions de vida de la població en tots els ordres, inclòs evidentment
l’econòmic.
Tots els criteris de desenvolupament del PTI que queden plasmats en el
document fan palès, per ara i sense perjudici del que resulti del procés
posterior d’elaboració del PTI, a una ratificació del diagnòstic de les
situacions inicialment detectades com a susceptibles de dificultar o
agreujar les condicions d’efectivitat de les corresponents i definitives
solucions d’ordenació territorial.
Això significa, doncs, que en el moment d’aprovació i exposició pública del
Document d’Aprovació Inicial del PTI no existeix cap raó que permeti
justificadament –com d’altra manera seria, sens dubte, procedentl’alçament de les mesures provisionals vigents, ni totalment ni parcialment.

4.2

Incidència del contingut del PTI en situacions concretes
subjectes a Mesures Cautelars.

La conclusió anterior no condiciona l’eventual procedència d’apuntar la
possible modulació durant el procés d’elaboració del PTI (i a mesura que
l’adopció successiva de decisions així ho permeti) del règim provisional-
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cautelar al que es troben sotmeses algunes situacions urbanístiques
concretes.

a)

En sòl urbà consolidat
En la mesura en què la situació abstracta i típica relativa al sòl
urbà consolidat per la urbanització contemplada per les NNTTCC
persegueix dins elles exclusivament garantir la qualitat del sòlsuport de l’edificació (la seva condició vertadera de solar), és
clara, a partir del que s’ha dit, la procedència de la persistència
(inalterada) de les corresponents mesures cautelars en relació a
totes les situacions concretes (terrenys, polígons o unitats) que li
són subsumibles. Com que això ha estat així des de l’adopció de
les NNTTCC no s’ha produït des d’aleshores cap estudi específic
relatiu a aquestes situacions concretes, excepte aquelles en les
que s’ha apreciat la concurrència de problemes importants de
densitat i manca de qualitat des del punt de vista dels objectius
adoptats per al desenvolupament turístic i sempre preservant
òbviament l’àmbit decisional que als municipis correspon per raó
de la seva autonomia.

b)

En sòl urbà no consolidat.
En la situació abstracta que per al sòl urbà no consolidat per la
urbanització tipifiquen les NNTTCC pretenen que la urbanització
es produeixi en els termes mínims de qualitat que són requerits,
des de sempre (1956) i més encara en l’actualitat, per la legislació.
Comsevulla que aquest objectiu es manté, tampoc existeix en
aquest cas i per a totes les situacions concretes (terrenys,
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polígons i unitats) referibles al mateix cap raó per modular les
mesures provisionals; almenys fins ara.
D’aquí que tampoc s’hagi produït un estudi general més detallat
d’aquestes situacions concretes. Sí que s’han analitzat, no
obstant, aquelles situacions que duen causa d’actuacions en sòl
urbanitzable o que presenten problemes significatius des del punt
de vista dels objectius de qualitat fixats per al desenvolupament
urbanístic, tot preservant a les propostes l’àmbit decisional que
correspon als municipis en funció de la seva autonomia.
c)

En sòl rústic.
En la mesura en què, pel que s’ha raonat, es proposa l’ampliació
(en extensió i intensitat del règim de protecció) de les mesures de
preservació del sòl exclòs del procés de transformació, inclòs el
rústic, no només es mantenen, sinó que s’han reforçat
considerablement les raons que en el seu moment aconsellaren
l’establiment a les NNTTCC de mesures provisionals referides a la
classe de sòl rústic. Ja que el que aquelles mesures pretenien i
pretenen és mantenir les característiques del sòl rústic.

d)

En sòl urbanitzable o apte per a la urbanització.
Un plantejament diferent el mereixen sens dubte les situacions
concretes subsumibles en la situació abstracta tipificada per al sòl
urbanitzable o apte per a la urbanització. Car en aquests casos,
referits tots ells a la pràctica a l’ús predominantment turístic, hi
incideixen amb major o menor abast les aproximacions més
ajustades que a les solucions definitives del PTI pel que fa a la
preservació de la urbanització i a les localitzacions, dimensions i
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característiques dels possibles nous desenvolupaments d’ús
predominantment turístic resulten dels treballs.
Per això, paral·lelament a l’elaboració dels treballs corresponents
al contingut del PTI pròpiament dit s’ha anat elaborant un estudi
detallat de les circumstàncies concurrents en els diferents sectors,
polígons-unitats i terrenys susceptibles de nova urbanització
afectats per les NNTTCC per tal de poder comparar aquestes
circumstàncies amb les propostes generals ja formulades
(respectuoses sempre, en tot cas, amb l’àmbit decisional que
correspon als municipis per raó de la seva autonomia).
4.3

Criteris en base als quals s’ha de ponderar la procedència de la
introducció de modulacions en el règim provisional de
concretes situacions.

Els criteris a emprar en la ponderació de la procedència o no de la
modulació de les mesures provisionals i, si s’escau, dels seus termes, han
d’esser, en essència, els mateixos emprats a l’hora d’establir les
esmentades mesures.
La referència legal última és el ius variandi de l’Administració, exercit a
través de la innovació del planejament (en aquest cas de l’ordenació del
territori). Aquest ius variandi té límits certs, establerts en el nostre
ordenament des de sempre per la legislació urbanística des de la
perspectiva del joc de la responsabilitat patrimonial per alteració del
planejament i avui pel Títol V (articles 41 a 44) de la Llei estatal 6/1998, de
13 d’abril, de règim del sòl i valoracions. D’aquests límits, en relació amb la
lògica dels règims transitoris establerts en ocasió de les modificacions
legislatives que ha sofert l’ordenament urbanístic estatal des de 1956 (als
anys 1975 i 1990), així com en l’exercici de les diverses Comunitats
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Autònomes de la seva potestat legislativa en matèria urbanística,
s’infereixen els supòsits en què l’alteració de l’ordenació urbanística pot
produir-se legítimament sense ni tan sols produir lesió de situacions
subjectives i individualitzades dignes de cap protecció. En especial, en allò
que fa referència a les establertes en el sòl classificat com urbanitzable o
apte per a la urbanització.
Aquests supòsits es refereixen, en síntesi, a les situacions no oposables al
nou exercici ple de la potestat de planejament:
a)

Sòl urbanitzable o apte per a la urbanització (així com sòl urbà no
consolidat) que no compta ni tan sols amb ordenació detallada
establerta per Pla Parcial (o equivalent de reforma interior). Car
l’aprovació d’aquest Pla és pressupost mateix per al
desencadenament legítim de la sencera activitat d’execució: bé
sigui la urbanització, bé sigui l’edificació. Si no s’ha pogut iniciar
legítimament cap activitat d’execució, no s’ha pogut decantar cap
situació subjectiva capaç d’esser oposable a una modificació de
l’ordenació, i molt menys d’esser adduïda per justificar el joc de la
responsabilitat patrimonial.

b)

Sòl urbanitzable o apte per a la urbanització (així com urbà no
consolidat) en el que, tot i comptar amb ordenació detallada, no
s’ha iniciat cap activitat d’execució (pel fet que no s’ha aprovat el
preceptiu projecte d’urbanització o, tot i havent-se aprovat, no
s’han aprovat la resta d’instruments necessaris: reparcel·lació o
compensació, cessió de sòl, etc...; o, en darrer cas, no haver-se
produït acte material d’execució), sense que tal estat sigui
imputable objectivament a l’Administració pública urbanística
competent. Així és, perquè en aquest supòsit no hi ha cap inversió
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capaç de decantar o perfeccionar una situació individualitzada
digna de protecció i, en qualsevol cas, que calgui indemnitzar.
c)

Sòl urbanitzable o apte per a la urbanització (així com urbà no
consolidat) en el que, tot i comptar amb ordenació detallada (Pla
Parcial o, si s’escau, reforma interior), així com projecte
d’urbanització i, en tot cas, la resta d’instruments necessaris,
s’hagin realitzat alguns actes d’execució (execució parcial), però
tal execució no s’hagi culminat dins dels terminis previstos (en el
planejament o en el projecte d’urbanització) a l’efecte, és a dir, sòl
de l’esmentada classe en el que hagin transcorregut ja els terminis
fixats per a l’execució. La infracció d’execució en termini
(incompliment del deure de complir els terminis corresponents) és
la causa aquí de la no oposibilitat de la situació al canvi de
l’ordenació, així com de la no indemnitzabilitat de les
conseqüències d’aquest canvi.

Òbviament, sempre que no hagi existit interferència indeguda de
l’Administració urbanística, justificativa de la no observància dels terminis.
Perquè els terminis integren el període en el que legalment pot confiar
legítimament el particular en la permanència de l’ordenació a efectes de
consolidar situacions vàlidament esgrimibles en front a l’Administració.
Cal fer notar que legalment es contempla expressament per a aquest
supòsit de transcurs (incompliment) dels terminis que la nova ordenació pot
fins i tot disminuir (és a dir, fins a suprimir) l’aprofitament anteriorment
assignat al sòl. Si això és així per a aquest supòsit, amb major motiu ho ha
d’esser per als anteriors.
Assentat tot l’anterior, no hi ha cap dubte que tot el que s’ha dit en relació
de l’ordenació urbanística és vàlid, per identitat de raó, respecte de
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l’ordenació del territori de què aquí es tracta. Sobretot, si, tal i com és el
cas segons la legislació autonòmica de les Balears (tant de 1987, com de
2000), aquesta ordenació del territori incideix necessàriament en la
urbanística.
Doncs bé, tot allò que pot fer una nova ordenació del territori (en aquest
cas el Pla Territorial Insular) en el sentit esmentat, pot fer-ho sens dubte la
Norma Territorial Cautelar que s’aprovi per assegurar provisionalment la
viabilitat i eficàcia del Pla. Qualsevol altra solució implicaria la situació
absurda de negar a la Norma Territorial Cautelar la possibilitat d’acomplir la
seva funció institucional, definida legalment.
Finalment, cal assenyalar que, en la valoració del mateniment o la
modulació de les mesures cautelars, cal seguir els criteris abans precisats,
però aplicant-los no de forma mecànica, sinó en el sentit més favorable a la
seva flexibilització. Car tota norma prohibitiva –i la de congelació fàctica a
títol cautelar o provisional ho és- ha d’establir-se no en abstracte i fins el
límit del que és permissible legalment sense més, sinó –dins d’allò
permissible- només en allò necessari per a la salvaguarda de l’interès
públic concret que en cada cas la justifiqui.
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CRITERIS METODOLÒGICS PER A LA FORMULACIÓ DEL PTI
I.

PRINCIPIS
DIRECTORS
PER
AL
DESENVOLUPAMENT
TERRITORIAL SOSTENIBLE DE MENORCA

1.

Planificar en un context d’incertesa: el paradigma de la
Sostenibilitat.

1.1

La crisi dels models deterministes d’equilibri a llarg termini
característics del planejament espacial convencional.

Tot i la gran varietat de tradicions de planejament en els diversos estats
europeus, existeix un consens en ambients acadèmics, socials i polítics en
considerar que el planejament espacial convencional pateix una situació de
crisi teòrica i pràctica.
Des d’aquesta perspectiva la crisi de l’urbanisme amb pretensions
científiques i el seu corol·lari en el planejament dels usos del sòl “land use
planning” convencional, s’emmarca en el qüestionament més ampli de les
metodologies científiques de tall determinista aplicades tant a les ciències
socials com naturals. En aquests models s’associava de manera simplista
l’ordre a l’equilibri i el desordre a la inestabilitat. El temps i la història eren
exclosos a priori dels sistemes en equilibri ja que aquests, per definició,
únicament poden persistir en el seu estat sense fluctuacions.
A l’esfera urbanística aquest reduccionisme resultava manifest en els
enfocaments funcionalistes i organicistes inspiradors de les primeres
legislacions urbanístiques europees. L’esquematisme implícit en la
descomposició entre els usos i les activitats urbanes convé a l’ús de les
tècniques del zoning i, en definitiva, a una concepció estàtica del plànol

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

48

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

com a consecució d’un equilibri intemporal entre els múltiples factors que
construeixen el territori.
En la clàssica distinció entre models mecànics (els elements constitutius
dels quals es troben a la mateixa escala que els fenòmens) i models
estadístics (els elements dels quals es troben a una escala diferent), el
paradigma del planejament integral (comprehensive planning) tradicional
seria de naturalesa normativa i mecànica; pel fet que les tècniques
emprades –classificació i zonificació del sòl- són concebudes en
correspondència directa amb els fenòmens espacials –creixement i
transformació de la ciutat- que pretenen regular. No obstant, la realitat
urbana i territorial, com a sistema dinàmic complex, és difícilment reduïble
a un model mecànic simple.
La insuficiència dels plans d’ús del sòl
termini de la forma urbana o el model
entre la simplicitat de les tècniques
fenomen social –la construcció del
tècniques s’apliquen.

com a anticipació normativa a llarg
territorial posa de relleu l’asimetria
urbanístiques i la complexitat del
territori- sobre el que aquestes

En els anys seixanta la reacció teòrica a l’esquematisme funcionalista va
centrar la seva atenció sobre la dimensió dinàmica dels fets urbans. En
aquesta línia, les aportacions de les aproximacions estructuralistes i
sistèmiques han estat notables. La consideració del territori com a sistema
de transformacions va obrir la possibilitat de la formulació de models
explicatius lògico-matemàtics. Ara bé, la formulació de models d’escala
diferent dels fenòmens territorials comportava dos importants problemes.
En primer lloc, implicava una seriosa dificultat per traduir les formulacions
teòriques en estratègies operatives d’intervenció en la ciutat, recolzades
sobre les eines urbanístiques. Per altra banda, el relatiu fracàs de les
pretensions predictives dels models científics per anticipar l’evolució a mitjà
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i llarg termini dels fenòmens de transformació del territori va posar de
manifest els límits de la descripció determinista per abordar la complexitat
dels fenòmens espacials.
1.2

El Paradigma de la Sostenibilitat.

L’emergència i consolidació del concepte de desenvolupament sostenible
ha cobrat una importància essencial per tal de reformular les hipòtesis de
creixement econòmic il·limitat i els models pretesament científics de
desenvolupament territorial associats al paradigma desenvolupista.
Com és conegut, la crisi de confiança en els models deterministes i les
tècniques quantitatives per oferir un coneixement científic de la realitat
social va esdevenir en els anys seixanta i setanta en una creixent
hegemonia de les aproximacions històriques als fets i institucions socials.
Dins l’àmbit urbanístic aquests nous enfocaments varen cristal·litzar en un
retorn a la consideració històrica de la ciutat; entesa ara com a resultat
temporal de l’articulació entre elements singulars i teixits urbans;
morfologia urbana i tipologies edificatòries. La millor herència d’aquests
principis ha estat l’adopció d’una nova aproximació a la ciutat i al territori
sensible als seus valors patrimonials i culturals.
L’assimilació del concepte de “desenvolupament sostenible” va suposar un
qüestionament encara més radical del planejament convencional, pel fet
que reformulava els principis de la relació entre societats humanes i
recursos naturals.
Els criteris essencials del nou concepte van començar a formular-se dins la
Conferència de les Nacions Unides d’Estocolm, l’any 1972, que va tractar
temes com: a) la interdependència entre els éssers humans i el medi
ambient; b) les interrelacions entre el desenvolupament econòmic i social i
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la protecció del medi ambient; c) la necessitat d’una visió global i uns
principis comuns. Aquesta tendència fou amplament desenvolupada a
l’Informe de la Comissió Mundial per al Medi Ambient i el
Desenvolupament (CMMAD) de les Nacions Unides, publicat l’any 1987.
L’anomenat informe Bruntland va suposar un toc d’atenció internacional
sobre la qüestió dels límits del desenvolupament econòmic a llarg termini,
ja que proposava l’encara vigent definició de “desenvolupament sostenible”
entès com a aquell desenvolupament capaç de satisfer les necessitats
actuals sense posar en perill la capacitat de les futures generacions per
satisfer les seves pròpies necessitats.
Complementària a la definició que ofereix l’Informe Bruntland és la
formulada per la Unió Mundial de la Conservació (Programa de Medi
ambient de les Nacions Unides i Fons Mundial de la Naturalesa, 1991): el
desenvolupament sostenible implica la millora de la qualitat de vida dins
dels límits dels ecosistemes. Dins d’aquest punt de vista s’insisteix en la
idea que desenvolupament econòmic només s’ha de desplegar dins del
definit per la capacitat d’acollida dels sistemes naturals. En la mateixa línia
el Consell Internacional d’Iniciatives Ambientals Locals insisteix en que el
desenvolupament sostenible és aquell que ofereix serveis ambientals,
socials i econòmics bàsics a tots els membres d’una comunitat sense
posar en perill la viabilitat dels sistemes naturals, construïts i socials dels
quals depèn l’oferta d’aquests serveis.
En les cimeres mundials de Nacions Unides posteriors, especialment les
de Río de Janeiro de 1992 (Cimera de la Terra) i d’Istanbul de 1996 s’ha
reclamat a la societat una actuació decidida a favor de la sostenibilitat i la
cohesió social, tot exhortant als estats i institucions a què s’avançàs de
manera efectiva en la materialització dels criteris de desenvolupament
sostenible.
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En aquesta línia, l’Agenda 21, subscrita a la Cimera de la Terra, esdevé un
manual de referència per a la determinació de polítiques empresarials i
governamentals que permetin avançar cap al desenvolupament sostenible.
Per a tal finalitat, l’elaboració de les Agendes 21 Locals, s’ha convertit en el
procediment més emprat per les autoritats locals per adaptar les polítiques
generals a les necessitats d’àmbits concrets.
El desenvolupament sostenible constitueix un marc per a la integració de
es polítiques ecològiques amb les estratègies de desenvolupament. Entès
com a desenvolupament orientat a la satisfacció de les necessitats
humanes i a la millora de la qualitat de vida, el desneovlupament
sosytenible ha d’armonitzar de manera eficaç, amb els recursos naturals,
humans i econòmics.
El concepte de desenvolupament sostenible és molt més ampli que el de
protecció del medi ambient, ja que implica un compromís amb les
generacions futures i per l’estat del medi ambient a llarg termini. De la
mateixa manera, implica també preocupació per la qualitat de vida, per la
igualtat entre les persones en el present (la lluita contra la pobresa
inclosa), per la igualtat generacional (els habitants del futur mereixen
gaudir d’un medi ambient com l’actual o millor en la mesura que això sigui
possible) i pel respecte social i ètic del benestar humà.
Aquest enfocament suposa una innovació radical de l’explotació dels
recursos i l’economia tradicional, ja que requereix una planificació dels
processos a llarg termini, així com polítiques que reflecteixin els costos
reals del consum i la deterioració dels recursos no renovables.
En resum, els tres elements clau del desenvolupament sostenible són per
tant: la qualitat de vida, la presa de decisions integrada i la igualtat.
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-

Qualitat de vida
És necessari valorar els diferents aspectes de la vida en societat,
incloent-hi el desenvolupament econòmic i social, i la preservació i
millora del medi natural. Es tracta de reconciliar el
desenvolupament econòmic amb la igualtat social i la qualitat
ambiental.

-

Presa de decisions integrada
Reconciliar el desenvolupament amb la qualitat ambiental significa
donar una especial importància a la presa de decisions integrada.
Els vincles entre els objectius econòmics, socials i mediambientals
necessiten d’esser consensuats, i els conflictes s’han d’abordar tot
emprant les millors eines disponibles per a la seva solució, per la
qual cosa cal promoure un intercanvi ple i transparent de la
informació.

-

Igualtat
Implica la justa distribució dels costos i beneficis del
desenvolupament entre els distints grups socials, entre les
generacions i els països. Igualtat implica també l’accés universal a
la satisfacció de necessitats bàsiques i al gaudi d’uns drets
essencials.
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1.3

De la planificación espacial al gobierno del territorio.

En una formulació que ha esdevingut clàssica, la Carta Europea va definir
l’Ordenació del Territori com “l’expressió espacial de la política econòmica,
social, cultural i ecològica de tota la societat”. Tot destacant la seva
complexa naturalesa pel que fa a disciplina científica, tècnica
administrativa i política orientada al “desenvolupament equilibrat” del
territori i a l’ “organització física de l’espai segons un concepte rector”.
D’acord amb les aportacions procedents tant dels nous enfocaments del
planejament espacial, com de les contribucions metodològiques de la
reflexió estratègica a les escales local i europea, és possible d’identificar
una sèrie de requeriments clau d’una aproximació més complexa als
problemes territorials:
-

L’adopció d’una perspectiva “estratègica”, orientada a la detecció i
regulació dels processos amb incidència espacial més rellevants i
innovadors per a una política de reestructuració del territori. Això
significa prioritzar, en el temps i l’espai, aquelles accions amb un
major potencial transformador, i entendre el “Pla” no únicament
com un referent racionalitzador dels processos d’adopció de
decisions amb incidència territorial, sinó com a element impulsor
d’una política territorial.
Un enfocament estratègic de la planificació espacial requereix, a
més, partir d’una clara definició de l’objecte del Pla per delimitar
quins problemes s’han de resoldre a través del mateix i quines
qüestions s’han de remetre a d’altres instruments de govern del
territori. En aquest sentit, el Pla ha d’esser capaç d’establir unes
regles del joc o diferenciació d’elements irrenunciables o
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negociables; forts o febles; vinculants o indicatius. Tal i com ha
assenyalat l’urbanista italià Bernardo Secchi: “En el territori de
l’actual metròpoli dispersa qualsevol sistema d’estimació
d’inversions per a la satisfacció de necessitats, dimensionament i
zonificació, resulta no tan sols inútil, sinó també pervers. El
problema no és dir on construir, sinó com construir; definir la
gramàtica i la sintaxi; establir regles, i no únicament quantitats,
definir matrius, i no tant plànols de qualificació del sòl”.
-

Un enfocament “integrador” a un doble nivell. Per una part, que
propiciï una comprensió del territori sensible a la diversitat. Això
significa articular el territori des de la valoració de la identitat
diferencial de les peces urbanes i rurals que l’integren. Per l’altra
banda, amb la superació de la idea del planejament espacial com
a simple superposició de programacions sectorials (medi ambient,
transport, habitatge, activitat econòmica,...) tot plantejant, de
manera alternativa, reflexions integradores sobre àmbits
geogràfics coherents, des d’uns criteris “forts”.

-

La concepció del planejament com a instància de “concert”, tant
en l’àmbit dels diversos nivells de Govern del Territori, com entre
els poders públics i la societat civil. Per una part, la formulació
explícita d’un marc estratègic territorial permet “taxar la
discrecionalitat” de les accions d’inversió o de control administratiu
dels poders públics. Al mateix temps, es beneficia de la legitimitat
de la transparència i participació pública i del recolzament polític
dels òrgans representatius. D’aquesta forma la planificació
espacial és capaç d’assolir un reconeixement social que permeti
que les accions d’institucions i individus puguin sotmetre’s i
orientar-se de cap a objectius compartits de major abast.
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2.

Un nou enfocament per a la planificació espacial.

A principis de la dècada dels noranta el document de la Comissió Europea
“Europa 2.000” va posar de manifest que ja no és possible planificar de
forma relativament aïllada. Si la cultura urbana dels vuitanta va suposar
com a contribució el fet d’entendre la ciutat com a espai de la
“transformació”, la nova problemàtica territorial dels noranta va suscitar la
necessitat de pensar el territori des de la problemàtica de la integració a
escales diverses.
En primer lloc, hi ha una presa de consciència generalitzada de la
importància crítica de les dinàmiques d’integració a escala europea. El
diagnòstic de les tendències de desenvolupament i les polítiques amb
incidència territorial sintetitzat en els documents “Europa 2.000” i “Europa
2.000+” va identificar les tendències socioeconòmiques i els problemes
clau que havien d’esser abordats en el futur immediat de la Unió Europea
ampliada:
−

Mobilitat de l’activitat econòmica fora dels focus geogràfics
tradicionals, reorientació dels fluxos d’inversió i modificació dels
centres de decisió.

−

Canvis demogràfics determinats pel creixent envelliment de la
població i la perspectiva de fluxos migratoris massius des de
l’exterior de la UE.

−

Deterioració de l’eficiència i qualitat de vida de les grans
aglomeracions com a resultat de la tendència a la saturació de les
seves infrastructures.
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−

Importància estratègica de les infrastructures de transport i les
noves tecnologies de la informació pel fet d’obrir noves
possibilitats d’integració territorial, en particular a les regions
perifèriques.

Des de la perspectiva d’aquests documents, la preservació dels recursos
mediambientals i l’adopció dels principis del desenvolupament sostenible
apareixen com a condicions necessàries per a qualsevol desenvolupament
a llarg termini compatible amb la garantia d’unes acceptables condicions
de qualitat de vida. Es deduïa de tot plegat la necessitat d’una cooperació
més estreta de les diverses polítiques europees amb incidència territorial,
així com la necessitat d’implementar una visió estratègica sobre el
desenvolupament territorial de la Unió Europea.
La formulació d’un nou format de planificació estratègica per part de moltes
metròpolis europees, al llarg de les dècades dels vuitanta i noranta va
suposar l’oportunitat d’obrir el debat a qüestions que han reforçat l’adopció
d’una visió més ampla de l’ordenació territorial.
En primer lloc, el planejament estratègic va suscitar la necessitat d’insertar
la qüestió espacial dins una reflexió de major amplitud i abast social sobre
els factors d’oportunitat, línies d’actuació o projectes específics de la ciutat;
tot envestint temes socioeconòmics i culturals que són difícils d’identificar i
formular des dels plans urbanístics, o que fugen de la visió sectorial
dominant dins les Administracions públiques. A la vegada, va suposar la
superació d’un confinament històric de les Administracions locals dins
l’àmbit de la prestació de determinats serveis urbans bàsics per als
habitants de la ciutat, per tal de plantejar-se fites de promoció i
desenvolupament urbà i social de major abast i ambició.
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En segon lloc, va posar de relleu el valor del “procés” de concertació social
en front del miratge de resultats immediats i brillants assolits a través de
l’execució de projectes singulars. La capacitat de cada metròpoli per
avançar dins la via de les grans línies d’acció prioritàries identificades en
els plans va resultar, en gran mesura, del grau de compromís i identificació
dels actors socials i econòmics amb els objectius proposats i de la seva
capacitat econòmica i d’organització per gestionar de manera eficient els
projectes prioritaris.
Ambdues qüestions: visió global i mobilització social remeten més a la
necessitat de recolzar el planejament espacial sobre la base d’un nou
dinamisme social que sigui capaç de superar la visió estrictament
normativa del Pla convencional.
L’experiència de formulació i gestió dels plans estratègics i la incorporació
d’una perspectiva “estratègica” a l’enfocament convencional del
planejament espacial va suposar l’ampliació de l’agenda temàtica del
planejament estatutari tot incorporant qüestions com: la integració de les
polítiques sectorials; la incorporació de criteris ambientals (sostenibilitat) al
disseny de les accions; i l’adaptació del Pla a l’àmbit espacial variable dins
el qual els problemes i oportunitats es manifesten. Qüestions que més tard
constituiran arguments essencials de l’entramat conceptual de l’Estratègia
Territorial Europea (ETE) formulada, en la seva versió definitiva, pels
Ministres responsables d’Ordenació del Territori de la UE a Postdam el
mes de maig de 1999 i publicada aquell mateix any.
D’acord amb aquest document, l’objectiu de les polítiques de
desenvolupament territorial és avançar de cap a un desenvolupament
equilibrat i sostenible del territori de la Unió Europea, que asseguri que els
tres objectius fonamentals de la política europea són assolits de manera
harmònica dins les regions de la UE:
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−

Cohesió econòmica i social

−

Conservació i gestió sostenible dels recursos naturals i del
patrimoni cultural

−

Competitivitat equilibrada en el territori europeu.

La ETE se formula como un marco en el que insertar tanto las políticas
sectoriales de la Comunidad y los Estados miembros con repercusión
territorial, así como las estrategias territoriales de autoridades locales y
regionales, teniendo todas ellas como objetivo común el desarrollo
equilibrado y sostenible del territorio europeo.

3.

Principis per a una Política d’Ordenació Sostenible del
Territori de Menorca

3.1

Relatius al model de desenvolupament territorial policèntric i la
nova vinculació entre camp i ciutat:

1.

Reforç de les àrees d’integració econòmica, que inclouen les
seves zones perifèriques, dotades de funcions i serveis globals
d’alta qualitat, a través d’estratègies de desenvolupament
territorial.

2.

Reforç d’un sistema més equilibrat i policèntric de ciutats i xarxes
urbanes a través d’una cooperació més estreta i per la millora de
les connexions entre les xarxes de transport de nivell regional i
local.
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3.

Promoció d’estratègies integrades de desenvolupament territorial
per als “clusters” de ciutats, que incloguin també el medi rural i els
assentaments dels seus corresponents entorns.

4.

Reforç del paper estratègic de les regions metropolitanes i ciutatsporta, amb una particular atenció al desenvolupament de les
ciutats més perifèriques.

5.

Millora

de

la

base

econòmica,

el

medi

ambient

i

les

infraestructures de serveis, amb la finalitat d’augmentar el seu
atractiu per a les inversions mòbils.
6.

Promoció de la diversificació de la base econòmica de les ciutats
massa dependents d’una única branca d’activitat i suport al
desenvolupament econòmic de les ciutats petites i mitjanes.

7.

Promoció d’estratègies integrades de desenvolupament urbà
dirigides a la diversitat social i funcional, sobretot en relació amb la
lluita contra l’exclusió social, i amb la regeneració de les zones
abandonades o infrautilitzades.

8.

Promoció de la gestió intel·ligent de l’ecosistema urbà.

9.

Promoció d’una millor accessibilitat a les ciutats i regions urbanes,
a través d’una política de localització i una planificació de l’ús del
sòl que afavoreixin la mescla de funcions urbanes i la utilització
dels transports públics.

10.

Suport a mètodes eficaços per contenir l’expansió urbana
incontrolada, així com per reduir la pressió excessiva de les zones
residencials a les regions costaneres.
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3.2

Relatius al desenvolupament endògen, diversitat i eficàcia dels
espais rurals:

11.

Promoció d’estratègies de desenvolupament diversificades,
adaptades als potencials específics de les àrees rurals i que
permetin el desenvolupament endògen, inclosa la promoció de la
multifuncionalitat de l’agricultura. Suport a les zones rurals en
matèria d’educació i formació, així com creació de llocs de treball
al sector agrícola.

12.

Reforç de les ciutats petites i mitjanes en el medi rural com a
nuclis de cristalització del desenvolupament insular.

13.

Garantia d’una agricultura sostenible, aplicació de mesures
mediambientals i diversificació de l’ús agrícola dels sòls.

14.

Promoció i suport a la cooperació i a l’intercanvi d’experiències
entre zones rurals i urbanes tenint en compte les condicions
locals, en particular el patrimoni natural i cultural.

15.

Utilització del potencial de les energies renovables a les zones
rurals i urbanes tenint en compte les condicions locals i regionals,
en particular el patrimoni natural i cultural.

16.

Explotació dels potencials de desenvolupament d’un turisme
respectuós amb el medi ambient.
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3.3

Relatius a la construcció d’una nova associació entre camp i
ciutat:

17.

Manteniment d’uns nivells bàsics de serveis i de transports públics
en assentaments de mida petita de les zones rurals, en particular
a àrees en declivi.

18.

Promoció de la cooperació entre ciutat i camp amb la finalitat de
reforçar les regions funcionals.

19.

Integració de la perifèria rural de les ciutats a les estratègies de
desenvolupament territorial de les regions urbanes, amb la finalitat
d’aconseguir una planificació més eficaç de l’ús del sòl, amb
especial atenció a la millora de la qualitat de vida a la perifèria
urbana.

20.

Promoció i suport de la cooperació en associació entre ciutats
petites i mitjanes per mitjà de projectes comuns i intercanvis
d’experiències.

21.

Promoció de xarxes professionals entre PIME urbanes i rurals.

3.4

Relatius a l’accés
coneixement.

22.

equitatiu

a

les

infraestructures

i

el

Reforç de les xarxes de transport secundàries i les seves
interconnexions amb la XTE, tot incloent-hi el desenvolupament de
sistemes eficaços de transport públic.
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23.

Promocio d’un accés territorialment equilibrat al transport a través
d’una distribució coherent dels ports marítims i aeroports, portes
d’accés de caràcter global, un augment del seu nivell de servei i
una millora de la seva connexió amb les seves zones d’influència.

24.

Millora de l’accés a les infraestructures de telecomunicacions i al
seu ús: prestació de serveis universals a les àrees de baixa
intensitat de població a través d’una ordenació coherent de les
tarifes.

25.

Millora de la cooperació entre les polítiques de transport a escala
comunitària, nacional i regional.

26.

Introducció dels estudis d’impacte territorial com a instrument
d’avaluació espacial dels grans projectes d’infraestructures, en
particular en l’àmbit dels transports.

27.

Millor articulació entre les polítiques de desenvolupament territorial
i d’ús de sòl amb la planificació del transport i les
telecomunicacions.

28.

Millora del transport públic i prestació d’una oferta bàsica de
serveis a les ciutats petites i mitjanes.

29.

Reducció dels efectes negatius a les zones que pateixen
congestió de trànsit a través del reforç dels modes de transport
menys contaminants.

30.

Foment de la integració en xarxes dels nusos intermodals de
transport de mercaderies, en particular als principals corredors, tot
atenent especialment a la navegació marítima.
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31.

3.5

Gestió i planificació concertada i integrada de les infraestructures
amb la finalitat de reduir inversions redundants, per exemple,
construcció inútil de vies de comunicació en paral·lel i garantir un
ús eficaç de les infraestructures de transport existents.

Relatius a la difusió de la innovació i el coneixement:

32.

Integració global en les estratègies de desenvolupament territorial
de les polítiques relatives al coneixement, com en la promoció de
la innovació, l’educació, la formació professional i continuada, la
investigació i el desenvolupament tecnològic.

33.

Garantir un procés paneuropeu a les infraestructures relatives al
coneixement, tot tenint en compte els potencials socioeconòmics
de les PIME modernes com a motors d’un desenvolupament
econòmic sostenible.

34.

Afavorir la integració en xarxes de les empreses i la ràpida difusió
de les innovacions, en particular per mitjà d’institucions que
fomentin la innovació.

35.

Suport a la creació de centres d’innovació i a la cooperació de
l’ensenyament superior, la investigació aplicada i el
desenvolupament tecnològic en el sector privat.

36.

Desenvolupament d’un conjunt de mesures d’estímul de l’oferta i
la demanda, amb la finalitat de millorar l’accés i l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació en el marc regional.
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3.6

Relatius a la gestió prudent de la naturalesa i el patrimoni
cultural:

37.

Desenvolupament de les xarxes ecològiques europees, tal i com
es proposa a Natura 2000, en particular connectant entre sí les
zones protegides i llocs de valor natural d’importància insular.

38.

Integració del manteniment de la biodiversitat a les polítiques
sectorials, agricultura, política regional, transports, pesca..., tal i
com es preveu a l’Estratègia Comunitària de Biodiversitat.

39.

Elaboració d’estratègies integrades de desenvolupament territorial
per a les zones protegides, les zones ambientals sensibles i zones
de gran biodiversitat, com les zones costaneres, regions
muntanyoses i zones humides, tenint en compte l’equilibri entre
protecció i desenvolupament, i basant-se en estudis d’impacte
ambiental i territorial realitzats en col·laboració amb els
interessats.

40.

Augment de l’ús d’instruments econòmics per reconèixer el valor
ecològic de les zones protegides i les zones ambientalment
sensibles.

41.

Promoció d’estructures urbanes que requereixin menys energia i
generin menys trànsit, d’una planificació integrada dels recursos, i
de l’augment de l’ús de les energies renovables, amb la finalitat de
reduir les emissions de CO².

42.

Protecció del sòl com a base de la vida per a l’home, els animals i
les plantes, a través de la reducció de l’erosió, de la destrucció del
sòl i de l’ús excessiu dels espais oberts.
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43.

3.7

Elaboració d’estratègies per a la gestió dels riscos en les zones
amenaçades de catàstrofes naturals a escala local i insular.

Relatius a la gestió dels recursos hídrics:

44.

Millora de l’equilibri entre el suministre i la demanda d’aigua.
Desenvolupament i aplicació d’instruments econòmics per a la
gestió de l’aigua, inclosa la promoció de mètodes d’explotació
agrària i de tecnologies de rec que redueixin l’ús de recursos
hídrics.

45.

Foment de la cooperació en l’aplicació dels recursos hídrics,
incloent els grans aqüífers subterranis.

46.

Conservació i recuperació de les grans zones humides
amenaçades per una extracció d’aigua excessiva o per la
desviació dels seus afluents.

47.

Gestió concertada, conservació i recuperació dels ecosistemes
marins amenaçats.

48.

Aplicació d’estudis d’impacte ambiental i territorial per a tots els
projectes de gestió hídrica d’envergadura.

3.8

Relatius a la gestió creativa dels paisatges culturals:

49.

Conservació i desenvolupament creatiu dels paisatges culturals
que tenguin un particular significat cultural, històric, estètic i
ecològic.
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50.

Valorització dels paisatges culturals en el marc d’estratègies
integrades de desenvolupament territorial.

51.

Millora de la coordinació de les mesures de desenvolupament que
afecten els paisatges.

52.

Recuperació creativa dels paisatges, danyats per la intervenció
humana, incloent mesures de nova posada en cultiu.

53.

Desenvolupament d’estratègies integrades per a la protecció del
patrimoni cultural amenaçat pel deteriorament o l’abandó, incloent
l’elaboració d’instruments per a l’avaluació dels riscos i per
superar les situacions de crisi.

54.

Conservació i transformació creativa dels conjunts urbans que
mereixin protecció.

55.

Promoció de la construcció d’edificis contemporanis d’alta qualitat
arquitectònica.

56.

Reforç de la percepció de la política de desenvolupament territorial
i urbà com a contribució al patrimoni cultural de les generacions
futures.
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DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Avaluació I
valoració

•Gestió de la qualitat de l’Atmosfera
•Gestió dels Recursos Hídrics
•Manteniment de la qualitat del sòl
•Conservació de la Naturalesa i els paisatges
•Seguretat i rendiment energètic
•Gestió Demogràfica
•Gestió de residus

Investigació

GESTIÓ DE
RECURSOS

DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
SECTORS DE
PRODUCCIÓ
I SERVEIS
•Emplaçament
•Permisos d’Explotació
•Lluita contra la contaminació
•Comptabilitat en matèria de
medi ambient
•Desenvolupament tecnològic
•Política de productes
•Gestió de residus industrials

GESTIÓ DEL
TRANSPORT
•Ordenació Territorial
•Ordenació d’infrastructures
•Gestió del trànsit
•Lluita contra la contaminació
emesa pels vehicles

Informació i
educació

Font: V Programa Comunitari de Política i Actuació en Matèria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible
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II.

BASES PER A LA FORMULACIÓ D’UN PROJECTE TERRITORIAL

1.

Anàlisi de la Informació i Diagnòstic.

S’ha desenvolupat, per a l’elaboració del present Pla Territorial, la
metodologia de Diagnòstic Propositiu, tot atenent als següents criteris
fonamentals:
a)

El benentès que la informació i el diagnòstic territorial, elaborats i
processats segons criteris analítics i tècnics, tenen com a objecte
fonamentar sobre bases objectives l’adopció de decisions i
l’establiment de polítiques territorials a les escales insular i
municipal.

b)

L’establiment d’una alimentació recíproca entre les fases
d’informació, diagnòstic i formulació d’estratègies d’actuació. No és
operativa la simple acumulació descriptiva d’informació. Ans al
contrari, s’ha d’establir des del criteri de la seva rellevància per
definir les transformacions territorials clau, les àrees d’estructura i
dinàmica homogènia i els problemes a elles associats que precisen
tractament des del Planejament, la Normativa i les Polítiques
Territorials, a les escales sub-regional i municipal.

c)

La naturalesa complexa de la realitat territorial i de la disciplina de
l’Ordenació del Territori exigeix un enfocament “transversal”, cosa
que implica dues conseqüències: en primer lloc, la necessitat de
considerar interaccionadament les dimensions ambiental, social,
econòmica, urbanística i legal del territori; en segon lloc, la
conveniència d’articular les determinacions sectorial (definició de
sòls
protegits,
assignació
d’usos
al
territori,
disseny
d’infraestructures, magnitud dels creixements urbans, etc.) en base
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a una estratègia coherent per a l’organització i estructura del territori
estudiat.
Definir un Model Territorial per al futur de Menorca és un repte col·lectiu de
reflexió imaginativa sobre el futur amb un horitzó majpr que el propi de la
cojuntura política o els petits cicles econòmics. Plantejar una proposta
tancada des de l’Administració o els responsables tècnics del PTI aturaria
la generació d’idees i frenaria un procés participatiu i plural.
Aquesta proposta parteix de la consideració de que el Pla Territorial ha de
constituir l’expressió urbanística d’un projecte de futur per a l’illa de
Menorca.
Això significa que el Pla Territorial no pot esser un simple instrument tècnic
sinó la manifestació de la voluntat de la societat menorquina pel que fa a
les seves grans alternatives de futur, plasmada en l’elecció d’una
determinada alternativa d’ordenació territorial. Cal concedir, per tant, una
importància decisiva al coneixement i participació ciutadana durant el
procés d’elaboració –fins i tot gestió- del Pla, tot i que la responsabilitat
política última descansa sobre les administracions territorials: el Consell
Insular i els municipis.
El Pla Territorial és sobretot un conjunt de mesures polítiques cautelars
sobre el territori, a desenvolupar en el temps conforme a un ordre de
prioritats establert en funció de la voluntat política de les Administracions
responsables.
El Pla té, doncs, una funció important però limitada: “constitueix
l’instrument o eina per racionalitzar i optimitzar socialment el Govern del
Territori en funció d’un projecte socialment recolzat”. Per a que operi de
manera efectiva el Pla ha de funcionar a mode de “constitució territorial de
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Menorca”, és a dir, com una referència comú, assumida democràticament,
sobre la que els actors públics i privats basen les seves actuacions.
Amb freqüència els plans urbanístics i territorials són simples normes
negatives que sotmeten els particulars però que vinculen poc els poders
públics. Pensam que és important, al contrari, manejar en tot moment una
idea global de la coherència i eficàcia del Pla, pel que fa a opció i model
territorial a través d’una sèrie de mesures de protecció i millora recolzades
sobre la concertació i compromís de les inversions públiques i la viabilitat
jurídica i econòmica de les accions privades.
L’enfortiment de la capacitat gestora de les Administracions constitueix
l’aspecte decisiu de la viabilitat del Pla Territorial com a instrument operatiu
–i no només teòric- de govern del territori.
El procés de redacció del Pla constitueix una oportunitat òptima de
formular de manera explícita, i debatre públicament, una estratègia de
govern territorial, però ha d’esser també l’ocasió de valorar quin tipus
d’instrumentació tècnica i quina organització administrativa són més
adequades a les concretes circumstàncies i recursos de Menorca.
El Pla Territorial té una doble vessant, la de constituir l’expressio d’una
voluntat política i a la vegada d’un “pacte” o compromís recíproc entre
administradors i administrats. Constitueix un aspecte clau, per tant, la
necessitat de promoure la concertació entre les diverses instàncies
públiques i privades que intervenen en la configuració del territori de
Menorca. Dins aquest espai hi concorren l’acció simultània de totes les
Administracions (General de l’Estat, Autonòmica, Insular i Local), així com
institucions, propietaris de sòl, urbanitzadors i empresaris.
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En aquest context, la “cooperació” apareix com l’única alternativa raonable
a l’enclaustrament en les respectives competències. La formulació del Pla
es pot aprofitar com un moment òptim per promoure i reflectir aquesta
cultura cooperativa.
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2.

La participació institucional i social en el procés d’elaboració del
PTI

La consideració del territori com una realitat en procés permanent de canvi
per causa de la incidència de l’acció humana transformadora, condueix a la
necessitat d’establir una correspondència entre els plans d’anàlisi i de la
realitat urbanística. Aquesta darrera és, a la vegada, fruit de les polítiques i
estratègies amb incidència territorial desenvolupades per les
Administracions i actors econòmics i socials.
Per aquest motiu, s’ha considerat necessari incorporar al procés
d’elaboració diagnòstica i propositiva el contrast amb la percepció de la
realitat i estratègies dels diferents actors amb un doble objectiu:
•

Contrastar les dimensions estructural i subjectiva de la identitat
territorial, tot ampliant l’objecte de les exploracions analítiques en
funció de la percepció dels problemes i oportunitats per part dels
actors socials.

•

Potenciar a través de la participació de la comunitat, i dels
municipis més directament implicats, la identificació dels
problemes i formulació d’estratègies. Els patrons d’identitat
territorial i cohesió social derivats de la consciència de compartir
un mateix territori.

Dins aquesta línia, la comunicació i difusió de les activitats relacionades
amb el Pla Territorial són indispensables per aconseguir la participació,
implicació i el necessari consens entre els agents econòmics, socials i
institucionals afectats en base als següents objectius:
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•

Comprometre el teixit social i empresarial de Menorca amb el
desenvolupament del Pla.

•

Generar debat sobre la situació dels sectors econòmics, els seus
vectors competitius i els seus principals passius.

•

Promoure la sensibilitat mediambiental.

•

Disposar d’informació en temps real dels avenços del Pla
Territorial.

•

Promoure el coneixement de les actuacions previstes en el Pla.

•

Crear un ambient de compromís i cohesió del conjunt
d’organismes i institucions públiques i privades en torn al Pla.

2.1. Qüestionari Delphi a Actors institucionals
En aquest sentit aquesta metodologia planteja, en primera instància, la
presentació d’un “qüestionari DELPHI” amb l’objectiu, no únicament de
recaptar informació rellevant, sinó d’intentar recollir les opinions,
percepcions i criteris que sobre els dèficits i potencialitats del territori
puguin esser aportats pels representants institucionals a nivell municipal,
provincial o regional i, en general, per totes les forces vives de la comunitat
interessades en la planificació del territori i el desenvolupament regional de
l’àrea.
El qüestionari té com a objectiu identificar aquells elements que, segons
l’opinió dels experts, han d’esser tenguts en compte per al
desenvolupament de l’Estratègia Territorial de Menorca. L’amplitud de
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l’àmbit d’estudi, en estendre’s al conjunt dels àmbits afectats per les
opcions a introduir en el PTI, requereix un exercici previ d’enfocament al
que va dirigit aquest qüestionari.
Aquest qüestionari s’ha estructurat en torn a sis àrees: Model Territorial,
Medi Ambient, Model de Desenvolupament Econòmic, Població i Mercat de
Treball, Qualitat de Vida i Infrastructures.
2.2. Comissió Consultiva del Consell Insular de Menorca sobre
Territori i Reserva de la Biosfera.
Amb l’objectiu de canalitzar amb caràcter estable la participació d’aquells
sectors de la vida institucional, social i econòmica més sensibles a les
polítiques territorials de manera eficaç, s’ha creat un òrgan específic de
seguiment del Pla Territorial Insular que incorpora la veu i sensibilitat dels
actors implicats: la Comissió Consultiva del Consell Insular de Menorca
sobre territori i Reserva de la Biosfera.
Publicat al BOIB núm. 95, de 3.8.2000, l’anunci relatiu a l’acord adoptat pel
Ple del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de 17 de juliol de
2000, es va aprovar inicialment el Reglament de la Comissió Consultiva del
Consell Insular de Menorca sobre territori i Reserva de la Biosfera, on es
defineix:
Denominació, objectius i funcions
Es crea la Comissió Consultiva sobre Territori i Reserva de la Biosfera del
Consell Insular de Menorca amb l’objectiu de promoure i impulsar la
participació ciutadana en el procés de formació del planejament territorial i
salvaguardar els drets de tots els ciutadans, i de les entitats per aquests
constituïdes, a la informació, audiència i iniciativa en matèria urbanística.
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La Comissió Consultiva del Consell Insular de Menorca és un òrgan de
caràcter informatiu i assessor constituït a fi d’assegurar la consideració i
adequada valoració per part de les polítiques públiques d’ordenació del
territori, de les necessitats i aspiracions dels sectors de la vida econòmica i
social amb l’activitat urbanística i la gestió ambiental.
Presidida per la presidència del Consell Insular, per delegació d’aquesta
pel conseller o consellera responsable d’Ordenació del Territori i Medi
Ambient, que exercirà la vicepresidència de la Comissió, desenvoluparà les
funcions de secretari o secretària de la Comissió, sense vot, la persona
encarregada de la coordinació de la Reserva de la Biosfera del Consell
Insular de Menorca, que garantirà la coordinació dels treballs de la
Comissió i aportarà el suport material necessari per al seu
desenvolupament.
La Comissió Consultiva ha tengut des de la seva creació una reunió de
caràcter bimensual, on s’han tractat els diversos aspectes del PTI, entre
els que destaquen l’anàlisi del Diagnòstic del PTI, o reunions
monogràfiques com les de Medi Ambient, el taller d’Agricultura i el de
Turisme.
2.3. Exploracions participatives als municipis.
Per al correcte desenvolupament dels treballs del Pla Territorial Insular i
per assegurar que aquest acompleixi els objectius perseguits per les
Administracions i Ajuntaments implicats, s’han realitzat una sèrie de
reunions de coordinació amb els agents implicats, on s’ha pretès detectar
els problemes que poguessin originar resultats insatisfactoris, i
desenvolupar les accions preventives per evitar que aquests sorgeixin.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

76

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

Així, durant el desenvolupament dels treballs han tengut lloc tres sèries de
reunions amb tots els Ajuntaments, amb els següent contingut:
•

•

•

•

•

Recollir les necessitats de cada un dels municipis i la seva visió
particular de la problemàtica territorial insular, així com les seves
oportunitats, com a pas previ, dins de la fase de recollida
d’informació, per a l’elaboració del Diagnòstic del Pla (Maig de
2000).
Incorporar les suggerències que els Ajuntaments poguessin
aportar respecte al contingut del Diagnòstic del Pla Territorial, en
diferents reunions mantingudes el mes de gener de 2001.
Discutir i incorporar les suggerències dels Ajuntaments en el
document d’Avanç del PTI, el mes de maig de 2001.
Explicar i fer conèixer els continguts bàsics i el Model Territorial
proposat que conté el Document d’Avanç del PTI, en diverses
reunions mantingudes durant els mesos de maig i juny de 2002.
Recollir les opinions i suggeriments d’Ajuntaments i agents socials
que en relació al Model Territorial i les propostes per a la
consecució del mateix s’apunten en el document d’Avanç, en
reunions celebrades els mesos de juny i juliol de 2002.

Durant tot el procés, i amb l’objecte de realitzar una revisió continuada dels
diferents paràmetres amb incidència en el PTI s’han fet reunions i
contactes periòdics amb tots els agents socials i institucionals implicats a
cada un dels àmbits d’incidència del PTI.
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El PTI s’ha recolzat en les reunions de caràcter bimensual que ha convocat
la Comissió Consultiva per explicar els diferents aspectes que conformen
el Pla, a través de diversos tallers on s’han pogut recollir directament dels
actors implicats els problemes i oportunitats de l’illa de Menorca, sobre
aspectes fonamentals per al correcte desenvolupament del Pla, i
posteriorment, en una altra sèrie de reunions i actes públics expressos,
que amb formats de conferència o taules rodones amb la intenció de
mantenir la discussió pública d’un projecte de futur insular i de cada una de
les propostes realitzades per a la seva consecució.
Entre les reunions a les que es fa menció en el paràgraf anterior, en
destacam:
-

Explicació de la metodologia i desenvolupament del Diagnòstic del
PTI desenvolupada per part de l’equip redactor, i discussió de les
conclusions obtingudes.

-

Medi Ambient, on s’exposà la metodologia d’estudi emprada per
l’equip redactor i el diagnòstic de la problemàtica detectada, així
com els criteris de partida per al desenvolupament de l’Avanç del
Pla, que ara es presenta.

-

Agricultura: s’elaborà un taller, on es va poder recollir el diagnòstic
percebut pels actors i establir un nombre important de propostes
per al manteniment i desenvolupament del sector agrícola, que és
la garantia del manteniment de la identitat paisatgística de l’illa.

-

Turisme: el desenvolupament del taller va permetre recollir l’opinió
i proposta dels diferents actors, i establir la priorització de les
actuacions d’ordenació i promoció turística per a l’illa de Menorca
que, a mode d’avanç, recull el PTI.
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-

Nombroses presentacions, taules rodones i discussions del
Document d’Avanç del PTI en els distints municipis, i per a
diferents col·lectius interessats, com col·legis professionals o
associacions de veïns i ONGs, tot particularitzant en els diferents
temes que composen les propostes del Model Territorial de
Menorca.
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2.4

Informació pública de l’Avanç

Des de l’aprovació de l’Avanç s’han celebrat, dins del corresponent període
d’informació pública, ampliat en dos mesos respecte del període estimat a
la LOT amb la intenció de permetre el millor coneixement del document i la
discussió del mateix, nombrosos actes per a la presentació i discussió del
Pla Territorial Insular als ciutadans de Menorca.
Les conferències han tengut lloc, en un nombre important, a les sales de
plens dels corresponents ajuntaments, o als locals del Consell Insular de
Menorca a Maó i el Museu de Menorca, pel que fa a les reunions amb
associacions, col·legis professionals i esdeveniments específics.
-

Les presentacions del PTI de caràcter global s’han duit a terme als
municipis de Maó i Ciutadella, a les dates que a continuació es
detallen:
13 de maig. Ciutadella
14 de juny. Ciutadella
15 de juny. Maó

-

Conferències on, a més d’explicar les propostes globals del PTI,
s’ha posat especial èmfasi en diferents aspectes parcials del Pla:
1 de juny. Es Migjorn
1 de juny. Ferreríes
7 de juny. Alaior
-

8 de juny. Es Mercadal
14 de juny. Es Castell
15 de juny. Sant Lluis
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-

Reunions amb associacions i col·legis professionals
30 i 31 de maig. Intervenció a les Jornades sobre Ordenació
del Territori promogudes pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Menorca
8 de juny. Intervenció de l’equip redactor del PTI en el Fòrum
d’ONG’s de Menorca.
14 de juny. Mesa de treball amb els arquitectes de Menorca.
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3.

Desenvolupament metodològic del Pla Territorial.

Fase I: Metodologia
El Document Metodològic va identificar una sèrie d’aspectes d’interès
estratègic sobre els que s’ha procedit a l’elaboració dels Documents de
Treball. Les conclusions d’aquests, degudament madurades i tractades,
han permès la formulació de l’Avanç del Pla Territorial Insular, i la posterior
elaboració del present Document per a l’Aprovació Inicial.
La finalitat i abast d’aquest document fou generar els suficients elements
propositius per al desenvolupament dels posteriors treballs i amb aquests
articular els processos d’integració i instrumentació de les diferents
polítiques, tot definint les estratègies d’ordenació del territori per a
Menorca.
Esquema de Desenvolupament Metodològic
Anàlisi de la Informació

Diagnòstic

Escenaris i tendències

Formulació d’Objectius

Polítiques, plans, programes

Avanç del Pla Territorial Insular

Estratègies d’Ordenació del Territori

Sistema
d’ Assentaments

Gestió de
Recursos
Naturals

Inf rastructures
Bàsiques

Integració
Interterritorial

Gestió del Territori
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Fase 2: Anàlisi i Diagnòstic territorial. Model Territorial actual
S’ha analitzat i procedit a la síntesi de la informació facilitada i dels
diversos treballs realitzats fins al moment sobre l’estructura territorial de
les illes Balears, tot complementant i actualitzant els elements que eren
d’interès per desenvolupar els supòsits de partida del diagnòstic. S’han
analitzat igualment els problemes, oportunitats i tendències de cada un
dels sectors d’estudi:

a)

Anàlisis inicials:
•

•

•

•

Sistematització i actualització de la informació existent per a la
seva integració posterior en un Sistema d’Informació Geogràfica.
Anàlisi del Marc Jurídic vigent
Anàlisi Territorial:
•
Estructura territorial
•
Medi físic, paisatge i medi ambient
•
Instruments de planejament
•
Patrimoni Històric i Cultural
•
Sòl i mercat immobiliari
•
Dotacions i serveis
•
Infrastructures i transports
Anàlisi Socioeconòmica:
•
Anàlisi demogràfica
•
Mercat de treball i formació
•
Teixit econòmic
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•
•

Anàlisi de l’Oferta Turística:
Exploració participativa: qüestionari Delphi, participació
institucional i social.

La informació ha estat tractada homogèniament i processada per al seu
tractament com a Sistema d’Informació Geogràfica.
El Diagnòstic s’entén com el reconeixement i interpretació dels processos
de transformació, oportunitats i debilitats de l’organització del territori com a
element de globalitat.

b)

Diagnòstic Territorial
•
•

Diagnòstic del Marc Jurídic vigent
Diagnòstic Territorial
•
Medi físic i paisatge
•
Infraestructures i transports
•
Dotacions i serveis
•
Planejament amb incidència sobre el PTI
•
Estructura territorial
•
Diagnòstic Socioeconòmic
•
Dinàmica demogràfica
•
Activitat econòmica
•
•

Turisme
Sòl i dinàmica de la promoció immobiliària

S’han analitzat els elements esmentats amb la intenció de determinar els
criteris de les prioritats de desenvolupament, i les àrees funcionals d’estudi,
per tal d’aportar el Disseny Metodològic de l’Avanç del Pla Territorial.
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ESQUEMA DE LA METODOLOGIA DEL DIAGNÒSTIC TERRITORIAL DEL PLA TERRITORIAL INSULAR

DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

POSICIÓ EN EL
SISTEMA TERRITORIAL

Posició en el sistema
espanyol i regional

DIAGNÒSTIC
PERCEBUT

ANÀLISIS SECTORIALS

PROGRAMA
D’ENTREVISTES

PLANEJAMENT
MUNICIPAL

SÒL

TRANSPORT

MEDI AMBIENT

QUALITAT DE VIDA
Sector Públic

Relació amb la
Regió de les Illes
Balears

Capacitat
Grau
d’Execució

ACTIVITATS
PRODUCTIVES

Xarxa viària
principal

Unitats de
Paisatge Natural

Sanitat

Ajuntaments

HABITATGE

Xarxa viària
secundària

Unitats de
Paisatge Rural

Educació

Adm. General
de l’Estat

Projeccions
demanda

infr. logístiques
Port

Impactes
ambientals

Identificació
d’oferta

Ampliació
Aeroport

Esports
Cultura

Sector Privat
Institucions

Benestar
social

Telecomunicacions
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ESQUEMA DE LA METODOLOGIA DEL DIAGNÒSTIC ECONÒMIC

ESQUEMA DE LA METODOLOGIA DEL DIAGNÒSTIC SOCIO-ECONÒMIC DEL PLA TERRITORIAL INSULAR

DIAGNÒSTIC SOCIO-ECONÒMIC

POSICIÓ EN EL
SISTEMA ECONÒMIC

ANÀLISI DE
L’ENTORN
GEO-ECONÒMIC

DIAGNÒSTIC
PERCEBUT

ANÀLISIS SECTORIALS

PROGRAMA
D’ENTREVISTES

ANÀLISI
DEMOGRÀFICA

Estructura

MERCAT TREBALL
FORMACIO

TEIXIT
ECONÒMIC

Estructura
Evolucio

Sector
Primari

Polítiques
D’Ocupació

Sector
Secundari

Sector Públic
Ajuntaments
CAIB

Dèficit
Oportunitats

Polítiques
de Formació

Sector
Terciari

Dèficit
Potencialitats

Adm. General
De l’Estat

Sector Privat
Institucions
Empreses
Mitjans
comunicació
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Fase 3: Proposta d’actuació. Avanç del PTI
A partir del diagnòstic sobre el model territorial actual de l’illa de Menorca,
dels criteris d’actuació establerts, dels objectius definits i de les conclusions
del procés de participació ciutadana s’establiren les propostes de cada un
dels sectors analitzats en la fase anterior.
La formulació del Pla Territorial Insular és una iniciativa que s’integra en el
procés de definició d’objectius i polítiques de la Comunitat Balear:
•

Desenvolupar l’articulació física del territori.

•

Servir de referència i afavorir un desenvolupament econòmic
solidari, equilibrat i sostenible

•

Contribuir a l’increment de la qualitat de vida, el benestar social i
l’ús sostenible dels recursos naturals i culturals.

•

Contribuir al desenvolupament i aprofitament de les capacitats i
valors propis del conjunt de l’illa.

L’expressió d’aquests objectius constitueix l’Avanç del Pla Territorial, que
s’ha d’entendre en un doble sentit:
•

Esquema propositiu d’Ordenació del Territori, imatge final
desitjable a l’horitzó del Pla.

•

Com a referent general per a la definició i posterior
desenvolupament de les estratègies del Pla Territorial, i per al
conjunt d’activitats sectorials, tant públiques com privades.
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L’Avanç ha desenvolupat els aspectes següents:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Principis Directors per al desenvolupament territorial sostenible de
Menorca
Criteris Metodològics per a l’elaboració del PTI
Marc jurídic de l’elaboració del PTI
El PTI com a projecte territorial sostenible
Estructura Territorial proposada
Criteris i Recomanacions per a la protecció del territori
Sistema d’assentaments. Avaluació de la capacitat d’acollida.
Criteris i Recomanacions per al desenvolupament de les
infraestructures
Distribució equilibrada dels equipaments
Transformacions del model turístic
Canvi del model de desenvolupament econòmic i social

Fase 4: Redacció del Pla Territorial Insular
El Pla ofereix un marc genèric que, si es tenen en compte els objectius
globals d’ordenació territorial i les conclusions que deriven del diagnòstic
efectuat, permet fonamentar la definició d’objectius i estratègies territorials
específiques.
L’Avanç del PTI ha aportat, fonamentalment, una imatge d’integració
territorial, basada en el reconeixement de les potencialitats de cada
element i de la seva capacitat per generar i respondre a processos cada
cop més complexos.
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El document que es presenta es considera com una “proposta per
fonamentar i consolidar relacions dins de l’espai: les dels assentaments
urbans entre sí, i les dels espais urbans amb el territori i els seus recursos
naturals”.
El Pla Territorial intenta contribuir mitjançant mesurs concretes de política
territorial a la transformació de les estructures existents en àmbits en els
que cada element considerat (àrees urbanes, territori i recursos) surti
reforçat i enriquit, tot contribuïnt activament a la vertebració de tota la regió
i a l’activació de les seves potencialitats de desenvolupament.
S’han elaborat en aquesta fase els documents normatius propis del PTI,
que segons els continguts definits en punts anteriors inclouen:
•
•
•
•

•

Marc Normatiu de desenvolupament del PTI
Memòria Informativa i Justificativa
Normes de l’Ordenació Territorial Insular
Annexos informatius per al desenvolupament del Planejament
Municipal i Planejament Especial
Documentació en suport digital (Sistema d’Informació Geogràfica,
SIG):
•
Plànols d’Informació
•
Plànols d’Ordenació

A continuació s’ha inclòs un esquema de desenvolupament metodològic
general que contè les fases desenvolupades en paràgrafs previs.
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PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
ESQUEMA METODOLÒGIC GENERAL
FA
SE
I

METODOLOGIA
PLA DE TREBALL

Marc Jurídic
EXPLORACIONS
INICIALS

CRITERIS I OBJECTIUS INICIALS

Anàlisi de la Informació
existent
Exploració participativa
Participació Institucional

INFORMACIÓ TERRITORIAL

FA
SE
II

Participació social

ANÀLISI
SOCIOECONÒMICA

ANÀLISI
TERRITORIAL

DIAGNÒSTIC
PERCEBUT

Anàlisi Demogràfica

Estructura Territorial

Qüestionari DELPHI a
actors socials i
institucionals

Mercat de Treball

Medi Ambiente i Paisatge

Teixit Econòmic

Patrimoni Històric Cultural

Oferta Turística

Planejament municipal
Sòl i Mercat Immobiliari
Qualitat de vida
Infrastructures
Transport

DIAGNÒSTIC GENERAL

CRITERIS I OBJECTIUS
GENERALS I SECTORIALS

FA
SE
III

MODEL TERRITORIAL

Espais naturals i
rurals protegits

Ordenació dels
Sistemes Territorials

Estratègia de Gestió
i Finançament

Directrius per al
Planejament municipal

Memòria

FA
SE
IV

Normes

PLA TERRITORIAL INSULAR

Plànols d’Informació
Plànols d’Ordenació
Suport Digital SIG
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MEMÒRIA INFORMATIVA

I

ESTRUCTURA TERRITORIAL GENERAL

1.

Les escales de la lectura del territori: homogeneïtat i diversitat
de Menorca

Menorca, amb poc més de 700 km2, constitueix a gran escala un espai que
transmet homogeneïtat. La seva forma geomètrica quasi bé rectangular,
amb una costa poc articulada així com la manca de grans accidents
topogràfics des d’una perspectiva altitudinal, justifiquen el caràcter
mediterrani i la influència del mar que impregnen cada punt de l’illa; fins al
punt que aquests trets constitueixen els principals arguments físics de la
imatge d’aquest territori aparentment homogeni.
També des de la perspectiva a gran escala, destaca l’organització - arreu
de l’illa - de l’espai rural entorn a l’explotació emblemàtica del camp
menorquí, el lloc. Explotació hereva de les alqueries i les cavalleries
medievals, tot i que amb canvis històrics de dimensió, titularitat i
agrosistemes importants que apareixen reiterativament en el paisatge de
l’illa, tot i ser poc comú a la conca mediterrània i excepcional en el cas de
l’arxipèlag balear. Deixant de banda matisos importants que es tractaran
més endavant, aquest paisatge rural se caracteritza per l’omnipresència
del mosaic agroforestal, la retícula de parets seques i camps tancats, la
dispersió de les cases dels llocs que amb els seus colors blancs, ocres o
vermells, destaquen en un espai que a la vegada és agrícola, pecuari i, a
molts d'indrets, forestals.
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Per la seva banda, l’estructura i la distribució dels assentaments
concentrats, amb la bipolaritat urbana de Maó i Ciutadella articulant,
respectivament, l’orient i l’occident insulars; així com també la disposició
equidistant a la franja central de l’illa d’Alaior, Mercadal i Ferreries
contribueixen a crear una imatge unitària. Tot aquest conjunt es recolza
funcionalment en una xarxa viària de caràcter ortogonal, sobre l’eix
vertebral que uneix els dos pols urbans extrems i els altres tres nuclis
d’equilibri interior, i de la que parteixen les connexions amb determinats
punts de la costa nord i sud.

1.1

Els factors de la diversitat territorial

Una lectura geogràfica a menor escala, de major detall, posa
immediatament de manifest la diversitat interna de Menorca. Aquesta es
fonamenta bàsicament en els dominis geoecològics, però com a tot territori
humanitzat llarga i també intensament força trets obeeixen a les diferents
formes d’organització i aprofitament de l’espai. Els desenvolupament
urbans contemporanis, especialment els turístic-residencials, s’han afegit
com un element més d’explicació a la configuració territorial de l’espai
geogràfic menorquí i de la seva evolució més recent.
Les formes del relleu, tant interiors com litorals així com la naturalesa del
roquissar constitueixen els fonaments físics de l’arquitectura insular. A tots
aquests elements s'associen estretament els tipus i les potencialitats
edàfiques, la disponibilitat d’aigua, la naturalesa i evolució de les masses
vegetals i per tant les formes tradicionals d’aprofitament del sòl i de la
distribució dels assentaments. De fet, la contraposició esquemàtica –
històrica i present – del nord i del sud, de Tramuntana i del Migjorn, i de les
imatges culturals i vivencials que aquesta dualitat geogràfica implica, tenen
el seu fonament en els fonaments físics esmentats.
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Sense menystenir aquesta diversitat nord-sud o amb més propietat, els
àmbits nordoccidental i sudoccidental de l’illa, una anàlisi amb la finalitat de
plantejar l’estructura territorial de Menorca i d’identificar-ne les peces
relativament homogènies d’acord amb un punt de vista que no sigui
exclusivament físic i que contempli les tendències més recents que
s’observen a la dinàmica espacial, ha de considerar necessàriament altres
elements de diferenciació interna.
1.2

La diversitat interna de Tramuntana

A Tramuntana s'associa, a més a més de la intensa incidència del vent del
seu nom, el relleu més accidentat de la illa, les majors altures, la major
presència de masses forestals, les explotacions rústiques més grans, els
nivells més baixos de poblament tradicional i una façana litoral
predominantment de penya-segats. Són comuns, en aquest sector de
costa, promontoris i profunds entrants, alguns dels quals acullen platges
obertes i amples que tot sovint d’acord amb les condicions patrimonials, de
mercat i urbanístiques han donat lloc a desenvolupament turísticsresidencials d’envergadura.
No obstant Tramuntana és una unitat de paisatge internament diversa tant
per raons físiques com humanes. Des del punt de vista físic, litologia,
formes de relleu i sòls tornen a ser els arguments diferencials;
l’organització de les explotacions agropecuàries i forestals, així com
l’estructura de l’explotació rural també reflecteixen aquests contrasts.
El nucli central, entre El Toro i La Vall, constitueix l’àmbit més accidentat
de Tramuntana i del conjunt de l’illa. En aquest hi trobam les majors
elevacions i els perfils més muntanyosos. Arran de les característiques del
substrat que alterna arenisques calcàries triàssiques, massives i de color
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vermellosos força característics, amb els materials foscos i trencadissos
dels Carbonífer i del Devònic, el relleu d’aspecte muntanyenc s’organitza
en tossals, pujols encadenats i serretes de forts pendents
La correspondència lògica és la profusió de marines, és a dir de terrenys
sense conrear, forestals, de diversa composició i estructura en funció de la
natura dels sòls i dels usos d’antany, però tampoc no manquen taques
d’alzinar tot i que associat sovint amb pinars i extenses superfícies de
matollars. Pastures i conreus ocupen en conjunt una menor superfície,
entapissant els vessants menys pronunciats i, especialment, el fons de les
petites valls i conques interiors que s’obrin a la mar mitjançant la plana
lleugerament ondulada de Martinell de Mercadal, plana que presenta un
reompliment quaternari no gaire potent a força indrets.
Les limitacions agrològiques evidents a les àrees més abruptes, així com el
caràcter tradicionalment inundables i insalubre de les planes fins les
operacions de drenatge de segle i mig enrera, expliquen l’escàs poblament
tradicional de la zona i la notable dimensió de les explotacions agràries;
tant en el passat com a l’actualitat.
A l’est i a l’oest d’aquest nucli central i accidentat de Tramuntana, dos
petites plataformes formades per dolomies juràssiques, lleugerament
convexes, tant a S’Albaida com a La Vall, generen un paisatge
matisadament distint al descrit anteriorment. Aquí destaquen les masses
de pinar i els usos agropecuaris, les formes suaus del relleu amb grans
llocs i amb un poblament escàs i disseminat.
L’extrem oriental de Tramuntana, entre la badia de Maó, Favàritx i Addaia
és singular igualment per motius antròpics i naturals. El mosaic
agroforestal, aquí també, com al nord de Mercadal, sobre un roquissar
paleozoic retallat en tossals, pujols i petites valls, constitueixen l’entorn de
l’Albufera des Grau. Els alts valors ecològics i culturals d’aquest conjunt se
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projecten en una costa de penya-segats foscos i platges poc alterades,
amb formacions vegetals de gran importància – tot i que amb el contrapunt
del Carpobrotus edulis a Favàritx -, on els assentaments se redueixen als
nuclis tradicionals d’Es Murtar, Sa Mesquida i Es Grau, majoritàriament de
segona residència local.

1.3

Els contrasts territorials del Migjorn

Si Tramuntana és internament diversa, també ho és el territori de Migjorn.
En aquest cas, com correspon a una àmplia i contínua plana calcària
miocena, aixecada a prop de 100 m sobre el nivell de la mar. La diversitat
biofísica i paisatgística ve donada per la successió de barrancs encaixats i
interfluvis tabulars. Aquesta successió de planes i barrancs, que es
tradueixen a costa amb penya-segats de desenes de mentre només
trencats per cales i platges a les sortides dels barrancs. La platja i la
restinga que tanca l’Albufera de Son bou constitueixen la única excepció
en aquest paisatge que adquireix el seu màxim exponent entre els torrents
de Cala en Porter i Son Saura.
A l’oest – abraçant bona part del terme municipal de Ciutadella – i a l’est, al
de Sant Lluís, Es Castell i el sud de Maó, la plataforma calcària es
presenta quasi bé sense ser trencada per cap torrent; pel que la sensació
de planell és quasi perfecta. Sols destaquen es discret contrast dels petits
torrents que s’encaixen arran de cosa i que moren a la mar en forma de
petites cales, sovint sense platges i que per ells mateixos constitueixen els
únics accidents a destacar en una consta de penya-segats mitjans i baixos,
quasi bé rectilínia.
L’horitzontalitat del terreny, el bon drenatge i les facilitats de conreu amb
una mínima inversió de capital de les terres roges de descalcificació, i la
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disponibilitat d’aigües subterrànies a escassa profunditat ha propiciat des
de temps prehistòrics, i tot i l’elevada pedregositat dels sòls, un
aprofitament agropecuari relativament intens. Aquest fet també explica - a
més a més d’altres raons de caire històric - la presència d’una propietat i
un parcel·lari més esquarterat ja des d’època baix medieval a algunes
zones per una xarxa de tanques i parets més densa de l’illa a més a més
d’un hàbitat disseminat notable, especialment en el seu extrem sudoriental.
Aquesta estructura arcaica d’horts, tan característica, per exemple, de
l'aurèola rural de Ciutadella o dels Vergers de Sant Joan a Maó;
d’estàncies i llogarets a Sant Lluís i el sud de Maó, ha evolucionat durant
les últimes dècades cap a una significativa urbanització dispersa a sòl
rústic, recolzada en ocasió en la densa xarxa de camins rurals entre
tanques i parets. Paral·lelament s’ha generalitzat l’abandonament de l’ús
agrari i la ruderalització dels sòls, en els quals guanyen terreny els ullastres
i els llentiscles.
Els dos extrem litorals del Migjorn, l’oest com àrea d’influència de
Ciutadella, i a l’est, l’aglomerat urbà de Maó – Es Castell – Sant Lluís, han
conegut els desenvolupaments turístic-residencials més importants de l’illa.
Curiosament es recolzen en un medi físic similar, constituït per penyasegats baixos, entrants estrets i petites platges, que no tenen prou
capacitat com per acollir a la població resident en el nombrós grup
d’urbanitzacions, pel general de vivendes unifamiliars, tot i que no
manquen hotels, especialment a les més antigues, i concentracions
d'adossats. Tot això segons un patró reiteratiu i monòton, articulat sobre un
viari perimetral coster i carrers paral·lels terra endins. Tot i aquesta densitat
d’urbanitzacions, encara resten alguns passadissos verds sense edificar
entre Binidalí i s’Algar.
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1.4

La Mitjania, connexió i passadís de la Tramuntana i el Migjorn

Per complementar el panorama de la diversitat territorial de Menorca a
escala mitjana cal referir-se a la Mitjania, tot sovint ignorades a les visions
biofísiques de l’illa, inspirades pels forts contrasts entre el nord i el sud. La
Mitjania, aquest passadís o àmbit de contacte entre les dos meitats de l’illa,
no és una unitat natural homogènia (tampoc ho són en sentit estricte la
Tramuntana i el Migjorn), sinó una unitat territorial d’arguments humans.
Sobre la base de substrats litològics i edàfics diversos, la Mitjania es
comporta com un conjunt de petites conques de fons pla i de bons sòls
agrícoles entre les accidentades terres del nord i l’inici de les plataformes i
barrancs del Migjorn. Raons topogràfiques i edàfiques, que la fan apta pel
conreu, atesa la relativa protecció dels intensos vents del nord, i la
llunyania de l’amenaça corsària, han fet que històricament d’aquest àmbit
el més agrícola i poblat de l’illa. La presència d’Alaior i, especialment, de
Mercadal i Ferreries, tradicionals nuclis agraris així ho confirma.

2.

Les peces del territori insular

Factors humans i naturals que, de forma molt generalista, s’han utilitzat per
a plantejar els contrasts territorials dels grans conjunts geogràfics de
Menorca se reprenen a continuació per caracteritzar les vuit peces o
unitats operatives de territori identificades. Aquestes peces pretenen oferir
una imatge sintètica de l’actual estructura territorial, aportant al mateix
temps informació sobre la seva dinàmica més recent i d’aquells problemes
i oportunitats que requereixen un tractament espacial diferenciat per part
del PTI.
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Aquesta és la idea de les unitats operatives, és a dir, peces relativament
homogènies del territori, més des del punt de vista funcional que
geoecològic, que permeten tant la diagnosi territorialitzada dels problemes i
de les oportunitats, com la proposta d’accions en relació a les vocacions i
comeses de cada unitat dins del model territorial concebut per al conjunt de
Menorca.

2.1

Litoral i àrea d’influència interior de S’Albufera des Grau

Aquesta unitat està integrada per l’espai més oriental de Tramuntana,
comprès entre Addaia i Favàritx pel nord, les proximitats de la riba
esquerra del Port de Maó pel sud i l’extrem occidental d’arenisques i
dolomies triàssiques on destaquen el Puig Menor, les Penyes d’Egipte i el
Capell de Ferro.
Des del punt de vista geogràfic-físic i ecològic es tracta d’una peça
territorial no homogènia, integrada bàsicament per dos móns litològics i
geomòrfics: el del roquissar carbonífer, de relleu ondulat, en el qual
destaques tossals molt característics de forma troncocònica, que quasi bé
no passen els 80m, i que constitueixen l’entorn de S’Albufera; i el de les
planes occidentals de Favàritx, Sant Bartomeu i Turdonell, de sòls rojos
sobre margues i argiles triàssiques.
Els contrasts litològics, edàfics i de relleu es reflecteixen en l’estat de la
cobertura vegetal i els usos del sòl. La part oriental, fins al mar, ofereix
sobre els cims i els tàlvegs de materials paleozoics un excel·lent exemple
de paisatge agroforestal en mosaic, propi de Tramuntana. Al sud de
s’Albufera, el paisatge vegetal se tanca, amb valuoses formacions denses i
contínues d’ullastrar i aladern. Pel contrari a l’oest, les planes vermelles i
argiloses, d’elevat potencial edàfic, presenten un ús predominantment
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agrícola i farratge, reduint-se la vegetació natural a entapissar petits cims i
altres elevacions.
Per sobre aquestes diferències, un tret comú i un valor d’aquesta peça del
territori menorquí és el manteniment d’una ruralia relativament pura, amb
major o menor pes del “natural” segons la potencialitat dels sòl per al seu
aprofitament agrícola.
L’altre element d’articulació ecològica, funcional i d’imatge de la unitat
radica en la presència de S’Albufera des Grau, una massa d’aigua
d'aproximadament 72 hectàrees i 130 cm de profunditat mitjana, que es
troba emmarcada pel paisatge allomat i agroforestal ja descrit.
A més a més del notable interès faunístic de S’Albufera i d’altres zones
humides existents en aquesta peça territorial, objecte d’estudi a la fase
d’anàlisi del PTI, S’Albufera des Grau manté fluxos ecològics fonamentals
amb una part important d’aquest territori que constitueix la seva conca
hidrogràfica, d’aproximadament 50 km2, dividida a la seva vegada en dues
unitats: la oriental, de terrenys impermeables i ubicada en la seva major
part dins el Parc Natural, i l’occidental fora del parc, tot i que inserida dins
de l’ANEI Me-7, que desenvolupa un paper molt important en el cicle de
l’albufera, ja que està constituïda per terreny majoritàriament permeables
que contenen un aqüífer. Els torrents de Puntarró i Bovals, principals fonts
d’aigua dolça de S’Albufera a partir dels seus respectius manantials,
aporten avui només aigua de pluja, ja que aquestes surgències han deixat
de ser funcionals arran de l’extracció d’aigües subterrànies per a reg.
Aquesta situació afecta greu i negativament a la salinitat de l’albufera.
La puresa rural i els alts valors naturals d’aquesta peça del territori
menorquí se corresponen amb un sistema d’assentaments constituït de
forma quasi bé exclusiva, tant a l’interior com a bona part de la franja
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litoral, per les cases de llocs, que articulen explotacions agràries de menor
mida al sud de S’Albufera des Grau i de superfície superior a la mitjana en
el nord i les planes occidentals. Aquí hi trobam les grans finques de
Favàritx, Capifort, les Morelles (Vell i Nou), els Mongofres), Torre de
Tramuntana, algunes de les quals abracen una superfície que va des de
l’interior fins a la costa. L’equilibri entre usos agropecuàris i forestals s’ha
mantingut fins a l’actualitat, amb escassa presència de camps en procés
d’abandonament; excepte al sector meridional constituït per una marina
espessa d’ullastrars i aladerns.
El contrapunt a la dispersió dels edificis dels llocs, el constitueixen els tres
petits nuclis de segona residència de població, majoritàriament local, que
són Es Murtar, Sa Mesquida i Es Grau. Per les seves dimensions i
morfologia s’integren en un litoral primitiu i de notables valors ambientals,
pel que és precís limitar i controlar petits desenvolupaments quelcom
desordenats com és el que s’observa en el sector nord de Sa Mesquida.
A més a més de comptar amb una xarxa de camins rurals d’accés als llocs,
que tot sovint constitueixen les úniques vies d’aproximació a la costa,
aquesta unitat territorial atesa la seva proximitat a Maó i per la seva posició
intermitja entre la ciutat i els nuclis turístics del nord, està ben comunicada
amb les carreteres que condueixen a Es Murtar i Sa Mesquida, i a Es
Grau, a la part oriental, i per la PM-710 de Maó a Fornells, de la qual part
condueix al cap de Favàritx tot solcant les planes occidentals. EN general,
tot aquest viari, i en especial els de Sa Mesquida, Es Grau i Favàritx,
compten amb un evident interès paisatgístic, en la mesura que mostren
molts dels aspectes de la diversitat del paisatge insular, tant interior com
costaner.
Per tot l’esmentat, correspon a tota aquesta peça del territori una funció
prioritària de conservació. Aquest fet ja és ben conegut i institucionalitzat
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per la presència de dos ANEI (Me-6 i Me-7) i del Parc Natural de
S’Albufera des Grau i l’Illa d’en Colom (declarada també ZEPA). No
obstant, el PTI, mitjançant la zonificació de sòls rústics protegits, de
l’establiment de la capacitat d’acollida dels mateixos i de les seves línies
d’actuació ha de contribuir en la mesura del possible a solucionar o reduir
alguns dels problemes més greus de gestió que afecten a la zona,
concretament pel que fa a l’abastament (quantitat i qualitat) ‘aigua dolça de
S’Albufera, aspecte crítics d’aquest fràgil i valuós ecosistema.
2.2

Tramuntana nord oriental turística

Aspectes biofísics i formes d’ocupació de l’espai, especialment a
determinats sectors de costa, caracteritzen aquest sector de Tramuntana.
Es tracta d’una peça territorial amb un marcat caràcter litoral, integrada per
la franja costera entre Addaia i Cavalleria i el seu immediat rerapaís.
El més destriable de la costa és la seva línia sinuosa, amb els pronunciats
sortints en forma de península de calcàries juràssiques o cretàciques
(Talaia de Fornells, Mola de Fornells, Punta Grossa), amb abruptes timbes,
alternant amb marcades entrades en forma de cales i badies la més
notable de les quals és la de Fornells. El fons d’aquests entrants és, pel
general, baix i arenós, amb l’existència de platges (Arenal de Tirant,
Arenal de Son Saura, Arena d'en Castell), que constitueixen la base dels
principals desenvolupament turístics-residencials de la zona.
D’esquena en aquest litoral de penínsules, penya-segats i badies
s’escampa una estreta franja de formes ondulades i planes, d’acceptables
sòls a les zones més baixes del reompliment quaternari, delimitat al sud
per les elevacions del Toro, Es Caragol i Sa Roca.
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La coberta vegetal i els usos del sòl presenten en aquest sector de
Tramuntana acusades diferències, que estan relacionades amb els
contrast de potencial ecològic, però que per sobre de tot depenen de la
presència d’urbanitzacions turístiques, que de fet caracteritzen morfològica
i funcionalment aquesta peça del nord de l’illa.
La implantació turística es dóna de forma bastant concentrada, encara que
no contínua, com és habitual en el model territorial del turisme a Menorca.
Les urbanitzacions coincideixen, pel general, amb les badies i els entrants
de la costa, especialment amb aquells que compten amb platges amples
(S’Arenal d’en Castell, de Son Saura i de Tirant). No obstant, els seus
desenvolupament superen amb escreix la riba de les platges, creixent cap
a l’interior forestal, com succeeix a l’Arenal d’en Castell o Son Parc (Arenal
de Son Saura), sobre les riberes rocoses de les badies (urbanitzacions de
Cala Tirant i Platges de Fornells) o, en el cas de Punta Grossa, molt poc
consolidada encara, sobre una de les penínsules de més interès ecològic i
paisatgístic d’aquest sector de Tramuntana. Les urbanitzacions d’Addaia i
Macaret, sobre el singular emplaçament i paisatge de la profunda badia
d’Addaia i Cala Molí, són alienes a l’existència de platges contigües o
pròximes.
Les urbanitzacions, que se succeeixen d’est a oest, des d’Addaia fins a
Cala Tirant i Platges de Fornells, procedeixen de desenvolupaments
urbanístics del front litoral de grans finques rústiques, que des de l’interior
arriben a la costa. En general es tracta de promocions de gran superfície,
integrades en àrees d’alt valor natural per les característiques de les seves
geoformes i/o cobertura vegetal (Addaia, Son Saura o Cala Tirant).
Responen al model menorquí d’urbanitzacions unifamiliars, constituint
nuclis turístics de nova planta, sense cap tipus de relació amb
assentaments preexistents. Casos quelcom més complexos en la seva
estructura interna són els de S’Arenal d’en Castell i Son Parc, que
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responen formalment al tipus d’assentament turístic d’urbanitzacions
unifamiliars amb hotel, difoses per certes zones de la costa mediterrània
peninsular i de Canàries, tot i que en els casos aquí esmentats, els hotels o
complexos d’apartaments no arriben a organitzar el conjunt.
Un altre aspecte territorial d’interès de la urbanització turística del nord
menorquí, és el seu comportament espacial i l'escassa connexió funcional
entre les seves distintes peces. La particular configuració física de la franja
litoral, amb entrants profunds i separats per sortints rocosos, facilita
aquesta situació. No obstant, el fet ha de veure, especialment, amb l’origen
de les promocions sobre grans paquets de sòl independents i amb
l’absència, en el seu moment, d’una directriu global d’urbanització turística
del nord insular. La recuperació econòmica de la segona meitat dels
vuitanta, que pot haver contribuït a consolidar urbanísticament aquest
sector de Tramuntana, assistí a la proposta i posterior aprovació, el 1991,
de la declaració d’una sèrie d’ANEIs a la zona, que tot i que discontínues i
discutibles en els seus límits, han fet impossible creixements posteriors.
L’organització del viari, vertebrat sobre la carretera de Maó a Fornells, amb
accessos independents a cada un dels conjunts urbanitzats, reflexa i
reforça el model territorial d’aquest espai turístic.
L’excepció a una estructura d’assentaments turístics de nova planta la
constitueix Fornells, petit nucli mariner tradicional, amb un port arrecerat de
la Tramuntana a l’entrada de la seva protegida badia, i que ha conegut cert
desenvolupament turístic i de serveis com a conseqüència de l’expansió
turística de l’illa i del nord en particular. La seva personalitat com a únic
nucli tradicional a tot el litoral septentrional (excepció feta d’Es Grau, amb
un altre caràcter i ben comunicat amb Maó) i la seva posició relativament
excèntrica al respecte de l’eix dels majors fluxos Maó – Ciutadella
demanen per a Fornells una atenció especial en matèria de dotacions,
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equipament i accessibilitat, que reforcen el seu paper en el sistema
d’assentaments no exclusivament turístic de l’illa.
Fora de les zones urbanitzades, aquesta Tramuntana calcària retallada per
badies, penínsules i penya-segats conserva valors naturals i enclavaments
rurals d’indubtable interès, que és precís conservar de forma activa, més
encara a un espai en el qual l’edificació turística ja ha deteriorat àrees de
tant valor ecològic i paisatgístic com Punta Grossa i Na Macaret, les dunes
i zones humides de Son Saura i Tirant i la badia d’Addaia. La presència de
les ANEI Me-3, 4, 5 i 6 són una garantia urbanística de protecció de sòls,
però que requereixen gestió. Els criteris conservacionistes i ambientals han
de fer-se extensius al maneig dels sòls urbans i urbanitzables, que a Son
parc, Arenal d’en Castell i Punta Grossa afecten a zones d’elevat interès
natural.

2.3

Tramuntana central i occidental

Aquesta gran peça territorial, que inclou des del Martinell de Mercadal, la
petita Tramuntana de Ferreries (sa Sibèria, a l’antiga i interessant obra de
Joan Ramis, Alquerías o posesiones de Menorca en el año 1815) i la
Tramuntana de Ciutadella, constitueixen un espai d’alta diversitat
geoecològica i paisatgística, de valors ambientals excel·lents. El seu
tractament unitari es fonamenta precisament, en la existència d’aquests
valors i en el predomini d’una ruralitat estretament relacionada amb el
potencial ecològic de la zona, que li adjudiquen una funció nítidament
conservacionista en el model territorial insular.
Aquí, com a l’est de Tramuntana, manen els processos físics i ecològics, i
la utilització dels recursos per part de l’explotació agrària. L’ocupació
turístic residencial es redueix a un enclavament aïllat i singular de Cala
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Morell, tot i que la pressió de l’ús públic turístic afecta a determinades
platges i als seus voltants humits i dunars.
L'interès d’aquesta Tramuntana central i occidental resideix, entre altres
coses, en la diversitat de mitjans litològics, topogràfics i edàfics, sobre els
quals l’activitat agropecuària ha modelat paisatges clarament
diferenciables a petita escala, que s’han cartografiat i caracteritzat a
l’anàlisi del paisatge del PTI.
D’oest a est se succeeixen la taula calcària miocena que constitueix la
base del Migjorn, però que es perllonga amb notable desenvolupament fins
a la Tramuntana de Ciutadella; a continuació, la plataforma de dolomíes
juràssiques del sud de La Vall, que quasi bé destaca topogràficament
sobre l’àmbit anterior, però que implica un canvi nítid en els usos del sòl.
Cap a l’est, superada la recòndita plana de La Vall, apareixen les terres de
Tramuntana més accidentades. El contrast se produeix, llavors, entre els
pujols massius de tons vermellosos sobre les arenisques triàssiques
(Santa Àgueda, Es Tripol, Son Bruc), que se desplomen en forma de
penya-segats de color vermell sobre els mar a Sa Falconera, i els alts
vessants de formes suaus formes materials de pissarres del Carbonífer.
Finalment, a orient, el Martinell de Mercadal s’obri a la costa mitjançant una
àmplia plana suaument ondulada, accidentada per petits pujols i serretes,
que es perllonguen cap al nord mitjançant el sortint de Cavalleria.
Les condicions topogràfiques, litològiques i edàfiques condicionen la
distribució dels usos agropecuaris i forestals. També el clima està present
com a factor limitant per la intensitat del vent del nord; aquest fenomen se
fa patent a l’extrem occidental, sobre la plana calcària del nord de
Ciutadella, sense protecció orogràfica alguna i intensament castigat per la
tramuntana. Els seus sòls pobres escampats a taques enmig del rascler,
les parets de pedra seca que s’aixequen com a defensa eòlica per sobre
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dels sis pams (1,20 m) ja autoritzats al segle XIV pel tancament de finques
pel Reu Pere IV, i el pasturatge d’oví, juntament amb els camps
abandonats i l’avanç del matollar, identifiquen aquest paisatge, notable i
singular, de mar i vent.
Sobre els terrenys de l’est, el mosaic agroforestal caracteritza novament
l’ús del sòl, tot i que amb àmplies àrees de ciprellars i màquies amb pinar,
que guanyen terreny amb l’abandonament agrari, i valuoses taques
d’alzinar. A les zones baixes suaument ondulades de La Vall i del Martinell
de Mercadal, de bons sòls després de les operacions de drenatge i de
contenció de l’avanç cap a l’interior de les dunes (fixació amb borró,
Amophila arenaria, en el cas de la duna d’Algairens a La Vall), pastures i
cultius ferratgers ho ocupen tot, sense quasi bé indicis d’abandonament.
En aquest món rural, en el qual apareixen integrats elements i processos
naturals de molt valor, la gestió es du a terme per un petit nombre de lloc
de grans dimensions. De fet, aquesta ha estat històricament, i ho continua
essent, la zona amb una major concentració de l’explotació i de la propietat
de tota la illa. Crida l’atenció que algunes de les grans finques identificades
en el capbreu protocatastral de començament del segle XVII se mantingui
amb els mateixos límits quasi bé quatre segles després.
Aquesta relativa estabilitat latifundista que no ha estat aliena als canvis
significatius en els agrosistemes i usos del sòl, amb l’avanç de roturacions i
bonificació de terrenys inundable i insalubres, té implicacions importants
des del punt de vista ambiental i territorial. Per una part ha estat garantia,
fins al present, del manteniment del patrimoni natural i cultural d’aquesta
agresta Tramuntana; per altra i després de la creació de les ANEU Me-1
(Costa Nord de Ciutadella), Me-2 (La Vall) i Me-3 (Dels Alocs a Fornells), la
realitat és que la gestió conservacionista que s’adjudica a aquests terrenys
i el seu ús públic està en mans d’un reduït grup de propietats i llocs. El cas

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

106

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
MEMÒRIA INFORMATIVA

de la propietat de La vall que ha “reglat” la denominada “visita turística” a
una part de l’explotació (en bona mesura, l’accés a les platges de cala
Algairens), pot ser indicativa de les tendències futures; en el tríptic que
s’entrega als visitants, on consta la presentació de la zona i la proposta de
dues rutes, l’àmbit protegit es denomina Área Natural Privada d’Especial
Interés: Me-2 (èmfasi del consultor).
Amb l’horitzó d’uns plans especials d’ANEI que, de manera inaplaçable,
requereixen aquestes àrees de tan valor ambiental, fins i tot amb la
declaració d’un parc natural per a aquesta part de Tramuntana, s’imposa la
concertació dels objectius de conservació amb els de la propietat i
explotació del sòl. Les línies d’actuació positiva i el finançament pertinent,
tant de finalitat estrictament conservacionista per a determinats
microambients i/o espècies, com per a una gestió agroambiental de tot el
territori i, en el seu cas, per a l’ús públic de determinades zones, tenen en
aquesta Tramuntana centroccidental un àmbit preferent d’intervenció.

2.4

Barrancs i cales del Migjorn central

S’ha escollit per a la denominació d’aquesta gran peça territorial dos dels
elements fisiogràfics que millor i de forma més constant expressen la seva
identitat ecològica i paisatgística, així com comuniquen aquesta part de
l’illa cap endins i sobre tot cap a fora. Efectivament, la foto més habitual
distribuïda pels operadors turístics, i en alguns casos, també
institucionalment, és la del tram final dels encaixament dels barrancs del
Migjorn i les denominades platges verdes a la seva sortida al mar.
És cert que aquests dos components geogràfics-físics caracteritzen
aquesta àmplia unitat territorial del Migjorn central. Però la unitat en qüestió
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integra a més a més d’una superfície important de la plana calcària del
sud, compresa entre els barrancs que la seccionen.
L’àmbit, de forma aproximadament rectangular i paral·lel a la costa, s’ha
delimitat des del barranc de Cala en Porter, per l’est (deixant de banda la
desembocadura, platja i la urbanització del seu nom, que participen dels
trets de la unitat Sud-est turístic), fins al barranc de Son Saura, per l’oest.
Es tracta, així, d’una peça territorial de relativa homogeneïtat física i
ecològica, definida a l’interior per la successió de plataformes i barrancs, i
a la costa per l’alternança de penya-segats mitjans i alts, verticals i
rectilinis, amb cales a la sortida dels barrancs i l’habitual presència de
platges i petits complexos dunars associats.
Aquesta cadència fisiogràfica tan característica se completa amb aspectes
humans d’organització de l’espai que donen també individualitat geogràfica
a aquesta peça territorial. A la costa, el més destriable és l’absència de
nombroses urbanitzacions d’assentaments permanents, de caràcter turístic
residencial, tot i els evidents recursos i l’atractiu pel model de sol i platja
que representen. Les dificultats d’accés i la manca de tot tipus de
dotacions ha contribuït a la denominació de verdes que les qualifica.
L’interior és un espai calcari com tot els Migjorn, en el que alternen els
camps de cultiu i pastures sobre les plataformes, on s'observen processos
d’abandonament força estesos, i un món forestal d’ullastrars, garrigues i
pinars amb clapes i petits boscos d’alzines a les zones més ombrívoles i
humides. Aquestes formacions entapissen les proximitats dels barrancs i
els seus talussos, amb sòls més pobres per a l’agricultura, i bona part de la
franja litoral, ocupada des de Son Bou a Son Saura per una interessant
garriga calcícola amb pi blanc, que s’identifica també amb la imatge dels
penya-segats i les cales d’aquest Migjorn.
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Hi ha excepcions, tant naturals com humanes, en aquest esquema
territorial. La major singularitat natural a la franja, i un dels ambients de
major interès ecològic, és el Prat de Son Bou, una zona humida d’un
centenar d’hectàrees, separada del mar per un llarg cordó dunar,
d’aproximadament 2,5 km de longitud i amb una disposició paral·lela a
costa, a diferència del que succeeix amb els aparells dunars del nord, que
avancen cap a l’interior paral·lels als vents dominats. L’aportació dels
sediments als torrents de Son Boter i d’Es Bec ha determinat creant una
marjal de menys de mig metre de profunditat de mitjana, sobre el que adés
fou una albufera. També s’allunyen de l’esquema d’alternança de penyasegats i cales, les llargues platges(tot i que estretes) de Sant Tomàs i
Binigaus.
Des del punt de vista dels usos del sòl, el contrapunt de les platges verdes
ho marquen diversos complexos turístic-residencials, que coincideixen
precisament amb dos de les platges lineals senyalades (Son Bou i Sant
Tomàs) i amb una de les cales més àmplies, la de Santa Galdana, a la
sortida del barranc d’Algendar, d’aproximadament 450 m de longitud i 45
d’amplada, i només superada al sud per l’Arenal de Son Saura.
La propietat de la terra, les possibilitats limitades de desenvolupament
urbanístics i la declaració de sòls rústics protegits a través de la figura
ANEI tornen a trobar-se com a factors de l’evolució seguida per aquesta
emblemàtica peça territorial als darrers decennis, i en el paper cabdal que
a aquesta unitat ha de correspondre en el model territorial previst.
És obvi que aquesta peça del Migjorn compta amb els recursos amb major
demanda i més ben valorats pel turisme Massip de sol i platja, no obstant,
la seva situació és la descrita. La partícula i tardana evolució del
desenvolupament turístic a la illa, en el context, del que una obra de signe
estructuralista denominà amb encert La via menorquina del creixement
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(Farré-Escofet et al. 1977. Banca Catalana. Barcelona) és, probablement,
el primer factor a considerar. Menorca, al marge d’altres qüestions,
comptava a principis dels setanta amb una estructura econòmica
diversificada i sanejada. El turisme apareixia com un negoci més, però no
com l’única sortida. A tot això cal afegir el comportament de la propietat o
de l’explotació de la terra, amb un arrelat sistema d’amitgeria ben viu fins al
darrer quart del segle XX, i el debat conservacionista pioner a Menorca que
culminà amb una declaració generosa d’ANEI, ja pensada en els 80. Tots
aquests fets contribueixen a explicar una realitat distinta a l’habitual avui
per avui a altres zones turístiques del litoral mediterrani espanyol, de
Mallorca sense anar massa enfora.
Però acotat i, sembla que definitivament descartat, el desenvolupament
turístic d’aquesta peça clau del litoral, els problemes territorials no
desapareixen, sinó que se plantegen en uns altres termes. Les ANEI, amb
totes les crítiques que puguin fer-se a les seves delimitacions
“geomètriques”, han desenvolupar un paper molt important manllevant sòls
a la urbanització. Per una part és precís millorar, ampliar i completar els
sòls rústics protegits, que curiosament quedaren exclosos en el seu
moment, i que és possible declarar ara mitjançant el PTI.
Però tan important o més que les
ecològiques d’espais protegits és la
que, en el cas del Migjorn central,
correspon a altres zones dalt valor

noves proteccions i les connexions
gestió d’aquests espais. Una gestió
i de forma matisada distinta al que
de Menorca, han de conjugar-se la

conservació amb l’ús públic inevitablement intens, d’acord amb el model i
els hàbits turístics més estesos a l’illa. Encara que s'actuï en la
transformació de l’esmentat model, que en part ja no és actualment només
el convencional de sol i platja, perquè les cales del sud, els seus accessos
i els seus voltants tendran una demanada elevada per terra i per mar.
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La conservació i ordenació de l’ús públic, que inevitablement han d’implicar
a la propietat i explotació de la terra a un espai totalment privar, així com la
millora de les delimitacions dels sòls rústics protegits apareixen, doncs,
com a línies d’acció prioritàries per a aquesta peça del model territorial. Per
als sòls urbans i urbanitzables, la integració de criteris ambientals en els
desenvolupaments previstos i les màximes garanties en matèria de
tractament de residus, sanejament i depuració en relació amb ecosistemes
tan valuosos con fràgils de zones humides, dunes, platges i plataforma
marina. Mereix atenció la façana occidental d’Es Migjorn Gran, ben
integrada en el paisatge d’inici d’un barranc, i el seu entorn rural cap a l’est,
que compta amb un dels sistemes de tanques i parets seques en pendent
més interessants de Menorca.
2.5

Sud-est turístic

Aquesta unitat territorial del Migjorn s’identifica, més que res, per la intensa
i quasi contínua ocupació turístico-residencial de la franja immediata a la
costa, i també per la profusió de l’edificació disseminada en sòl rústic cap a
l’interior a les proximitats de Sant Lluís.
Des del punt de vista fisiogràfic, de l’estructura agrària, de la coberta
vegetal i dels usos del sòl, el sud-est del Migjorn és també diferent de la
peça territorial anteriorment esmentada.
La plataforma calcària miocena presenta aquí una horitzontalitat molt
accentuada, amb lleugeres convexitats i amb una incisió poc acusada dels
barrancs, que són en aquest sector curts i poc profunds, amb les seves
capçaleres en el propi planell calcari. Cap a l’extrem sudoriental els
barrancs quasi bé desapareixen, constituint només acusades entalladures
de significat molt local, com els d’Alcaufar o Rafalet, de manera que
algunes zones de l’interior de la plana poden considerar-se arreïques.
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Aquestes circumstàncies tenen la seva manifestació a la costa, que resulta
relativament rectilínia, rocosa, encara que baixa en termes generals, amb
poques i petites platges, que solen coincidir amb les sortides del barranc
quelcom més grans; així es dóna amb les d’Alcaufar, les més àmplies de
Punta Prima i Binibeca, les de Binisafúller i Biniparratx. A l’oest de Binidalí,
el penya-segat creix en altura i els torrents progressen més cap a l’interior
amb barrancs prou marcats com els d’Es Canutells, els que aboquen a
Cales Coves, i el barranc de Cala En Porter, el qual participa ja
fisiogràficament dels barrancs del centre de l’illa, però la desembocadura
del qual, platja i urbanització s’ha integrat en aquesta unitat territorial per
raons evidents.
L’ús del sòl està protagonitzat funcionalment, pels desenvolupaments
turístics paral·lels a la costa, relativament homogenis i reiterats, com es
descriurà, i per la presència del nucli de Sant Lluís i el seu rururbà,
d’edificacions residencials en rústic, constituint petites agrupacions sobre la
base d’un parcel·lari atomitzat i una xarxa de camins rurals (tradicionals i
nous) força densa, com correspon a una estructura agrària minifundista, ja
des de segles enrera.
La construcció dels darrers decennis i les previsions de sòl urbanitzable
han condicionat, juntament amb altres factors físic i d’estructura de la
propietat, l’estat i la tendència de la cobertura vegetal i els usos dels sòls
rústics.
Sobre la franja litoral i sobre sòls no ocupats per la urbanització, s’estenen
matollars calcícoles en diferents estats, predominant una “marina baixa”
d’ullastrars, que corresponen a un origen a la façana litoral de determinats
llocs, abans de la seva parcial urbanització, com en el cas de Rafalet Nou,
sobre part del qual se promogué ja en els seixanta la urbanització de
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S’Algar. Localment es conserven clapes d’alzinar, d’especial valor a un
medi urbanitzat, com el del barranc de Rafalet i els seus voltants, inclosa
parcialment a l’ANEI Me-9, i alguns arbres aïllats a altres barrancs, com el
de Binissafúller.
Cap a l’interior, l’abandonament agrari progressa com a conseqüència de
la pobresa dels sòls, la manca d’aigua, la petita dimensió de les parcel·les i
les expectatives de canvi d’ús; el matollar i el propi ullastrar són els
indicadors d’aquesta tendència, que es perllonga des de força anys enrera.
No obstant, al sud de Sant Lluís i cap a Alcaufar se mantenen encara
terres amb una producció relativament intensiva, amb el paisatge típic
d’aquesta zona de sòls vermells, parcel·lari minifundista i una densa xarxa
de parets seques.
El patró d’ocupació turístico-residencial de la costa sud-est respon a la
successió d’urbanitzacions de dimensions mitjanes i grans, i d’edificacions
predominantment unifamiliars exemptes, tot i que no manquen conjunts
adossats i, en algunes d’elles, agrupacions lineals de vivendes petites,
segones residències de població local, que reprodueixen o recorden les
tradicionals casetes de pesca, com succeeix a cala Alcaufar, Biniancolla o
cala Torret.
Amb més detall, no obstant, cal distingir tres sectors per la seva
organització morfològica, per la seva integració ambiental i pel seu
creixement amb la resta del territori. El front més continu i de disseny més
homogeni és el que s’escampa des de la urbanització de Punta Prima al
Cap d’en Font, en el qual les urbanitzacions es disposen en pendents
suaus sobre a costa, baixa i de penya-segats, amb un viari perimetral
costaner, i altres paral·lels i transversals, que comuniquen amb l’interior de
l’illa, concretament a Sant Lluís-Maó o directament amb Maó a través de
Sant Climent. És, per tant, un conjunt urbanitzat connectat internament i
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amb l’exterior. Entre les urbanitzacions, amb un grau de desenvolupament
diferent, queden sòls lliures que posseeixen un especial valor ambiental i
territorials com a corredors vers i àrees de discontinuïtat i esponjament. En
són exemples els barrancs de Cala Torret, el de Binibeca i el de
Binissafúller.
A l’extrem oriental d’aquest sector del Migjorn es localitza la petita
urbanització d’Alcaufar i S’Algar, la darrera de les quals fou promoguda
durant els setanta sobre una marina de Rafalet Nou, i que constitueix un
bon exemple de desenvolupament turístic sobre la cosa, però sense platja,
fet extensible a altres promocions del sud-est menorquí. Aquestes dues
urbanitzacions freqüentades per població local (Sant Lluís-Maó), estan
comunicades directament amb Sant Lluís i manquen d’una connexió amb
la resta del front turístic litoral.
A l’altre cap de la unitat, a l’oest del Cap d’en Font, el patró territorial
d’urbanització se modifica. Binidalí i especialment, Es Canutells i Cala en
Porter, constitueixen nuclis independents, sense connexió costera entre
ells i amb un desenvolupament edificatori en certa mesura proporcional a
la mida de la cala i a la platja on s’ubiquen. No obstant, la platja de Cala en
Porter supera amb escreix, durant els mesos d’estiu la demanda immediata
procedent del assentament turístic procedent de l’assentament turístic més
dens de l’illa.
A una peça territorial d’intensa urbanització com aquesta té especial
interès estratègic les actuacions amb tendència a garantir i/o ampliar
mitjançant sòls rústics protegits d'interès natural els espais de
discontinuïtat que existeixen entre les urbanitzacions i que com s’ha vist,
se corresponen en aquest sector amb alguns barrancs. Però també en els
sòls urbans i especialment en els urbanitzables una gestió amb criteris
ambientals pot contribuir a la millor qualitat interna dels desenvolupaments
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urbans i a una relació equilibrada i complementària de les iniciatives de
conservació dels sòls rústics circumdants.

2.6

Planes i conques interiors

Amb aquesta denominació fisiogràfica es designa a una unitat territorial
interior, allargada, a meitat de camí entre Tramuntana i Migjorn (se la
coneix com a Mitjania a Ciutadella, Alaior i Maó, com Migjornet a Ferreries i
Les Planes a Mercadal), que, per sobre de la seva diversitat geogràfica i
ecològica, ha desenvolupat històricament, així com continua fent-ho avui
per avui, d’espai de connexió funcional entre l’est i l’oest insular, així com
de peça de transició entre els contrastats móns del nord i del sud.
Els límits d’aquesta peça del territori insular, com correspon a un àmbit
profundament funcional, són discutibles i, en qualsevol cas, no
suficientment clars com les altres unitats amb bases naturals i rurals clares.
A ella hi dominen les formes planes, juntament amb petites conques
enrevoltades i separades per pujols i relleus suaus, com succeeix en el
tram comprès entre Mercadal i a l’est del terme municipal de Ciutadella.
Per raons operatives s’han inclòs en aquest conjunt tant les zones baixes i
relativament planes de l’interior insular, amb els seus extrems elevats (El
Toro, per exemple), per constituir el tancament visual del conjunt i perquè
aquests límits graviten funcionalment sobre el corredor interior, més que
sobre les unitats litorals.
Des d’un punt de vista geoecològic aquesta zona de l’interior presenta, per
la seva disposició i dimensions, tots els contrasts naturals de Menorca. Els
seus dos extrems, l’occidental en el terme de Ciutadella, i a l’oriental als
termes municipals d’Alaior i Maó, formen part de la plana calcària de
Migjorn. A l’oest d’Alaior i fins a les planes ubicades al peu d’El Toro, es
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desenvolupa un paisatge de pinars i agrícola (fins S’Albaida) sobre les
calcàries i les dolomies del Juràssic. Finalment, i cap a occident, apareix
l’espai més característic de la Mitjania, constituït per un seguit de conques
de fons pla i sòls vermells, dedicades íntegrament a l’agricultura i a la
ramaderia, i separades per relleus forestals, que solca la carretera de Maó
a Ciutadella pels colls suaus.
En aquest sector l’existència d’un límit orogràfic es fa molt palès, tant per la
diferència altitudinal entre relleus i planes, com pel contrast d’usos entre
les terres baixes conreades i les elevacions amb boscs i matollars, fins al
punt que es pot tenir la sensació – només la sensació – d’un espai
continental, allunyat del mar i aliè a la seva influència.
Aquesta aparent distància del mar i, especialment, la relativa protecció
d’aquestes planes respecte els vents del nord i les ratzies dels corsaris són
circumstàncies que expliquen la presència de pobles en origen rural, com
Ferreries, Mercadal i Alaior, que en el passat nodrien de mà d’obra a molts
explotacions agràries.
El canvi econòmic de l’illa, en alguns aspectes ja des del segle XVIII, però
especialment durant la darrera centúria, ha canviat en profunditat el perfil
econòmic i funcional d’aquests nuclis interiors, amb el desenvolupament de
l’activitat industrial i terciària (especialment a Alaior i Ferreries) i pèrdua del
protagonisme agrari del passat. Tot això ha implicat cert creixement de sòls
residencial i industrials, així com la proliferació de segones residències
locals, especialment a la perifèria rural d’Alaior, però sense que això hagi
suposat la pèrdua d’identitat territorial d’aquests nuclis en la organització
de l’espai insular interior.
La pervivència, ara revitalitzada, de la bipolaritat funcional entre Maó i
Ciutadella, organitzat entorn a l’eix que comunica les dues ciutats,
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definitivament establert per la construcció entre la fortalesa de Sant Felip
(Maó) amb Ciutadella pel governador britànic Richard Kane, no sembla
haver jugat en contra de les capçaleres municipals anteriors, ans al
contrari. Les pròpies dimensions de Menorca, la bona accessibilitat
d’aquesta peça territorial i la diversificació d’activitats dins els nuclis ha
possibilitat un equilibri en el sistema d’assentaments concentrats
tradicionals, que constitueixen sense dubte un actiu de l’organització
espacial existent, a mantenir i potenciar en el model previst.
La tradicional i intensa humanització d’aquest corredor i la presència dels
nuclis esmentats són algunes de les causes que expliquen l’escassa
presència d’ANEI en aquesta unitat territorial, que en certa mesura
funciona com un àmbit de discontinuïtat ecològica i geogràfica entre els
sòls protegits del nord i del sud. Coincidint amb això es detecten alguns
processos no controlats d’edificació disseminada en rústic i determinats
desenvolupaments urbans i industrials, així com algunes implantacions
d’infrastructures existents o possibles, que desmereixen la bona imatge
ecològica i cultural de Menorca.
Si no s’ordenen, aquests processos poden provocar en poc temps la
degradació irreversible d’un espai que té, entre altres valors i funcions
ambientals, la d’oferir una visió quasi completa de la diversitat de paisatges
de l’interior insular (mitjançant la carretera més transitada) i la de connectar
ecològicament els ambients de Tramuntana i Migjorn.
De la qüestió paisatgística, tant en termes purament morfològics com
perceptius, se n’ha de tenir cura en aquesta peça del territori. La defensa i
gestió positiva del paisatge ha de dirigir-se prioritàriament, com a altres
zones de Menorca, a la trama rural. Però en aquest cas concret mereixen
una atenció especial les façanes i les proximitats d’Alarior, Mercadal i
Ferreries, que constitueixen les fites construïdes i culturals d’aquesta
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interessant franja de paisatges que va des de Maó a Ciutadella. La silueta
d’Alaior, retallada sobre un vessant suau en el contacte de les terres del
nord i dels sud, la planta estrellada i emblanquinada de Mercadal, que tant
enriqueix la panoràmica des del Toro; o el tancament de marjades a l’oest
de Ferreries són, entre altres, elements a conservar mitjançant una
adequada integració paisatgística dels desenvolupaments urbans en
superfície i en altura, i amb severes restriccions en matèria d’edificació en
rústic i implantació d’infrastructures, com les antenes de telefonia mòbil,
per exemple. L’ampliació de sòls rústics protegits per interès natural sobre
els relleus que creuen o enrevolten les petites conques compreses entre
Alaior i Alputze Vell han de contribuir, per la seva banda, a garantir
estructuralment la connexió ecològica entre els hàbitats de Tramuntana i
del Migjorn.

2.7

Àrea periurbana i turística de Ciutadella

Aproximadament la meitat occidental del terme municipal de Ciutadella,
amb l’excepció de la seva part septentrional, constitueix una peça territorial
caracteritzada funcionalment per dos trets principals: la presència de la
ciutat i el seu extens periurbà sobre una aurèola rústica intensament
parcel·lari; i els desenvolupaments turístic-residencials que, des de Cales
Piques pel nord fins Son Xoriguer pel sud, configuren per la seva capacitat
l’espai turístic més important de l’illa.
El protagonisme de les funcions urbanes no impedeixen que es conservin
sòls rústics amb activitats nítidament agràries a la zona meridional de la
unitats, a esquenes de la façana turística litoral.
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Des del punt de vista natural, aquesta peça territorial se caracteritza per
l’homogeneïtat que introdueix la plana calcària del Migjorn, que abraça des
d’aquesta part occidental de Menorca fins a la Tramuntana de Ciutadella.
Com a l’extrem sud-est, aquí la plana calcària està solcada per torrents, de
manera que la sensació d’horitzontalitat és quasi perfecta. No obstant, els
pocs cursos hídrics que corren sobre la plana, curts i d’escassa capacitat
erosiva, tenen en detall una importància territorial notable ja que a les
seves sortides a la mar ho fan en forma de cales petites i estretes, platges
discretes que han constituït la base física de desenvolupaments turísticresidencials recents, i històricament la raó de la localització de Ciutadella a
un penya-segat ubicat a l’entrada de mar més profunda i ampla de la costa
occidental, a la sortida del Canal dels Horts, el torrent més important de la
zona juntament amb el de cala Santadria.
La costa occidental, de penya-segats mitjans i alts al nord, i baixa, rocosa o
rectilínia entre Cala Blanca i Cap Artrutx, dona pas al sud a un paisatge
diferent, amb predomini d’una timba baixa, però o apareixen les cales més
amples i obertes, amb platges com les de Son Xoriguer i Cala En Bosch,
semblants a altres del centre del Migjorn. Aquestes platges constitueixen
en aquest cas, la base de les urbanitzacions del mateix nom, que , en el
cas de Cala En Bosch compta a més a més amb una marina que –
malauradament – ha substituït a una antiga zona humida.
La planta urbana actual de Ciutadella, el desenvolupament de sòls
industrials cap a l’est, sobre la carretera de Maó, i l’ample i dens periurbà
de segona residència i oci local constitueixen l’expressió territorial del
paper que correspon avui a la ciutat a l’estructura bipolar de l’illa, i en el
canviant significat de dita funció en el devenir de la història.
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La dimensió del casc històric, delimitat a l’actualitat per les rondes de
Contramurada i les avingudes de Jaume I i Capità Negrete, sobre la
murada medieval enderrocada a partir de 1873, així com la naturalesa del
patrimoni edificat d’interès (bona part del segle XVII), tant civil com religiós,
són prova de la capitalitat i del protagonisme urbà que correspon a
Ciutadella fins a l’ocupació anglesa del XVIII. L’absència d’arrabals
extramurs, a diferència del que succeí a Maó, posa de manifest l’acollida
de creixement urbans dins de l’ampli perímetre de murades i la discreta
dinàmica urbana del segle XVIII. Fins i tot durant el segle XIX, part del
creixement que comença a experimentar la ciutat pogué nodrir-se de la
urbanització de solars intramurs, resultat dels espais disponibles com a
resposta a la desamortització dels horts conventuals, com als de Sant
Francesc o Sant Agustí.
És significatiu que els diferents eixamples urbans se plantegin ja a les
darreries del segle XIX i, especialment, durant el segle XX, quan la ciutat
recupera el seu pes econòmic sobre una nova base industrial i terciària,
superada la llarga etapa de vascularment cap a l’est que propicia
l’administració anglesa, i la depressió que afecta al conjunt de l’illa a
mitjans del vuit-cents.
La localització del casc històric i l’existència de la plana calcària que
l’enrevolta en totes direccions, fins i tot pel nord, superant el Canal dels
Horts, ha permès un model de creixement radiocèntric, d’interès i qualitat,
vertebrat durant les darreres dècades per l’eix de Maó cap a l’est i pel
passeig de Sant Nicolau cap a l’oest. L’expansió al nord del Port, menys
integrada per evidents raons topogràfiques, es perllonga per la riba
septentrional mitjançant el camí de Sa Roca en un conjunt de vivendes
unifamialrs de primera residència, amb un desenvolupament similar a la
riba meridional en torn el Camí de Baix, els quals donen una indubtable
personalitat urbana a la part exterior del Port.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

120

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
MEMÒRIA INFORMATIVA

La importància històrica i, especialment, actual de Ciutadella se projecta en
el seu territori perifèric. El que crida més l’atenció és el teixit rururbà que
s’ha desenvolupat a l'aurèola intensament parcel·lada que des de fa segles
enrevolta la ciutat. Els tradicionals horts, estàncies i petites possessions,
que s'abasten per aigües subterrànies de l’aqüífer de Ciutadella i que ja
apareixen en el capbreu de començaments del XVII, han estat establits i és
més, en molts casos i especialment durant les darreres dècades, han
conegut un desenvolupament edificatori notable, tant de segona com de
primera residència de població local.
L’expansió econòmica de base industrial s’ha concentrar a la segona
meitat del XX en el polígon sobre la carretera de Maó, que enrevolta part
de la façana del nucli urbà per l’est i que, en algun sector, entra en
contacte directe amb el sòl urbà i amb la trama tradicional d’horts, avui
amb edificació residencial (entre el camí d’Es Cargol i d’Algaiarens, per
exemple). Tot el qual genera sobre l'accés més concorregut un teixit
perifèric de baixa qualitat, poc articular i no integrat en el seu entorn rural.
La trama rururbana connecta quasi sense solució de continuïtat el nucli de
Ciutadella con les urbanitzacions litorals del nord i, sobre tot, del sud. De
fet, Santandria, una de les primeres cales que s’urbanitzaren a la costa de
Ciutadella, compta amb nombrosos segones residències de veïns de la
ciutat.
En general, les urbanitzacions responen al model de vivendes unifamiliars,
amb promocions més recents d'adossats (els darrers a Cales Piques, Cala
En Bosch o Son Xoriguer), i a la presència d’alguns hotels de la primera
generació turística. Els conjunts edificats s’organitzen respecte a un viari
regular en els eixos de direcció predominantment paral·lela a la línia de
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costa i que, en tot cas, conflueixen cap a Ciutadella, reforçant la seva
centralitat turística sobre l’occident insular.
La intensa urbanització i el predomini cap el sud-est d’explotacions
agrícoles expliquen l’escassa presència d’ANEI en aquesta peça territorial.
Pel nord s’endinsa la Me-1 (Costa Nord de Ciutadella), vinculada ecològica
i paisatgísticament al singular paisatge de penya-segats de la Tramuntana
de Ciutadella. La petita ANEI Me-15 (Son Olivaret) entre Cala Blanca i Cap
d’Artrutx té un important valor estratègic des del punt de vista territorial; ja
que als seus valors naturals (endemismes en les comunitats vegetal
típiques del litoral i punt de descans de les aus durant les migracions) s’hi
afegeix el fet de constituir una franja de discontinuïtat entre el sòl turísticresidencial de l’oest i del sud. L'excés de freqüentació des d’urbanitzacions
veïnes requereix regulació, que podria obtenir-se mitjançant la
concentració del passeig pel Camí de Cavalls, evitant així el deteriorament
de la vegetació circumdant.
Per altra part, ha de mantenir-se l’activitat agrària, que compta amb un cert
nivell d’intensitat productiva en algunes explotacions amb regadiu, a tot
l’àmbit sudoriental, evitant l’avançament del procés de suburbanització de
les proximitats de Ciutadella i afavorint, mitjançant accions concretes, l’ús
d’aigua reciclada pel regadiu. La conservació de l’activitat agrària
constitueix, per altra part, una garantia d’estabilitat del paisatge agrari
característic d’aquesta Migjorn de Ciutadella i un fragment de l’ANEI Me14.

2.8

Maó i el seu periurbà

Aquesta unitat territorial constitueix l’altra peça funcionalment urbana de
Menorca, juntament amb la de Ciutadella. No obstant, i tot i ésser l’altre no
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de l’estructura bipolar insular, la seva organització difereix de la Ciutadella
tant per la seva base física com per les característiques del propi sistema
urbà i les infrastructures i equipaments d’àmbit insular que acull.
La base física d’aquesta peça de territori compta amb les singularitat que
en part expliquen el seu protagonisme funcional. La primera i fonamental
és el Port de Maó, una de les endinsades tan característiques de la costa
menorquina, però que presenta en aquest cas la major profunditat de l’illa
(3 milles nàutiques), profunditats de fins 30 m i amplades suficients com
per a acollir a tota mena de vaixells, a més a més d’un excel·lent abric
natural, reforçat per l’illa del Llatzaret a la seva desembocadura.
El seu paper estratègic, a escala insular i mediterrània, ja es reforçà al
segle XVII amb la construcció de grans velers, que necessitaven de ports
com el de Maó per a les seves reparacions i estades a terra perllongades.
Això motivà, com ha posat de manifest el geògraf menorquí Tomàs Vidal,
que Menorca – i en concret Maó – entrés a la “història amb majúscules”, al
ser escollida pels britànics com a base de domini de la conca Mediterrània,
per aquesta doble condició de refugi i de llançadora de l’illa i del seu port.
Les conseqüències sobre el creixement urbà de la ciutat, sobre el patrimoni
militar que l’enrevolta i sobre altres nuclis que integren la petita conurbació
maonesa foren a partir de llavors decisives i estan a la base de l’actual
configuració de la unitat territorial.
El Port de Maó i la seva riba ofereixen a més a més una altra singularitat
biofísica, que no presenten altres entrants costaners de Menorca i que li
atorguin un interès ambiental considerable. La badia del Port és, de fet, un
accident tectònic que posa en contacte dos móns litològics, ecològics i
paisatgístics de Menorca: la Tramuntana silícia i geològicament molt
antiga, al nord, amb la plana calcària del Migjorn al sud. Per això el Port
ofereix dos façanes molt diferents: a la ribera meridional, sobre les timbes
calcàries, s’hi troba el primitiu nucli històric de la ciutat i pràcticament tot el
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seu creixement contemporani; també sobre un penya-segat més baix i a la
mateixa riba, els britànics aixecaren el 1771, on estigué ubicada amb
S’Arrabal Vella, Georgetown, anomenada posteriorment després
Villacarlos i coneguda avui com Es Castell.
La riba septentrional ofereix des de Maó el bell paisatge de pujol
entapissats per un dens ullastrar, en el qual s’han aixecat algunes
urbanitzacions unifamiliars de primera residència (Cala Rata, Cala Llonga),
mentre que a la part més interna s’ubica l’Estació Naval, i a la seva vora i a
l’oest, les instal·lacions de la central tèrmica, fita destacada que trenca el
valor d’un paisatge en el que la urbanització i medi natural (marí terrestre)
s’integren de manera harmònica.
El valor paisatgístic i patrimonial del Port augmenta per la presència de les
illes i els edificis que aquestes acullen, amb el promontori calcari
expressivament anomenat La Mola, que tanca el Port pel nord, tot i que
litològicament pertany al món del Migjorn. El complex militar que acull la
fortalesa decimonònica a La Mola, des de temps enrera en desús,
constitueix un patrimoni de destacat valor, amb diverses possibilitats d’ús
alternatiu i un interès que supera l’escala merament local.
A la sortida meridional del Port la Cala de Sant Esteve destaca per les
segones residències de població local que ocupen les ribes. Aquesta
separa altres dos elements importants del sistema de fortificacions de
l'orient de Menorca, el fort de Malborough i el Castell de Sant Felip, que
juntament amb La Mola configuren aquest paisatge de penya-segats
fortificats tan identificador de la costa d’aquesta peça territorial.
Cap a l’interior, la topografia habitual del Migjorn, és a dir, la plana calcària
d’horitzontalitat quasi bé perfecte, que adés serví de base a un paisatge
rural de petites possessions, amb multitud de tanques i una densa retícula

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

124

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
MEMÒRIA INFORMATIVA

de pares seques, així com actuà de fonament de nuclis rurals tradicional
com Llucmassanes o Sant Climent.
Avui per avui, aquest paisatge rural típic del Migjorn parcel·lat, presenta
tots els trets de la periurbanització, quan no ha estat invadir per l’expansió
de Maó cap el sud, fins la ronda: en primer lloc, una infrastructura de rang
insular com l’Aeroport de Menorca (i l’antic Aeroclub de Maó); en segon
lloc, el polígon industrial, entre les carreteres de Cala En Porter i
Ciutadella; finalment, un dens rururbà amb varietat de teixit edificatoris, des
d’urbanitzacions unifamiliars com Son Vilar, a creixements a partir de nuclis
preexistents com a Trepucó o Llucmassanes, passant per vivendes
aïllades o alineades al voltant dels antics camins de Sant Lluís o
Llucmassanes.
A més a més del periurbà, una part important de l’espai d’aquesta unitat
està ocupat pel sòl urbà de Maó i d’Es Castell, que en realitat quasi bé
constitueixen un continu d’edificacions, amb l’excepció de la plataforma
d’El Fonduco. El creixement de Maó, que s’ha produït en la seva totalitat
sobre la plataforma calcària a partir del petit nucli medieval, reflexa una
trajectòria històrica de la ciutat i del seu paper insular, diferent del de
Ciutadella, especialment entre l’Edat Mitjana i el segle XIX.
La primera expansió rellevant del primitiu nucli medieval, superant la
segona línia de murades aixecada a partir de 1338, es dóna després de la
construcció del Castell de Sant Felip a la segona meitat del XVI, que
assegura la defensa del port. L’aparició de població extramurs ja un fet en
segle XVIII amb el trasllat de la capitalitat a Maó per l’administració
britànica. Maó a diferència de Ciutadella no cap en el seu petit recinte
amuradat i d’aquí l’aparició, entre els nucli medieval i les eixamples
planificades del XIX i el XX, de trames més o menys geomètriques en les
proximitats de camins cap a l’est (Camí des Castell o Camí dels Carme) i
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l’oest, en direcció a Ciutadella (S’Arraval). Ses Tanques del Carme
(urbanització ortogonal resultat de la desamortització eclesiàstica) o Dalt
de Vilanova són desenvolupaments que apareixen a la segona meitat del
XIX un cop superada la crisis del primer terç de segle.
Després d’un primer terç de segle XX amb escassa expansió urbana en
superfície, la segona meitat assisteix a un important creixement,
protagonitzat principalment cap al sud i el sud-est, seguint les tendències
des de principis del XVIII, en direcció a Sant Lluís i Es Castell. S'inicia
llavors també l'eixampla residencial de Bellavista, que colmata l’espai fins a
Cala Figuera. Cap a l’oest, el creixement es troba limitat pel talús sobre els
Vergers de Sant Joan i per la ubicació del polígon industrial, recolzat, com
en el caps de Ciutadella, sobre l’eix viari més important de l’illa.
Es Castell, fundació britànica del XVIII vinculada a la fortificació de Sant
Felip, amb la seva plaça major, autèntica plaça d’armes, i la seva planta
ortogonal, s’emancipà de Maó a 1872, però constitueix una conurbació
litoral amb la ciutat i un dels tres nuclis del sistema urbà del sud-est insular.
El municipi compta a més a més amb una sèrie d’urbanitzacions (Son Vilar,
Santa Ana, Sol de l’Est i Trebalúger, més al sud) que reforcen el caràcter
urbà i la seva estreta connexió funcional amb Maó.
En aquest espai d’intensa urbanització i periurbanització, adquireix un valor
estratègic (a més a més d’objectiu) important el paratge d’Els Vergers de
Sant Joan, que constitueix l’única Àrea d'Interès Paisatgístic (ARIP)
declarada a Menorca per la Llei 1/1991 d’espais naturals protegits. Es
tracta d’una antiga zona humida en el tram inferior del Torrent des Gorg,
enrevoltada al sud per les timbes de calcarenites miocenes i dessecada al
segle XVIII per orde del governador Kane amb la finalitat d’eliminar un
focus de paludisme i transformada en una zona d’horta.
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L'interès agrològic, cultural i paisatgístic d’aquesta trama hortolana, a les
portes de Maó i a la conca visual de més valor de la ciutat venint des de
Fornells i Es Grau, requereix actuacions positives d’ordenació i
conservació, tant de les infrastructures hidràuliques, com els usos i el viari.
L’objectiu aquí ha de ser mantenir la puresa d’aquest original paisatge
agrari, tant pel que suposa per ell mateix, com per formar par de la façana
marítima de Maó.
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II.

DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

1.

RECURSOS NATURALS I PAISATGE

El model territorial que el PTI proposa per a Menorca respon, en matèria
de recursos naturals i paisatge, als següents principis:
La superació de la idea de medi físic i del paisatge com a simples suport o
escenaris de l’activitat humana; la interpretació dels recursos naturals i del
paisatge com a eix vertebral del sistema d’ordenació insular, tot afavorint i
potenciant des de la perspectiva territorial la seva conservació i gestió
d’una forma activa, en la línia conceptual, metodològica i estratègica de les
Reserves de la Biosfera.
Mantenir la personalitat geogràfica de Menorca des del punt de vista
biofísic i ecològic, de la seva estructura territorial i de la seva imatge com a
un fet cultural.
La consideració de Menorca com a un gresol de paisatges de la
Mediterrània occidental, amb alts valors ecològics i culturals a conservar,
potenciar i, en el seu cas, recuperar mitjançant l’ordenació integrada de les
activitats i els usos del sòl.

1.1. Diversitat biològica i espais naturals protegits
L’acceptable estat general de conservació de Menorca, juntament amb el
fet que s’hi trobin molts dels ambients mediterranis, bé marítims bé
terrestres confereixen a l’illa un notable interès faunístic i florístic.
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1.1.1. Una diversitat biològica amenaçada. La capacitat d’intervenció
del PTI
Biogeogràficament la biota menorquina té un marcat caràcter mediterrani,
que afecta al 65% de les espècies de flora, amb sols un 5% d’espècies
urosiberànies, entre altres raons per la manca de relleus d’altitud
considerable. La resta d’espècies té un caràcter cosmopolita, sense que
estiguin adscrites a cap de les regions biogeogràfiques tot i que en la seva
majoria són força comuns al domini holàrtic.
Dins del grup d’espècies mediterrànies existeix una gran diversitat
d’elements florístics, resultat de la posició geogràfica de la illa a la
Mediterrània durant els darrers cinc milions d’anys. L’element tirrènic és un
dels més antics i originals, constituït per taxons de marcat caràcter relícte.
L’element balear suposa, finalment, entre un 6 i un 7% de la flora insular.
Cal posar èmfasi en el fet de l’extraordinari valor de la fauna endèmica de
Menorca, testimoni de la història paleogeogràfica de l’arxipèlag balear i en
general de la Mediterrània occidental. Aquests taxons es concentren
principalment en dos tipus d’ambients: els illots annexos al perímetre de
l’illa i les coves. Els illots estan habitats per vuit espècies distintes de la
sargantana balear (Podarcis lilfordi). La conservació d’aquestes subspècies
com a entitats genètiques diferenciades depèn de la conservació de les
condicions d’aïllament a les quals s’han vist sotmeses tradicionalment les
seves poblacions. A més a més, aquests sauris són molt sensibles a
l’aparició de depredadors com les rates o altres espècies de sargantanes
més agressives com és el cas de Podarcis sicula. Els illots són també
importants centres d’especialització per a grups com els caragols terrestres
o els coleòpters. Finalment, les coves són l’hàbitat de nombroses espècies
d’invertebrats que en la seva majoria presenten un alt grau
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d’especialització al medi cavernícola i, com a conseqüència del de
l’aïllament, distribucions que en molts casos se restringeixen a una sola
cova.
A més a més de la importància dels valors endèmics de la seva biota, l’illa
de Menorca destaca per una altra fet de gran importància territorial; amb
poc més de 700 km2 s’hi troba una notable diversitat d’ambients de manera
que hi són presents gran part dels ecosistemes mediterranis a excepció
feta dels de muntanya- L’heterogeneïtat ambiental té unes bases
geoecològiques clares, derivades d’altres fets, de l’existència de dos móns
geològics, un calcari i un altre silícic, i de peculiars formes de relleu tant
interior com costaner. Però la diversitat ambiental també es fruit dels
sistemes d’explotació dels recursos, que han generat en la major part de
l’illa un paisatge agroforestal en mosaic, amb alts índex de connectivitat, el
que permet una àmplia gamma de formes d’explotació dels hàbitats per les
espècies de fauna.
No obstant, l’actiu ecològic que suposa l’alt nivell de connexió entre els
diferents ambients i hàbitats, unit a les petites dimensions relatives de l’illa,
fan de Menorca un territori molt sensible front al qualsevol alteració
ambiental.
El desenvolupament turístic dels darrers decennis, amb el seu colorari de
consum intensiu dels sòls litorals i, en menor mesura, interiors, de pressió
insostenible sobre alguns dels recursos bàsics de l’ecosistema insular, com
l’aigua, i el canvi d’hàbits i d’activitats tradicionals tan importants a Menorca
com les lligades al sector agropecuari i forestal, estan suposant cops
d’efecte molts durs per a uns ecosistemes tan valuosos i singulars com
fràgils.
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Problemes que exemplifiquin bé la necessitat d’una política territorial
integrada (urbanística, infrastructural, agroambiental i conservacionista) en
relació amb el ric patrimoni de biodiversitat insular, són, entre d’altres,
l’evolució de la població de la Milana Reial (Milvus milvus) durant els
darrers deu anys, o el deteriorament, fins a la desaparició d’alguns
ecosistemes d’aigua dolça com els de l’Estany de Son Xoriguer, La
Maresma de Binillautí o el Prat de la Colàrsega de Maó, com a
conseqüència de l’augment insostenible del consum d’aigua, d’una gestió
deficient del recurs i el per tant del descens del nivell freàtic.
El consum i la gestió de l’aigua des de la perspectiva de la diversitat
biològica afecta directament a les comunitats d’aus aquàtiques de l’illa, que
juntament amb les colònies d’aus marines constitueixen un dels valors més
destriables de la fauna insular. S’Albufera des Grau i el litoral rocós del
nord de Menorca són els principals indrets on troben refugi aquestes
comunitats d’aus. Mentre que per a les primeres la sobreexplotació dels
aqüífers constitueix la principal amenaça, per a les aus marines és
important mantenir la costa nord, especialment les localitat on nidifiquen,
poc freqüentats, extremant les mesures de protecció i evitats, per
descomptat, nous desenvolupaments urbanístics. Aquestes mesures
afavoreixen al mateix temps la conservació de les formacions vegetals de
roquissars litorals, un dels patrimonis biològic, ecològic i paisatgístic més
destacats de Menorca, però també dels més fràgils, així com la puresa dels
espectaculars paisatges de penya-segats de Tramuntana, sobre els quals
s’assenten els ambients esmentats.
Els casos que s’han esmentat són sols exemples que il·lustren les tensions
a les quals estan sotmeses la biodiversitat insular. Però com s’ha destacat
– i és el més imperant des del punt de vista territorial –, Menorca
constitueix a una determinada escala un complex ecosistema, ric i fràgil, en
el que tots i cada un dels seus elements, processos (naturals i socials) i
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peces territorials (hàbitats) interactuen de manera sistèmica. Per això, el
PTI no ha de plantejar mesures (concretament de zonació i regulació
d'activitats) de “protecció” enfront de figures de “no protecció”, sinó que cal
que articuli un continu en el qual la capacitat d’acollida de cada tipus de sòl
i la gestió dels recursos naturals contribueixen a l’objectiu del manteniment
i millora del patrimoni biològic insular i a la sostenibilitat del sistema
ecosocial.
Per aquesta raó la política d’ordenació, i específicament, la de conservació
dels espais naturals ha de ser concebuda de manera integral, afectant al
conjunt del territori i considerant el patrimoni biològic, ecològic i, en última
instància el paisatgístic, en el “nucli dur” de la mateixa. Aquesta és la gran
oportunitat que ofereix el PTI, donada la seva capacitat no sols de
manllevar sòls a la urbanització, sinó d’establir al mateix temps distintes
formes de protecció del sòl rústic i de regular la capacitat d’acollida dels
mateixos.
És important destacar, en aquest sentit, que el Pla Territorial Insular, pel
seu caràcter, per l’escala i el nivell que ocupa en relació a altres figures
d’ordenació i de política sectorial, té sobre tot una capacitat per a garantir
el manteniment i la protecció dels hàbitats en els quals es desenvolupa el
ric patrimoni de biodiversitat insular. Perquè els hàbitats són les
expressions territorials dels ecosistemes.
La presència de valors biològics i ecològics resulta especialment rellevant
a determinats hàbitats, que soles ser a més a més els més fràgils. Sobre
aquests ambients hauran d’extremar-se les mesures de protecció, que des
del PTI hauran de concretar-se, per una part, en la pertinent zonació
proteccionista i, per altra, en la coordinació, recolzament i recomanacions
de polítiques sectorials positives o de major escala territorial (Sobre ANEI i
ARIP), directament implicades en la gestió dels recursos i en el règim del
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sòl (cas dels plans especials de les ANEI). Aquests hàbitats són els
següents:
-

Zones humides
Zones dunars
Penya-segats del nord
Masses forestals
Praderies de Posidonia oceanica

En el cas de les praderies submarines de posidonia, atenent a les seves
peculiaritats ecològiques, serà necessària la delimitació, així com mesures
específiques de protecció positiva.
No obstant, les amenaces que afecte al citat patrimoni no actuen només
sobre els hàbitats o sobre les comunitats vegetals, en el cas de la flora,
sinó que també sobre les espècies. Per als dos últims nivells escalars
esmentats (comunitats i espècies) es requeriran unes figures d’ordenació i
de conservació específiques, que superen l’àmbit i la competència
d’actuació directa del PTI, però que el Pla ha d’incorporar en les seves
estratègies i línies d’actuació. Es pensa, per exemple, en espècies
endèmiques amenaçades o en microambients d’especial valor, que
exigeixen plans d’ús i gestió molt estrictes, no inclosos en aquest Pla
Territorial i que s’hauran de desenvolupar amb posterioritat.

1.1.2 L’aigua i la seva gestió en el centre d’un model territorial
sostenible
L’aigua constitueix el millor exemple, a un medi mediterrani i insular com
Menorca, d’element de la naturalesa que és al mateix temps un component
ambiental de primer ordre i un recurs natural bàsic. La seva gestió i
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consum racionals estan en la base de la sostenibilitat illenca, tant des del
punt de vista socioeconòmic com ecològic, al constituir l’aigua l’ambient on
es desenvolupen determinats ecosistemes d’elevat interès biològic i
paisatgístic, i d’alta fragilitat.
L’aigua és a Menorca un bé escàs, amb volums mitjans de pluja
lleugerament superiors al d’altres zones mediterrànies ibèriques (entre 500
i 600 mm), però clarament per sota dels valors anuals d’evapotranspiració i
amb una sequera estival prou clara que es perllonga de tres a cinc mesos.
Per altra banda, donada la configuració topogràfica i litològica insular, la
pràctica totalitat de les precipitacions s'infiltra ràpidament en el substrat
altament permeable, pel que els aqüífers constitueixen l’autèntica clau del
sistema hídric insular. Les zones humides i els escassos cursos d’aigua
permanents, concentrats en els barrancs, són les úniques manifestacions
d’aigües superficials. De fet, el protagonisme de les aigües subterrànies és
de tal entitat que la pèrdua d’aqüífers convertiria Menorca en un territori
completament depenent de l’exterior pel seu abastament.
De l’anàlisi de les precipitacions i del règim pluviomètric en el període
recent és important destacar la reiteració d’anys secs, és a dir, d’aquells
per sota de la mitja anual (estimada per a l’illa en 600 mm), que han estat
més freqüents en els anys vuitanta i noranta que en els decennis anteriors.
Per exemple, les precipitacions de 1992 i 1994 han estat a Menorca les
més reduïdes des de mitjans del segle XX. Aquesta circumstància obliga a
prendre amb la pertinent cura els anàlisis i previsions del Pla Hidrològic,
que utilitza em les seves estimacions una sèrie pluviomètrica llarga, en la
qual es dilueix la tendència decreixent de les precipitacions dels darrers
vint anys.
La qüestió que acaba d’esmentar-se és de molta transcendència ambiental
i social, perquè estima que en els any secs se produeix un dèficit de 16
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hm3 en el conjunt de l’illa; la compensació de l’esmentat dèficit se produirà
en els anys mitjans i, sobre tot, en els que es consideren com a humits. Si
aquests han estat escassos a les darreres dues dècades, pot concloure's
que l’estat dels freàtics menorquins és preocupant des del punt de vista de
la seva sostenibilitat.
Amb aquesta possibilitat ha de moure’s el diagnòstic de l’aigua des d’una
perspectiva territorial, sobre tot considerant el notable creixement de la
demanda des de mitjans dels anys vuitanta, polaritzada per la població
estaciona (aproximadament un 8% anual), front al model creixement de la
demanda local (quasi bé un 1%), i el seu reflex en la preocupant evolució
dels nivells piezomètrics dels freàtics; aquesta és una informació més
fiables i pròxima a la realitat local dels aqüífers que els càlculs dels
balanços hídrics globals.
Tot i que la gestió de l’aigua la planificació hidrológica és objecte d’una
política sectorial de tant pes com la hidràulica, el PTI ha de contribuir a la
consolidació d’un model sostenible de l’ús i la gestió del recurs. En aquest
sentit, el desenvolupament d’una política clara i compromesa destinada a
la contenció de la demanda i a l’estalvi d’aigua (posant èmfasi en
l’eficiència del seu ús), està estretament vinculada a la qualitat de vida
present i futura de la població, i a la conservació ineludible del ric patrimoni
biològic molt relacionat amb les zones humides, que ha fet a Menorca
mereixedora de la seva declaració com a Reserva de la Biosfera.
L’estat del recurs aigua, atenent a la seva quantia, qualitat i dinàmica, és
un dels millors indicadors de sostenibilitat. El preocupant estat en el qual
es troba Menorca ha d’impulsar les iniciatives més escaients de caràcter
sectorial (estalvi, control administratiu del consum, millora de les xarxes de
distribució i de sanejament, avanç de la depuració d’aigües residuals i a la
reutilització d’aigües regenerades); però també ha de ser molt present a la
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presa decisions en matèria urbanística i territorial, concretament a les
previsions d’eventuals creixements de sòls urbà i de població,
especialment estacional. El cicle de l’aigua constitueix en un medi insular i
mediterrani com Menorca, que ha assolit per altre part el nivell de
desenvolupament poblacional i d’activitat coneguts, un dels arguments de
més pes per la limitació de futurs creixements, si es desitja garantir la
sostenibilitat dels sistema socioecològic insular, d’acord amb els principis
de la Reserva de la Biosfera.

1.1.3. Els espais naturals protegits: una iniciativa territorial ambiciosa
amb algunes mancances i amb importants problemes d’ús i
gestió.
La superfície afecta a Menorca per la Llei 1/1991 d’espais naturals
protegits i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció (LEN, Bolletí
Oficial Illes Balears de 9 de març de 1991), del Parlament de les Illes
Balears, i la seva modificació de 1992 (Llei 7/1992, BOIB, 19 de març de
1993) és molt considerable, sense precedents a l’Estat Espanyol a altres
àmbits d’escala subregional, si no es consideren algunes de les Illes
Canàries. Aquest fet ha contribuït a limitar les iniciatives de
desenvolupament urbanístic sobre les àrees d’alt valor, però presenta
també debilitats i limitacions de divers caràcter, que s’han posat de
manifest a l’anàlisi territorial. Per la mateixa llei se declaren també Àrees
Naturals d’Especial Interès tots els illots i farallons, així com “els espais
forestals poblats de manera dominant o significativa per alzina”, el que
suposa un increment significatiu de sòl sota protecció.
A les ANEI i ARIP declarades per la LEN se sobreposen o afegeixen altres
figures de protecció de distint origen. La més important d’elles és la del
Parc Natural de S’Albufera des Grau, declarat el 1995 i que constitueix
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l’únic espai natural protegit a Menorca a l'empara de la llei estatal 4/89 de
protecció de la flora, la fauna i la gea.
Menorca compta també amb dos Zones d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA), l’anomenada “Costa de Tramuntana de Menorca” y el propi Parc
Natural de S’Albufera del Grau – Illa d’En Colom. Una Ordre del Govern
Balears establí recentment (15 de juny de 1999) la Reserva Marina del
Nord de Menorca, a la qual haurien d’afegir-se les tres zones previstes a la
costa meridional. El PTI incorporarà així mateix la “Proposta de contribució
balear a la Xarxa Natura 2000”, bàsicament referida a 13 ANEIs i a
diverses zones de plataforma litoral. Sembla també convenient la creació
d’una Reserva Natural Marina a les aigües del Parc Natural de S’Albufera,
fins arribar a la badia de Montgofre.
Deixant de banda ala qüestió de la necessitat, o no, de protegir sòl a la
superfície terrestre de Menorca – altra cosa seria el referent a la seva
plataforma litoral – la realitat és que pràcticament tots els hàbitats i
ecosistemes estan inclosos dins de les ANEI declarades, alguns d’ells de
forma reiterada; fins al punt que la superfície protegida menorquina no pot
entendre’s – i es bo que així sigui – com un repertori d’exemples singulars
dels ecosistemes de major interès existents a l’illa, sinó com un conjunt
d’espais que s’ha considerat necessari protegir pels seus valors
essencialment físic-biològics. Es tracta més, per tant, d’una iniciativa de
sòls protegits, que de parcs o reserves naturals, en el sentits més habitual
d’aquests termes.
No obstant, la realitat és que vora de les ANEI i de les ARIP declarades
existeixen a Menorca, abundants exemples d’àrees rurals que, als seus
valors productius, agroecològics i paisatgístics, uneixen un bon o excel·lent
estat de conservació, mereixedor de la declaració d’ARIP (amb més raó
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que les existents) o l’aplicació d’altres formes de protecció agropecuària
que fins ara desenvolupaven o altres de caràcter més extensiu.
Una declaració tan generosa d’espais protegits, fins i tot a partir d’una
disposició de caràcter urbanístic suscita una sèrie de problemes, tots ells
interrelacionats, que estan relacionats amb la pròpia quantitat de sòl
protegit i la varietat d’usos que sobre ells desenvolupen, amb la idoneïtat
de la delimitació d’ANEI i ARIP (tant deficiències de límits com
mancances), i, especialment, amb la gestió i regulació dels usos.
Ubicar a l’empar de la Llei 1/91 una quantitat important de sòl té des del
punt de vista conservacionista i territorials conseqüències immediates
positives, ja que es retira molt sòl de la urbanització; això mateix genera,
no obstant, problemes importants de gestió, donat que els espais protegits
són “poc naturals”, en la mesura que acullen moltes activitats antròpiques
tradicionals o modernitzades (agricultura i ramaderia, explotacions de
regadiu) i suporten un ús intensiu de les platges, els seus accessos i les
àrees pròximes. La pròpia declaració d’espais protegits crea una imatge i
una marca, és a dir, adjudica un valor al territori que incrementa la seva
demanda en relació amb les activitat d’oci i turisme. En el cas de Menorca
les expectatives de naturalitat se generen per a tota l’illa, com Reserva de
la Biosfera que és, però se concreten de manera molt especial en el litoral i
a les platges, venudes com un producte “verd”, com àrees “verges”, per un
sector turístic que – no convé oblidar-ho – constitueix un dels pilars de
l’economia menorquina.
Un altre tipus de problemes que se planteja en referència als espais
naturals protegits de Menorca és el de la justificació i avinentesa dels límits
de les ANEI i ARIP declarades. L’anàlisi dut a terme posa de manifest
l’existència de certes incongruències en els límits de les ANEI i algunes
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mancances, especialment en relació a determinades masses forestals i
paisatges d’alt interès.
S’observen, per exemple, tractament distints dels costats d’alguns barrancs
considerats com ANEU (dissimetria que crida l’atenció entre la marge
esquerra i la dreta del barranc d’Algendar o la no inclusió de la capçalera
del barranc de Trebalúger al sud de Ferreries i del de Macarella). S’ha
identificat també l’existència de casos d'exclusió de terrenys amb valors
similars a altres circumdants integrats a les ANEI (sorprèn, per exemple,
l'exclusió de les ANEI ME-3 i ME-17 de l’enclavament de Sant Joan Serra
al peu del cim de Santa Àgueda, que compta amb mèrits paisatgístics,
vegetals i especialment de riscs d’erosió, com per formar part d’un espai
protegit). Tampoc s’ha inclòs en figures de protecció l’extens territori
comprès entre les ANEI ME-2 i ME-17, amb una topografia articulada i
adaptació harmoniosa d’usos i vegetació als contrasts de geoformes i sòls.
Una valoració similar mereix la zona de Font Redona-Roca des Frare-Puig
Mal (buit entre les ANEI ME-12, 13 i 18) i àrees compreses entre les ANEI
ME-19, 6 i 7.
Quelcom a destacar especialment en aquest diagnòstic és la incongruència
de no incorporar d’alguna forma dins del Parc Natural de S’Albufera des
Grau l’espai i/o la gestió de l’àmbit hidrogeològic que abasta la massa
d’aigua.
Un altre conjunt de problemes dels espais protegits fa referència als usos i
la seva gestió. Les característiques de la major part de les ANEI (que
inclouen àrees litorals, agroramaderes i forestals) i la creixent i intensa
pressió sobre les platges i els seus accessos (en menor mesura sobre les
àrees forestals de l’interior), han provocat darrerament la perillosa
coincidència i col·lisió entre alguns dels ecosistemes més fràgils i valuosos
de l’illa i els alts nivells d’ús públics, encara no regulats en la major part
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dels caos pels instruments de planificació i gestió que corresponen als
espais protegits . Aquesta situació afecta principalment als sistemes
dunars, zones humides, trams inferiors de barrancs, masses forestals
(especialment les més properes a la costa) i prediries submarines.
En qualsevol cas, una conclusió general que s’extreu de l’anàlisi dunar a
termes és que les activitats recreatives ocasionen a l’actualitat un impacte
més o menys considerable sobre tot el medi considerat natural, es tracti o
no d’ANEI. Una part important del territori insular està sofrint la
sobrefrequentació d’usuaris, lo que implica un deteriorament del patrimoni,
tant natural en termes de conservació però també s’està deteriorant el
territori com a un recurs turístic. Els estudis de camp mitjançant enquestes
dutes a terme pel Consell per a caracteritzar l’ús públic de les platges i la
càrrega real que aquestes activitats suposen sobre el territori constitueixen
una via adequada per a una regulació ben argumentada dels usos.
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1.2. El paisatge senya d’identitat, patrimoni i recursos.
L’estudi del paisatge dut a terme a la fase d’anàlisi, des d’una posició
metodològica integradora de les trames natural, rural i construïda en la
forma del territori, ha posat de manifest els alts valors paisatgístic de
Menorca, la diversitat dels mateixos, expressada en les unitats de paisatge
que s’han identificat i caracteritzat, i la bona salut de la que gaudeix, en
general, el paisatge menorquí.
Aquest mateix anàlisi del paisatge, que ha volgut anar més enllà dels
aspecte estrictament visuals per, mitjançant aquests, apropar-se als
processos que configuren la diversitat, la personalitat i les dinàmiques de
les distintes unitats de paisatge, permet afirmar que el paisatge menorquí
està viu i en procés de transformació. Donat que el paisatge és la vegada
l'expressió sintètica dels processos ecològics i socials en el territori, visió
individual i col·lectiva del mateix, i element de gaudi i qualitat de vida, la
seva ordenació és a la vegada la d’un patrimoni (ambiental i cultural) i la
d’un recurs.
Valors que sobresurten del paisatge menorquí coincideixen en segons
quins casos amb espais en els quals dominen formes i processos naturals
(penya-segats, barrancs, masses d’aigua, masses forestals sobre relleus
accidentats). Però amb tota probabilitat el valor més estès, i no per això
menys notable, el proporcioni a Menorca el paisatge rural, íntimament
relacionat amb les seves bases naturals, amb una varietat de matisos i de
diversitat formal i agrosistèmica que és precís destacar, mantenir, difondre
i aprofitar. L’organització del relleu, sobre tot a Migjorn, amb el predomini
de formes suaus, fa que prenguin especial valor paisatgístic, concretament
els integrants de la trama rural, com tanques, camins i hàbitat rural.
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El bon estat general del paisatge no evita l’existència de problemes,
relacionats
en
general
amb
processos
de
deteriorament,
abandandonament d’activitats tradicionals, implantacions puntuals i
transformacions poc coherents paisatgísticament.
Tots aquests processos adquireixen a Menorca major significat que a altres
zones, en primer lloc perquè l’estat del paisatge és bo i els impactes
resulten més cridaners. Per altre banda la capacitat del territori per acollir
actuacions d’incidència en el paisatge és baixa, en general, donada la
notable fragilitat paisatgística de Menorca: això obeeix, en primer lloc, al
propi fet insular i a les seves dimensions; tractant-se d’una illa de poc més
de 700 km2, que per la seva mida té una limitada capacitat d’acollida
d’activitats o implantacions de forta presència visual; per altra banda, la
fisiografia menorquina, amb predomini de formes de relleu suaus i planes,
en contrast amb pujols i petites serres, no és la més adient per camuflar o
diluir noves implantacions o activitats en la “visió del paisatge”.
Són també especialment fràgils les siluetes i façanes dels nuclis,
especialment des dels angles o perspectives de major conca visual, i els
entorn de conjunt arqueològics, que solen ocupar lleugeres elevacions
fàcilment visibles. Finalment, i també per raons topogràfiques i
geomòrfiques, són molt sensibles els cims i les carenes del centre de l’illa,
que se comporten a la vegada com a fites i atalaies, així com els fronts
litorals dels penya-segats.
Per les raons que s’han posat de manifest, les carreteres tenen un alt
significat paisatgístic per les visions que des d’elles s’obtenen. Això
succeeix especialment amb l’eix viari Maó-Ciutadella, el més trànsit de l’illa
i que, a més a més de connectar cinc dels nous nuclis urbans existents,
constitueixen un itinerari que permet la contemplació quasi completa de la
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diversitat paisatgística de l’interior de l’illa, inclosa la imatge externa dels
nuclis esmentats.
Els majors problemes de deterioració i pèrdua d’intensitat paisatgística s’ha
observat a les perifèries dels nuclis urbans (especialment de Ciutadella,
Ferreries, Alaior des de l’est i la conca visual d'accés a Maó des dels
Vergers de Sant Joan) per urbanització en rústic, implantacions industrials,
incidència del cablejat d’alta tensió i telefònica, i antenes de telefonia mòbil
dins d’alguns dels camps de visió de major interès.
L’estesa d’alta tensió, de repercussions negatives a l’avifauna, i la
proliferació d’antenes de telefonia mòbil constitueixen elements
d’incidència negativa en el conjunt de l’illa.
Un cas especial és el del cim d’El Toro, fita i talaia de primer ordre, que
concentra un nombrós grup d’antenes de distints serveis.
Les propostes pel manteniment, la millora i, en el seu cas la reordenació
paisatgística han de fer-se, tal i com recomana la Convenció Europea del
Paisatge (Consell d’Europa, juliol 2000) aprovada recentment i que fa
referència a les peculiaritats de cada territori. És precís, doncs,
l’establiment d’objectius de “qualitat paisatgística”, per als que s’han
considerat valors objectius de cada paisatge, però també els que els hi
atribueixen les poblacions.
Per altra banda, l’establiment de mesures concretes sobre el paisatge
correspon prioritàriament a les conques visuals en relació amb les vies de
comunicació, amb els punts d’observació més freqüentats i amb aquells
altres espais que presenten majors potencialitats paisatgístiques (penyes,
promontoris, miradors i paisatge rural en general).
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El mapa d’Àrees d'interès paisatgístic pretén combinar, justament, els més
alts valors del “paisatge intrínsec” o les morfologies territorials més
valuoses, amb les visions més habituals, com les que s’observen des de
les carreteres o des de les talaies més significatives de l’illa. En aquest
sentit és important indicar que els valors paisatgístics no són, en la major
part dels casos, alternatius o excloents d’altres valors del territori (naturals,
agraris, etc...), pel que tant aspectes morfològics com visuals del paisatge
se superposen en molts casos a altres valors del territori i a altres criteris
de protecció.
Finalment, tampoc s’ha d’oblidar que el paisatge és una qualitat de tot el
territori, per això, les estratègies i línies d’actuació que se proposen, tot i
que prioritàriament dirigides a les àrees de major valor i fragilitat, es
conceben per a tot el territori.
En aquesta línia d’ordenació paisatgística, s’ha de donar especial atenció
a:
-

Les conques o àmbits visuals més llegibles i representatius de la
diversitat paisatgística de Menorca, identificats a l'anàlisi (per
exemple, unitats de paisatge 3, 7, 9, 14 o 17).

-

Els tancaments visuals de major incidència paisatgística,
especialment quan coincideixen amb façanes i siluetes dels nuclis.

-

Els accidents geogràfics que actuen com a fites visuals singulars
(siguin accessibles o no) dins d’una unitat de paisatge o en relació
a vàries d’elles i les seves relacions amb les infrastructures i punts
des d’on són observats més habitualment. El Toro, per moltes
raons, és l’exemple més destacat.
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-

En general a les vistes de major amplitud i profunditat, així com a
aquelles des de les que s'aprecia un major nombre d’unitats
paisatgístiques de l’illa.

En relació amb els valors paisatgístics i les àrees d’atenció preferent que
s’han senyalat, s’haurà de posar molta cura en les implantacions d’antenes
(telefonia mòbil i telecomunicacions en general), d’eventuals parc eòlic i
esteses elèctriques, restringint al màxim el seu desenvolupament.
De la mateixa manera, i en vista a la realitat resultant de la planificació i
objectius que introdueix aquest Pla Territorial Insular, amb uns paràmetres
de contingut proteccionista, s’ha de contemplar i preveure la inviabilitat de
noves instal·lacions complementàries que suposin un gran consum de sòl
rústic.
A fi i efecte de vetllar per la conservació d’activitats i element valuosos del
paisatge rural, que tant pes tenen en el significat dels plans mitjans i de
proximitat, el PTI haurà de potenciar, coordinar i articular territorialment les
possibilitats de les polítiques agroambientals i forestals de la nova PAC i
les iniciatives de desenvolupament local, com el programa LEADER +.
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1.3. Medi rural, activitat agrària i gestió dels recursos.
En la concepció del territori insular com a un ecosistema ric i complex, s'ha
destacat l'equilibri històric entre explotació dels recursos per part de
l'agricultura i la reproducció del patrimoni natural. Existeix un acord sobre
l'important paper que ha correspost tradicionalment a l'activitat agrícola i
ramadera a l'economia, a la societat i a l cultura tradicionals de Menorca.
Les pràctiques agropecuàries, a més a més de constituir durant segles el
mode de vida principal de l'interior insular, han contribuït de forma decisiva
a configurar un paisatge que, íntimament lligat amb els recursos i la
diversitat dels ambients illencs, constitueix una de les senyes d'identitat
més clares de Menorca.
No obstant, totes les virtuts que habitualment s'associen a la vida pagesa
tradicional de l'illa i a la seva capacitat de crear i gestionar un paisatge de
valors ecològics i estètics notables no han d'ocultar els canvis de les
darreres dècades i les debilitats actuals de l'agrosistema, tant des del punt
de vista ecològic com econòmic.
Menorca se comporta com moltes altres àrees de l'Europa desenvolupada
en les quals es produeix un profund desfasament entre el pes econòmic de
l'activitat agrària (poc més del 6% del PIB insular) i la seva gran capacitat
per a gestionar el territori. A l'actualitat més del 50% del sòl està dedicat a
l'aprofitament agrícola i pastures, i el 31% és espai forestal.
Com s'ha indicat a un paràgraf anterior, l'evolució dels usos del sòl durant
els darrers 25 anys posa de manifest que en aquest període s'han estat
donant a Menorca dos processos oposats: l'abandonament agrari d'unes
zones i la intensificació productiva entre altres, fonamentada freqüentment
en l'ampliació de la superfície regada.
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L'abandonament, que afectava a 1995 a més de 9.000 ha (especialment a
l'extrem sud-oriental i al nord del terme de Ciutadella), obeeix, com s'ha
indicat, a raons de marginalitat productiva i de manca de viabilitat
econòmica, especialment a zones de sòls més pobres o manca d'aigua, i a
expectatives d'urbanització. La conseqüència territorial sol ser una pèrdua
de valor paisatgístic i ecològic, i pel que s'ha comprovat a algunes zones
accidentades de Tramuntana, un increment del risc d'erosió de sòls i
d'incendis.
La intensificació fonamentada en el regadiu per a abastament dels ramats
ovins té en termes ambientals el seu punt més dèbil en la dependència de
recursos subterranis, en una illa el balanç hidrològic de la quals està en el
límit de la sostenibilitat. L'important des d'una perspectiva territorial són les
estretes relacions entre l'ambiental i l'econòmic; el model d'intensificació a
base de regadiu, a més a més de les seves limitacions ambientals, és
econòmicament fràgil i depenent, ja que implica inversions importants,
costs elevats i especialització quasi exclusiva en producció de llet, que en
bona part transforma i comercialitza una sola firma.
Davant les debilitats de l'actual organització de l'agricultura, el PTI se situa
en una línia decidida de recolzament als punts forts del món rural
menorquí, que en bona mesura estan relacionats amb el patrimoni
paisatgístic i la gestió sostenible dels recursos que corresponen al sector
agrari. Per això, a més a més d'iniciatives de zonificació i regulació d'usos,
han d'aprofitar-se sobre totes les oportunitats que se deriven de polítiques
sectorials (agràries, de conservació de la naturalesa) que destaquen i
financen el vessant ambiental de l'activitat agrària, més encara si es
considera el caràcter de Reserva de la Biosfera de Menorca.
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Aquest fet no té per què oposar-se amb la rendibilitat econòmica de les
explotacions agràries, que amb recolzaments selectius i ben orientats
poden dedicar-se a produccions més diversificades i de qualitat,
ecològiques en els caos que sigui possible, i dirigides a una demanda
interior també de qualitat, tant local com turística.
Per tant, la regulació d'activitats, així com els objectius i estratègies que,
respecte a l'activitat agrària, surtin del PTI per a les distintes categories de
sòl rústic, pretenen garantir un alt grau de compatibilitat ambiental
(ecològica i paisatgística) de l'agricultura.
Entre aquestes regulacions, cal entendre que la prohibició de l'ús de
vivenda no lligada a explotació agrària a sòl rústic, i per tant també de les
seves possibles ampliacions, implica l'existència prèvia de l'explotació.
Al mateix temps s'estableixen línies d'acció positives i fonts de
finançament, existents o a desenvolupats (derivades, per exemple de la
fiscalitat ambiental), per remunerar al sector l'externalitat que aporta a un
espai rural valuós, el que a la seva vegada és un input i un recurs de
l'oferta turística sostenible i de qualitat que el PTI pretén per a Menorca.
L'objectiu d'una agricultura guiada per criteris de gestió ambiental ha
d'estendre's, amb els matisos que se deriven dels distints tipus de sòl rústic
protegits, a tot el territori insular, intentant evitar i superar l'efecte frontera
que habitualment se produeix entre les zones institucionals de protecció els
seus voltants. La realitat geogràfica de Menorca, caracteritzada encara per
un continu paisatge rural de qualitat, no admet, ni ecològica ni
territorialment, talls estrictes.
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1.4. La prevenció de riscs en el Territori de Menorca
1.4.1. El risc d’incendi
La illa de Menorca és en el context balear i en el marc més ampli dels
espais mediterranis de l’Estat Espanyol un territori amb una incidència
relativament baixa d’incendis. Tant a les estadístiques més recents
editades per l’Institut Balear d’Estadística pel període 1970-1998 (Govern
Balear, 1999), com la informació aportada durant els dos darrers anys per
la delegació de l’IBANAT a Menorca, posen de manifest el modest
significat numèric i superficial dels incendis produïts en aquest període.
Entre 1970 i 1998 la superfície cremada ascendí a 2.157,9 ha, la més
baixa i amb diferència en termes relatius i absoluts de tota la regió, e un
total de 161 incendis que afectaren 970,5 ha de superfície poblada d’arbres
i a 1.1874 ha sense arbrat. Les dades de superfície presenten, a més a
més, un alt grau de concentració i una forta dispersió, ja que quasi tres
quartes parts de l’extensió afectada es concentren en sis anys, en els que
es superaren les 100 ha afectades amb 663,6 ha només en un any, el ja
llunyà 1974. L’últim episodi d’incidència espacial i forestal significativa
tengué lloc el 1995, amb 183,2 ha incendiades, de les que 163 eren
superfície arbrada a la zona de Sa Roca.
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Quadre 9.5. Incendis a Menorca (1970-1998)
Núm.
d’incendis

Sup. total
cremada (ha)

Sup. cremada
amb arbres
(ha)

Sup. Cremada
sense arbres
(ha)

Total
1970
1971
1972

161
5
1
3

2.157,90
7,20
2,50
5,50

970,50
1,60
2,50
1,00

1.187,40
5,60
4,50

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

5
3
6
7
4
9
6
7
10
6
4
4
12
14
10
9

117,00
633,60
55,10
44,70
62,90
38,90
139,10
415,10
90,50
21,10
28,30
4,40
23,80
109,60
11,90
96,70

39,50
562,60
1,40
3,90
7,50
5,70
72,60
11,50
35,80
8,40
3,40
0,60
7,70
0,90
34,10

77,50
71,00
53,70
40,80
55,40
33,20
66,50
403,60
54,70
12,70
24,90
4,40
23,20
101,90
11,00
62,60

1989
1990
1991
1992
1993
1994

3
3
5
8
2
1

0,30
3,20
34,70
3,30
3,10
5,00

0,70
3,50
0,40
0,40
1,00

0,30
2,50
31,20
2,90
2,70
4,00
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1995
1996
1997
1998

4
1
3
6

183,20
0,10
15,40
1,70

163,00
0,80

20,20
0,10
15,40
0,90

Font: GOVERN BALEAR, 1999, 53
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La massa forestal susceptible de ser afectada pel foc se composa
bàsicament de pinars, alzinars boscs mixtos amb matollars, així com la
màquia d’ullastrar. L’abundància de precipitacions horitzontals, unia a
xifres de precipitacions anuals al voltant dels 600-700 mm contribueix a
augmentar la humitat de les masses, amb el que es redueix la
combustibilitat i la inflamabilitat de les mateixes.
Però és sobre tot l’actitud dels pagesos en la gestió de les seves
explotacions, tant de la part agrícola com la forestal, una de les raons
fonamentals per a explicar la poca incidència real dels incendis, tot i l’alt
risc teòric que els correspon a moltes zones forestals. Des del PTI han de
recolzar-se mesures que donin suport i fomentin les pràctiques
agropecuàries tradicionals del sòl i la coberta vegetal, que constitueixen un
actiu en la lluita contra els incendis.
En aquest sentit és important senyalar que en els boscs en els quals no
s’actua i on tampoc existeix explotació de tipus ramader extensiu, es
produeix una acumulació de combustible, fins que es produeix l’incendi
com a fenomen natural, de forma que la massa se regenera, segons el
paper dels tècnics forestals, tornant a recuperar la maduresa entre els 30 i
el 80 anys segons les espècies afectades.
Per altre banda, el PTI, regula de forma restrictiva a la Matriu d’Ordenació
del sòl rústic aquelles activitats de lleure, i en general les complementàries
del sector primari a totes les àrees amb nivells de risc més alts.
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1.4.2. La erosió del sòl
La dinàmica dels sòls i, més concretament, les pèrdues potencials per
erosió constitueixen un indicador ambiental cada com més acceptat com
expressió sintètica dels processos ecosocials en el territori.
En els fenòmens erosius intervenen factors naturals com les precipitacions,
la topografia i la litologia o la cobertura vegetal natural, i des d’aquest punt
de vista la pèrdua de sòl pot considerar-se un risc natural Però com és
habitual a les dinàmiques i processos considerats naturals, la interacció
amb l’activitat humana, i, en aquest cas concret, amb els sistemes agraris i
les formes d’aprofitament del territori, fan del “risc” de pèrdua del sòl un fet
a la vegada natural i social, i un indicador sintètic de qualitat ambiental.
La particular fisiografia de Menorca, amb abundància de terrenys de baix
pendent i litologies consolidades, juntament a la presència d’importants
masses forestals arbrades i de matollars a les zones més abruptes,
expliquen que el ris d’erosió no arribi a assolit magnituds elevades ni en
intensitat, ni tampoc, en presència espacial.
Les zones que resulten amb nivells erosius més alts per sobre de les 25
tn/ha/any, se corresponen amb les majors pendents i les litofàcies menys
consolidades dels sectors Devònic-Carbonífer de la Tramuntana central,
on, per altra banda, s’ha pogut comprovar, i així s’ha destacat en el
diagnòstic de les unitats de paisatge, alts nivells d’abandonament
agropecuari i per tant manca de gestió de vessants.
No obstant, i en detall, la capacitat del matollar com a estabilitzador de
vessants i de sòls en determinades àrees amb relleu de la Tramuntana
central, tant sobre substrat paleozoic com triàssic, i a talussos i parets de
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barrancs, fan que a la pràctica el risc d’erosió pugui resultar quelcom
menor que el que recull la cartografia disponible.
Mereixen una especial atenció els processos d’erosió que es detecten a les
àrees localitzades de conreu i pastures, difícils de representar amb el detall
analític i cartografia que requereixen.
1.4.3. El risc d’ inundació
Per la seva configuració fisiogràfica i hidrogeogràfica, per la naturalesa
hidrogeològica molts porosa de la major part del territori i per la històrica
implantació dels nuclis concentrats de població, el risc d’inundació a
Menorca pot considerar-se molt baix i molt localitzat en comparació amb és
que és habitual en el món mediterrani.
No obstant, seguint l’establert pel Pla de Prevenció de Riscs del Govern
Balear, el Pla d’Emergències de Menorca i la informació de terreny
recollida a les fases d’anàlisi i diagnòstic, i a partir del model d’elevacions
del terrenys, s’ha cartografiat en el mapa corresponent a una sèrie de
zones de risc d’inundació, tot incloent, una sèrie de punts en el quals en
uns casos i a títol informatiu es reconeixen danys històrics per avingudes, i
en altres s’ha estimat el risc d’avinguda a la sortida del barranc.
Les àrees amb risc d’inundació senyalades són el resultat de la
coincidència o contigüitat de sòls urbans o aprofitaments agrícoles
intensius amb trams baixos de torrents àrees de capçalera amb drenatge
mal organitzat i petites planes d’inundació.
Per a la prevenció i reducció, en el seu cas, del risc a les zones
esmentades i en els punts cartografiats a la sortida dels barrancs, haurà de
mantenir-se lliure de qualsevol ocupació el curs dels torrents i altres
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elements que concentren l’escorrentia superficials; hauran de prohibir-se, o
en el seu, regular els usos edificatoris, productius i públics a les zones de
risc identificades; en el cas que resulti imprescindible la realització de
defenses, aquestes s’adequaran al màxim al paisatge geomorfològic i
vegetal de ribera, amb la pertinent avaluació d’impacte, si en fos el cas.
1.5. Àmbits d’interès territorial de la costa.
A continuació s’inclouen una sèrie d’àmbits que actualment són sòls que
estan classificats com a urbans o urbanitzables pel planejament municipal,
i que des del present Pla Territorial s’han considerat que tenen essencial
interès territorial i ecològic.
Una gran part d’aquests sòls estan situats a les proximitats d’espais
naturals protegits, i la seva preservació, sobre la base de criteris biofísics i
territorials, garanteix processos ecològics fonamentals del territori. S’han
inclòs a l’Annex del PTI les fitxes de delimitació precisa dels mateixos i els
valors naturals associats a cada un d’ells que es consideren més
destacats.
Els àmbits d’Interès Territorial a la costa són els següents:
Son Bou, parcel·la 1 (Alaior)
Son Bou, parcel·la 2 (Alaior)
Son Bou – San Jaume Mediterrani
Son Bou, parcel·la 4 (Alaior)
-

Son Vitamina Sud (Alaior)
Es Canutells 7a (Maó)
Binibeca Nou S-6 (Sant Lluís)
Binibeca Nou S-6 Barranc (Sant Lluís)
Na Macaret UA – MAC 1 (Mercadal)
Arenal d’En Castell Oriental UA Casor 1 (Mercadal)
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2.

SISTEMA DE ASSENTAMENTS

2.1

Avaluació de la capacitat d’acollida de l’illa de Menorca i dels
nuclis de població.

Una doble perspectiva: població resident i transeünt. L’anàlisi de la
dinàmica demogràfica permet conèixer les tendències i les característiques
fonamentals de la població resident considerada com element bàsic de
l’estructura territorial.
El territori de Menorca a més a més de la població resident, estable i
encara raonable en termes de densitat, suporta la pressió estacional d’un
volum de població transeünt vàries vegades major, amb un ritmes de
creixement que apunten a cotes d’insostenibilitat. Aquesta situació, a més
dels efectes de deteriorament del medi natural provoca greus
disfuncionalitats en l’ús d’infrastructures, equipaments i serveis.
Mentre que la població menorquina actua com un element fonamental de
l’estructura territorial que interrelaciona harmònicament amb altres, propis
del medi natural, l’estructura econòmica, l’organització del territori, els
equipaments, les infrastructures, etc., la població transeünt suposa un
fortíssim increment circumstancial de la densitat a efectes del seu major
impacte sobre el territori i del creixement puntual de les exigències de
dotacions.
2.1.1.Efectes de la dinàmica demogràfica
La població de Menorca ha registrat durant els darrers quinquennis una
situació de variacions molts suaus, la naturalesa de les quals indica que
sòls podria veure’s modificada per l’efecte d’uns fluxos immigratoris, que
venguessin a engreixar considerablement les generacions d’adults joves.
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La component natural del creixement de la població de Menorca té una
tendència clarament decreixent, que no presenta expectatives d’inflexió.
Durant els setanta l’increment de la població de l’illa per aquest concepte
fou de de 520 habitants l’any. La mitjana dels anys noranta és, per arar de
149. L’actual panorama social no permet defensar una próxima
recuperació de les taxes de fecunditat i la composició de la població
anúncia l’arribada de grups d’edat progressivament més reduits, que
necessàriament han de descendir el nombre de naixements. Només
l’efecte d’uns majors fluxos immigratoris podrien modificar aquesta
tendència.
Les dades del Padró a 1 de gener de 2000 ja maniofestaven un increment
substancial dels fluxes immigratoris, amb uns saldos que multiplicaven
vàries vegades els que es venien registrant els anys anteriors. Les
primeres dades provisionals del Cens de 2001 han vengut a confrmar en
part els saldors nets possitus.
Fins ara la població de Menorca no s’havia vist afectada seriosament pel
component migratori, però les darreres dades ens situen davant un fort
procés immigratori. Els valors del saldo net migratori són negatius fins
1993, entre 1994 i 1997 estan per sota dels cinc-cents habitants/anys,
a1998 se disparen fins a 1400 i, com ha succeït a la resta d’España, els
fluxos d'immigrants estrangers han fet que els saldos migratoris s’hagin
multiplicat vàries vegades durant els tres o quatre darrers anys. No ha
d’ignorar-se en tot cas el caràcter cojuntural que sol tenir aquesta mena de
component del creixement.
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Dinàmica de la població

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

1998 2000

(*)

1991
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6.419

6.705 7.046 7.772

20.92
21.78 23.35
8 21.296
5
0
3.679 3.828 3.921 4.149
21.54
22.35 23.71
8 21.884
8
0
2.349 2.572 2.723 3.244
3.087
3928 4.106 4.640
5.354 5.720 6.005 6.658
1.048 1.076 1.126 1.212
64.41
69.07 74.73
2 67.009
0
5

TAA(%)
91-98 91-00
1,21

2,15

0,52
0,83

1,22
1,34

0,48
1,92
3,75
1,49
0,93

1,07
3,65
4,63
2,45
1,63

0,90

1,67

(*) Dades dels Padrons municipals de maig de 2000, facilitats pel SILME

El tractament de les dades a partir de les circumscripcions municipals
tenen un sòlid argument en l’organització políticoadministrativa del territori
però, en tot cas, no deixa d’incorporar elements d’artificialitat sobre un
territori com el de Menorca, porc extens i escassament diferenciat. Sense
poder renunciar als àmbits municipals, és convenient agrupar els municipis
en funció de determinats criteris funcionals o de homogeneïtat.
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Evolució de la població per tipus de municipis
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El component migratori del creixement suposa també una alteració de
l’estructura i el comportament demogràfic, produint de forma automàtica un
increment en el component natural.
D’acord amb l’evolució observada per a Menorca cap preveure un
creixement natural pràcticament nul a expenses del que ocorri amb els
saldos migratoris.
Pel que fa al component migratori, cal diferenciar dos tipus de fluxos:
En

primer

lloc

cap

parlar

del

que

podria

denominar-se

turísticoresidencial. Està integrat per migrants que decideixen residir
per temporades llargues o definitivament en raó de la qualitat
ambiental de l’illa. Tenen un nivell de renda mitjà-alt i poder
adquisitiu per a resoldre el seu allotjament. Són d’edat elevada.
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Procedeixen de la resta d’Espanya i d’altres països europeus, i la
seva evolució dependrà de l’economia mundial i de la qualitat de
vida a l’illa. Serà un creixement suau i sostingut.
Major entitat demogràfica tenen les migracions per motius de
treball: Es tracta d’immigrants que arriben a l’illa a la cerca de feina.
Majoritàriament tenen un nivell de renda mitjà o baix i poden trobar
seriosos problemes per atendre les seves necessitats d’habitatge.
Són adults joves i poden tenir també un component estacional.
Procedeixen de la resta d’Espanya i de qualsevol dels altres
orígens que estan subministrant fluxos cap a Espanya (Sudamèrica,
Nord d’Àfrica, Àfrica Subsahariana, Est d’Europa). Depèn de les
condicions a les regions d’origen i de la pròpia dinàmica econòmica
(construcció i serveis turístics) de Menorca. Pot registrar forts
increments.
Pel que fa a l’estructura, per damunt de la disminució dels grups més joves
i del creixement de la part alta de la piràmide, destaca el creixement dels
grups d’adults joves, en els que coincideixen els saldos migratoris positius
amb les generacions més nombroses dels anys seixanta i setanta. Aquests
grups dupliquen el ritme de creixement de la població total.
Entre 1986 i 1996 els nascuts fora de l’illa passen d’un 20 a un 25% de la
població de dret. En els grups de 35 a 44 anys, la proporció s’aproxima al
40%. Les dades del Padró de 2000 confirmen l’increment d’aquestes
proporcions.
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Piràmide de Menorca per lloc de naixement. 1996
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Font: IBAE. Demografia. Padró Municipal d'Habitants. Menorca. 1996.
Elaboració pròpia

Les perspectives demogràfiques que s’estableixen sobre hipòtesis de
creixement natural (projeccions tancades) i, per altra banda, per
l’extrapolació dels forts saldos migratoris dels darrers anys, estableixen dos
límits tan improbables com poc desitjables. En el primer cas, les dades
resultants desatenen les necessitats endògenes d’emancipació i, en el
segon, se dibuixa un escenari demogràfic clarament insostenible i gens
coherent amb el model territorial que es desitja per Menorca.
En conseqüència, s’ha considerat la inèrcia de l’estructura per edats actual,
amb la incorporació d’un saldo migratori net demogràficament sostenible, i
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s’ha arribat a l’estimació de que el fenomen d’emancipació pot generar
unes necessitats d’habitatge que se situen a un ordre de magnitud d’uns
4.300 habitatges per als pròxims deu anys. Aquesta estimació coincideix
sensiblement amb la projecció efectuada per l’IBAVI, que fixa unes
necessitats de 4.263 habitatges per al període 2001-20111.
La distribució de la població de dret reflexa un model bipolar (Maó i
Ciutadella) equilibrat o fortament assentat que, sense haver experimentat
modificacions substancials al llarg del temps, registra el els darrers anys
una alta pressió sobre la franja meridional llevantina. La densitat de
l’aglomerat Maó, Sant Lluís i es Castell supera, amb molt, els valors
mitjans de l’illa.
La població disseminada, poc significativa, se va debilitant en termes
absoluts i en relació amb la població concentrada. Quasi tres quartes parts
de la població de l’illa resideixen en els cinc nuclis amb més de 2500
habitants. Al mateix temps, amplies zones del nord i de l’interior de l’illa
queden “lluny” de qualsevol nucli de població d’entitat suficient.
Les dades de densitat de la població resident mostren que la de l’illa de
Menorca és, amb diferència, la més dèbil de l’arxipèlag. Està lleugerament
per damunt del 60% de la densitat de les Illes Balears.
Les densitats obtingudes tenint en compte la població flotant en els
moments de màxima activitat turística arriben gairebé a triplicar-se,
desplaçant-se lleugerament el centre de gravetat demogràfic de l’illa cap a
l’oest. El territori insular ha de suportar, durant una bona part de l’any, la
presència d’un gran nombre de visitants amb especial propensió a moure’s
per l’illa, i a utilitzar els espais amb un major valor ambiental que, en molts
1

Estudi de necessitats d’habitatge a les Illes Balears. Situació actual previsions a mig
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casos, són també els més sensibles a qualsevol tipus d’activitat. La
saturació de la xarxa viària, el consum d’aigua i energia, la generació de
residus, són altres principals efectes de la presència de població flotant.
L’increment estacional de la població de fet, alhora que un important
creixement de l’activitat econòmica vinculada al turisme i al consum en
general, implica també certs desajusts severs en equipaments i serveis.
Especialment en aquells d’oferts menys elàstica o acomodable a les fortes
oscil·lacions de la demanda.
Les dinàmiques de l’activitat turística i de la promoció immobiliària són,
bàsicament, conseqüència de factors exògens i, en funció de la capacitat
del sòl residencial establerta pel planejament, podrien arribar a provocar
creixements demogràfics excessius, tant en el seu volum total com en els
seus ritmes.
El planejament vigent estableix la possibilitat de que es desenvolupi sòl
residencial suficient per a multiplicar fins a cinc vegades la població de dret
actual, i dues vegades el màxim de la població de fet. En cas de no haverhi control, els ritmes i la quantitat de la promoció del sòl i habitatge
dependran bàsicament de la dinàmica del mercat immobiliari que, tant pel
que fa als promotors com a la demanda, supera els àmbits insulars i
nacionals, i estan subjectes a un alt grau d’incertesa.
Segons l’Estudi del sòl vacant a les Illes Balears (2000), la població que
teòricament podria assentar-se en els municipis de Menorca, a un moment
donat, en el cas de la saturació poblacional del construït a l’actualitat i de la
total edificació dels nous sectors urbanitzables prevists, seria de 343.093
habitants, amb el següent desglossament per municipis.

termini (2001-2010). Oct 2000. Escenari minim conservador.
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Població Potencial. Màxim teòric
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FONT: Estudi del sòl vacant a les Illes Balears (2000), Taula 12

Uns fluxos immigratoris massa intensos farien que la població al·lòctona
augmentés molt ràpidament la seva participació en la població total, la qual
cosa produiria biaixos indesitjables en la composició per edats i en
l’estructura socieconòmica.
Amb tot, si es compara la dinàmica de la població de dret amb el
creixement de la capacitat d’allotjament de Menorca, s’observa un
progressiu allunyament. Evidentment, com reflexa la seva evolució, la
relació entre la densificació de l’illa amb places d’allotjament i l’augment de
la població de dret no és lineal. Pot també interpretar-se que a mesura que
creix la densitat de places disminueix l’increment de població que se’n
deriva.
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Evolució de les densitats de Població i de Places
D’Allotjament
300
250
200
150
100
50
0
1970

1981
Població

1991

1998
Places A.

Fuente: Rullán, O. 1999,b

Font: Rullán,O.1999,b

Si se relaciona el saldo migratori net amb el creixement de les places totals
d’allotjament en els diferents períodes s’observa, una vegada més, que no
existeix, per ara, una relació clara i immediata entre el creixement de les
places d’allotjament i el saldo migratori.
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Relació entre creixement de places d’allotjament i saldo migratori

Immigrants nets per cada 10 noves places d’allotjament
1970-81

0,95

1981-91

0,67

1991-98

1,86

Font: Rullán,O.1999,b . Elaboració pròpia

2.1.2.Dinàmica del mercat immobiliari
Des de fa alguns decennis la dinàmica de la promoció immobiliària té poc a
veure amb la reduïda demanda endògena derivada de l’evolució
demogràfica. Mentre que la dinàmica demogràfica dels passat ens situaria,
mitjançant una estimació simple, en una demanda lleugerament per
damunt dels 200 habitatges l’any, les dades de sol·licitud de llicències als
noranta donen una oferta mitjana superior als 460 habitatges any.
La seva evolució ha de ser relacionada amb les determinacions i amb les
àmplies capacitats d’acollida establertes pel planejament urbanístic vigent,
i depèn, sobretot, dels impulsos de promoció generats per factors
freqüentment exògens.

La capacitat residencial per a acollir població d’acord amb el parc
d’habitatges permet, per al conjunt de l’illa, duplicar la població resident,
per en casos com els de es Mercadal i Sant Lluís arriba a multiplicar-la 4,4
i 3,5 vegades, respectivament. Mentre que el nombre de residències
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principals va augmentar en un 70% entre 1970 i 1990, les residències
secundàries multiplicaren el seu nombre per sis.
És especialment rellevant l’absència de construcció d’espais de dotacions,
el que es pot traduir per un menor caràcter urbà dels municipis amb major
preponderància de promocions residencials turístiques. Entre 1992 i 1998
a Ciutadella s’han concedit llicències per a construir 1,2 m2 d’habitatge per
cada m2 d’ús “no residencial”, a Maó la mateixa relació és de 0,63.
El perill de convertir-se progressivament en un espai edificat i buit durant
bona part de l’any, és major a municipis de menor dimensió demogràfica.
A major dinamisme de la promoció immobiliària, menor se fa la proporció
de la construcció no residencial, d’un 39,4 per cent el 1983, se passa a un
19,8 per cent el 1988, any de major activitat. Això ha de valorar-se com
una intensificació excessiva de l’especialització turística, amb un més que
probable risc de desdotació d’altres tipus de construccions diferents als
estrictament residencials.
Distribució dels habitatges a construir per tipologies (1992-98)
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Evolució de la superfície a construir (m2) en Menorca
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Font: Estadística de Edificación y Vivienda. Subdirección General de
Estadística y Estudios. Ministerio de Fomento. Elaboració pròpia

A Ciutadella, el conjunt d’unifamiliars agrupa quasi el cinquanta per cent de
la superfície construïda destinada a habitatges. A Maó, amb una vocació
turística molt menor, els habitatges unifamiliars arriben al trenta-sis per
cent.
L’oferta d’habitatge és diversa, però està marcada per les tipologies
turístiques i la segona residència. A Ciutadella més d’un trenta-set per cent
tenen tamanys per davall dels 60 m2, i els habitatges amb una o dues
habitacions representen quasi una cinquena part del total.
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M a ó

< 6 0
2

6 0 -9 0
2

> 9 0
2

C iu ta d e lla

< 6 0
2

6 0 -9 0
2

> 9 0
2

Coincidint amb el recent dinamisme demogràfic, és també significatiu el fet
de que el 1998 se concediren llicències per a construir 1005 habitatges
duplicant àmpliament els ritmes d’anys anteriors. La major part d’aquesta
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intensificació de l’activitat immobiliària se concentra a Ciutadella i Sant
Lluís, tot i que la tendència ascendent és comú a tots els municipis.
Aquests increments coincideixen amb una important pujada dels preus de
l’habitatge, havent estat constatat que les dificultats per a adquirir un
habitatge a Menorca com a conseqüència de l’augment dels preus per
damunt de l’IPC, són ostensiblement majors que a la resta d’Espanya. El
mercat de l’habitatge de Menorca s’ha encarit especialment en els darrers
anys. L’any 1996 el m2 d’habitatge a Menorca tenia un preu que no
arribava al 88% del preu mitjà nacional. El 1999 està per damunt del 113%.
Els preus d’habitatge de Menorca creixen el 1999 més del 25%.

Evolució del nombre d’habitatges construïts
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Font: Estadística de Edificación y Vivienda. Ministerio de Fomento.
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Comparació de l’evolució dels preus d’habitatge (índex interanual %)
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El percentatge d’habitatges amb un preu inferior a les 90.000 ptes/ m2 per
al conjunt nacional és d’un 25%. A Balears aquest segment de l’oferta no
arriba al 10 per cent.
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Diferencial entre les variacions interanuals dels preus de
l’habitatge i l’IPC d’Espanya.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Espanya

Illes Balears

Menorca

-5,0
-4,1
-1,1
-1,7
-0,4
2,8
8,2

-4,7
-1,2
-1,7
-0,8
4,7
13,8
23,7

-7,7
-5,4
-9,4
5,9
3,4
12,6
23,2

Font: M. FOMENTO (2000) "Índice de precios de las viviendas. Estadística del precio medio
del m2.". Madrid. Ministerio de Fomento. Elaboració pròpia.

El mercat se desplaça cap als productes de major qualitat. La diferència
entre els preus màxims i mínims s’ha anat incrementant al llarg dels anys
noranta de forma que, si el 1992 els preus més cars eren un 50% majors
que els més baixos, el 1999 els més cars són gairebé el doble dels més
barats. Els preus màxims no han deixat de pujar des de 1990, mentre que
els que corresponen als habitatges més barats només ho fan amb la
tendència a la pujada dels darrers dos anys.
Segons les dades de l’estudi de l’IBAVI (octubre 2002), l’esforç que ha de
realitzar una família per a adquirir un habitatge ha crescut molt els darrers
dos anys, superant en el tercer trimestre dels 2000, el 30% dels ingressos.
El fet que la demanda estiri també dels habitatges de menor preu es veurà
accentuat en els pròxims anys en cas d’intensificar-se les migracions per
motius de treball. La rigidesa de l’oferta produiria la consegüent elevació
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dels preus i el creixement de borses de demanda insatisfeta i en
condicions residencials subestàndard.
El Planejament vigent atorga capacitat per a construir una xifra
d’habitatges diverses vegades major que la que seria necessària per a
atendre fins i tot una hipotètica explosió demogràfica, però no incorpora
qualificacions específiques de sòl reservat per a habitatges protegits.
La promoció immobiliària està focalitzada cap a productes específicament
turístics, la demanda dels quals se genera sobre valors paisatgístics i
ambientals, que poden veure’s greument perjudicats, precisament com a
conseqüència de l’activitat urbanitzadora.
Si la dinàmica del mercat immobiliari se veu positivament influïda per la
bonança econòmica general i per la disminució del preu del diner, els
elevats preus del sòl actuen en sentit contrari. En el cas de Menorca, la
confluència d’aquests factors en el panorama immobiliari accentua, si cap,
la contraposició entre un segment de demanda poc sensible als efectes
desmotivadors per l’excessiu encariment, i un altre amb una limitada
capacitat de renda.
Mentre es mantengui així la situació, no és raonable pensar en promoció
immobiliària dirigida a estrats de la demanda amb escassa capacitat de
renda.
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2.1.3.Característiques de la demanda d’habitatge
La població autòctona és la que experimentarà majors creixements en el
futur, i cal recordar que estarà formada tant per immigrants que escullen
l’illa coma residència en funció de les seves qualitats mediambientals com,
sobretot, per immigrants per als quals el factor atracció és el mercat de
treball.
La producció immobiliària se relaciona amb aquest procés de diferents
formes. En primer lloc respon a la dinàmica inversora que cerca la
rendibilitat de l’activitat turística. Se tracta d‘una activitat aliena a la
necessitat d’habitatge, en sentit estricte, però de la màxima repercussió
sobre el territori de l’illa, tant per la transformació que suposa la
urbanització i edificació, com per la utilització de que és objecte per part de
la població resident i la població flotant.
La demanda d’espai residencial respon a factors clarament diferenciables.
En un cas coincideix amb la intensificació del model de desenvolupament
de promocions residencials turístiques per a població flotant que va
registrant l’illa, i que juga un paper important en la reestructuració del
sistema d’assentaments. Per altra banda, la necessitat endògena de la
població jove i de recursos limitats, així com la pròpia dels col·lectius
d’immigrants per motius de treball, generen una demanda d’habitatge de
preus limitats inexistent al mercat de Menorca.
Aquesta necessitat d’habitatge pot créixer considerablement degut a la
pròpia dinàmica econòmica, però no arriba a constituir demanda efectiva
per quant la seva limitada capacitat de renda la situa fora d‘un mercat molt
encarit.
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La intensificació de la demanda turística incideix sobre el mercat de sòl i
d’habitatge, produint una elevació dels preus i determinats biaixos
tipològics que podrien derivar cap a l’exclusió de la demanda endògena i,
sobretot, de la nova demanda constituïda per l’arribada de fluxos
immigratoris.
Les actuals tendències limiten constantment les possibilitats de satisfer les
necessitats d’habitatge entre els estrats de rendes més baixes, i suposa
una dificultat major per als potencials immigrants atrets per l’oferta de llocs
de treball en construcció i serveis, podent derivar-se situacions
sociourbanístiques indesitjables i potencialment generadores de gran
conflictivitat.
Pretendre establir la tendència del mercat a mig o llarg plaç per a un àmbit
de les dimensions i les característiques de Menorca és un propòsit marcat
per l’incertesa, perquè en els desenvolupaments immobiliaris de tots i cada
un dels respectius municipis influiran, a més del que pugui regular el
planejament urbanístic i l’ordenació del territori, aspectes econòmics
generals, que queden fora de l’àmbit de decisió insular.
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3.

PARCEL·LACIONS EN SÒL RÚSTIC

Les edificacions que històricament han originat assentaments en Sòl
Rústic, han estat sempre totalment vinculades al medi rural, essent
aquesta vinculació la que ha fet que des de la legislació se li hagi atorgat
un tracte de favor. Per aquesta raó, la construcció d’una edificació
vinculada a explotació agrària o ramadera en sòl rústic està exempta del
sistema de càrregues previst en el planejament per a sòls urbans o
urbanitzables. La raó darrera d’aquesta realitat és que són edificacions no
construïdes amb l’afany d’especular-hi en el mercat immobiliari, sinó
necessàries per al desenvolupament de l’activitat laboral en el medi rural.
Com avança l’exposició de motius de la Llei 6/1997 de 8 de juliol de Sòl
Rústic de les Illes Balears, els terrenys agrupats sota la denominació
genèrica de sòl rústic constitueixen la major part del territori, i com a
conseqüència de les tensions que el model econòmic actual, gran
consumidor de recursos naturals i de sòl, a sobre d’aquests terrenys es
produeix una creixent substitució d’activitats tradicionals per altres basades
en els usos residencials i de serveis. Aquesta pressió urbanitzadora es
realitza sobre terrenys on la fragilitat dels recursos naturals és major.
És aquest un fenomen complex, per quant la primera residència, la segona
residència, precària o de qualitat, els horts familiars i les parcel·lacions
agrícoles, on es superposen demandes d’habitatge de primer accés, oci,
abaratiment dels processos productius, etc.
L’adequat diagnòstic i tractament individualitzat de les parcel·lacions
existents, així com la proposta de mesures preventives en quant a l’extensió
futura del fenomen, constitueixen les línies estratègiques de Pla Territorial
Insular.
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L’objectiu del PTI és el d’adoptar mesures i posar els mitjans necessaris
per a que es duguin a terme l’efectiu respecte a la legalitat urbanística, per
a evitar el malbaratament, esgotament i degradació de recursos naturals
escassos, incorporant, en alguns casos específics, urbanitzacions al
planejament urbanístic a través de la seva qualificació com a nucli rural,
hort d’oci o, en el cas d’edificacions concretes en sòl rústic, instant al
planejament municipal a la inclusió de les mateixes dins un catàleg
específic per al seu control, especificant en aquest les que podrien
considerar-se com a edificacions fora d’ordenació.
La categoria de Nucli Rural està definida a l’article 8 Ley 6/1997 de 8 de
juliol del Sòl Rústic de les Illes Balears com els asentamientos en suelo
rústico cuyas especiales características desaconsejen la inclusión en una
clase de suelo susceptible de desarrollo urbanístico podrán ordenarse
mediante la calificación como núcleo rural dentro de suelo rústico.
Per a dur a terme l’estudi de les diferents parcel·lacions existents que es
troben en territori insular, i fonamentar les decisions de classificació, s’ha
confeccionat un catàleg de fitxes detallades a cada una de les quals s’ha
realitzat un estudi de les característiques de cada parcel·lació.
Les dades que s’han recollit en aquestes fitxes s’han obtingut mitjançant la
consulta de les següents fonts:
-

Inspecció física in situ

-

Documentació de Planejament Municipal Vigent
Cartografia digital a escala 1/5.000
Fotografia aèria a data de 1.995 i 2.000

Cada fitxa compta amb una part d’informació gràfica i una altra d’informació
escrita. La informació gràfica la constitueixen la fotografia aèria de
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l’assentament estudiat, amb una escala que s’ajusta a la dimensió del mateix,
i el plànol parcel·lari a escales que van des de 1/5.000 fins a 1/20.000, en
funció de la mida del nucli.
La informació escrita s’estructura en diferents apartats. En el primer d’ells
s’ofereixen dades d’identificació general (nom, municipi, superfície, nº de
parcel·les i d’edificacions i mida de la parcel·la predominant). En els següents
apartats s’informa sobre la localització del nucli i l’accés al mateix, la seva
morfologia, el grau de consolidació, el planejament vigent en el qual s’inscriu,
l’estructura de la propietat, els serveis urbanístics amb els que compta, les
condicions de l’habitatge i els usos identificats. S’estudia així mateix la seva
situació en quant a medi ambient i paisatge, i s’estableix per a cada
parcel·lació un diagnòstic de valor ecològic.
Tot i que la majoria d’aquestes parcel·lacions en sòl rústic presenten unes
característiques similars, es poden diferenciar tres processos clarament
independents:
a)

Parcel·lacions nascudes a l’emparament de normativa que
actualment ha perdut la seva vigència i manquen, per tant, de
cobertura legal urbanística que les reguli, però que es
caracteritzen per la qualitat de la seva urbanització, la mida i
disposició regular de les parcel·les i l’edificació, i l’existència de
xarxes de serveis bàsics.

b)

Assentaments en sòl rústic que, nascuts de l’evolució i creixement
de petites edificacions associades a l’explotació agrària de horts
previs, o fins i tot a la indisciplina urbanística, posseeixen un grau
de consolidació suficient, que obliga a la seva incorporació en el
procés urbanístic, determinant així la necessitat d’una regulació i
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un tractament específics, per a evitar un major deteriorament del
medi natural en el qual es localitzen.
c)

Parcel·lacions que des del seu origen han tengut per objecte la
creació de horts destinats al cultiu d’oci en els que existeixen
petites edificacions associades l’esment del propi terreny en el
qual s’assenta.

És entre els assentaments en sòl rústic del segon tipus, entre els quals
s’identifiquen una sèrie de trets comuns:
a)

Tots ells pretenen beneficiar-se de condicions favorables de
localització, accessibilitat o paisatge, eludint els costos inherents als
estàndards mínims d‘urbanització conforme al planejament, com
poden ser:
−
−
−
−
−

Eludir les connexions a les xarxes d’infrastructures bàsiques i
viàries del municipi.
Carència d’una urbanització interior conforme a estàndards
municipals.
Inexistència de reserves de sòl per al desenvolupament de
dotacions locals previstes a la legislació.
Carència de les eventuals cessions d’aprofitament urbanístic a
l’Administració.
No existeix valoració de la possible correcció d’impactes
ambientals.

b)

Produeixen, contràriament, sèries afeccions a diverses escales:
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−

sobre el model territorial, propiciant la dispersió d’assentaments,
el consum abusiu del sòl i els consegüents encariments de les
infrastructures bàsiques necessàries,

−

sobre el medi rural i la producció agrícola, en ocupar sòls en
molts casos d’alt interès paisatgístic i/o productivitat agrícola,

−

sobre els recursos del municipi, que ha d’afrontar sobrecostos
importants d’urbanització i gestió posterior per a donar servei a
aquests assentaments.

A més a més, de les afeccions mediambientals a que donen lloc aquests
assentaments, hi ha també una altra sèrie de qüestions per les quals es fa
necessari regularitzar el fenomen:
-

evitar la contribució a la improductivitat dels terrenys agrícoles
evitar la distorsió en el preu del sòl, amb l’absorció de l’estalvi en un
negoci improductiu,
evitar la congestió del tràfic en determinades carreteres i hores
evitar la falta d’un equipament mínim
evitar que se produeixin distraccions de recursos municipals
necessaris per a altres necessitats bàsiques del municipi,
evitar en aquests desenvolupaments la falta d’integració amb el nucli
urbà original
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Seguint aquesta metodologia de treball s’han identificat en aquesta fase del
PTI un conjunt de 38 àmbits, repartits en el territori insular, que s’han recollit a
la taula que es mostra a continuació.
Municipi

Nº Parcel·lació

Es Castell

1 Binissaida

Sant Lluís

2
3
4
5

Sa Bateria
Camp Sarc
Ca´s Vidals
Camí de Binibecó

6 Camí de ses Cases Velles
7 S´Arribada d´Alcaufar
Maó

8 Camí de Na Ferranda
9 Camí de Baix
10 Serra Morena

Es Migjorn 11 Na Foradada
12 La Figuerenya
Ciutadella 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

S´Hort d´En Vigo
S´Hort d´Es Fasser
Ses Retxilleres
Camí de ses Vinyes
S´Hort Nou
La Vinya
Es Caragol
Montefí Nord
Rafal Nou
Sa Llegítima
Son Aiet
Sant Antoni
Torre Vila
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26 Ses Mongetes
27 Son Cavallo
Alaior

28 Llumena
29 Camí de Biniguarda

Ferreries

30
31
32
33
34

Sant Francesc
Camí de ses vinyes
Camí de Sant Patrici
Revolt des Cabrer
Darrera cementiri

35
36
37
38

Biniatrum
Tirasec
Son Marsé
Binicalsitx

4.

PATRIMONI HISÒRIC I CULTURAL.

El Patrimoni Històric i Cultural de la societat menorquina està representat
en elements que són diferenciables del món natural de l’illa, elements que
mostren l’evolució d’un poble sobre els quals la societat se reconeix, i que
permeten adquirir consciència col·lectiva del passat, així com també una
visió col·lectiva del futur. Són aquestes obres les que representen els
valors i el sentir de la identificació col·lectiva.
La Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears és el marc apte des del
que s’ha desenvolupat la metodologia per a recollir la classificació i
catalogació de l’extens, divers i ric patrimoni històric i cultural de l’illa de
Menorca. Segons aquesta llei “el patrimoni històric s’integra de tots els
béns i valors de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, que
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revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, històricoindustrial,
paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social,
científic i tècnic.”.
Dins la complexitat del concepte que s’aplica al patrimoni històric per la
varietat de béns i valors que s’hi defineixen, la llei estableix uns capítols
especials per la seva singularitat, que formen conjunts ben definits per la
seva empremta i la seva significació en el paisatge de Menorca.
El patrimoni arqueològic se defineix com tots els béns mobles i immobles
l’estudi dels quals requereix “l’aplicació de metodologia arqueològica, hagin
sigut extrets o no, i tant si es troben a la superfícies com al subsòl, a la mar
territorial o a la plataforma continental”. Així, en el document d’anàlisi del
PTI se consideraren totes aquelles restes o jaciments amb característiques
arqueològiques que corresponen a l’extens període que abraça des de les
cultures pretalaiòtiques a les islàmiques i paleocristianes, les
manifestacions culturals i arquitectòniques de les quals han requerit
l’aplicació de mètodes arqueològics.
El patrimoni etnològic és, per definició, aquell que recull “el béns mobles i
immobles, així com també els coneixements i les activitats que són o han
estat expressió rellevant de la cultura tradicional del poble de les Illes
Balears en els aspectes materials, econòmics, socials o espirituals”. El
patrimoni etnològic de Menorca s’articula entorn a una arquitectura
característica que ocupa, majoritàriament, l’espai rústic de l’illa, i està, a
més, molt integrada en el paisatge. Per aquesta raó es varen incloure en
aquest epígraf d’anàlisi de la informació totes les instal·lacions
agropecuàries amb els seus conjunts edificats, i altres elements propis del
món rural, com molins, pedreres de marès i camins històrics.
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El patrimoni arquitectònic conté la resta d’expressions culturals que formen
part del patrimoni de l’illa i que, per la seva configuració específica, són
fonamentalment construccions arquitectòniques o monuments. Moltes
d’elles estan ubicades a nuclis urbans, altres en l’àmbit rural i litoral. En el
desenvolupament de l’anàlisi se diferenciaren les edificacions estrictament
civils, de les de contingut i significat religiós.
El patrimoni arqueològic de Menorca és especialment ric en les cultures
pretalaiòtiques i talaiòtiques, en el període que abraça des del 2000 aC. als
primers segles de la nostra era. La diversitat i abundància de jaciments
tenen una empremta en el paisatge amb els nombrosos poblats i els seus
talaiots, taules, navetes, necròpolis, etc.
L’entitat de jaciments arqueològics pretalaiòtics parla d’una població molt
dispersa, poc nombrosa i repartida per tota l’illa, tot i que s’agrupen
preferentment en els barrancs del sud, sobre la plataforma miocena,
especialment apte per als conreus i les pastures, i amb bones condicions
de salubritat. Les restes pertanyents a aquesta cultura se divideixen
segons la funció que acomplien a: l’hàbitat i els enterraments.
Situats generalment a llocs de bona visibilitat, els hàbitats estan formats
per cases de planta circular agrupades entorn d’un o més talaiots –la
funcionalitat dels quals sembla ser la de torres de defensa i control del
territori -, i del recinte de la taula –recinte religiós dominat per un enorme
construcció amb forma de taula que rep precisament el nom de taula-.
Els enterraments pretalaiòtics comprenen els sepulcres megalítics, els
hipogeus i les navetes d’enterrament. Els sepulcres megalítics construïts
amb grans pedres disposades verticalment sobre el terreny s’utilitzaren
com a ossaris col·lectius.
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Els hipogeus de planta allargada són ossaris col·lectius excavats en el
subsòl rocós.
Les navetes d’enterrament són tombes col·lectives secundàries i
representen la fase de transició entre el període pretalaiòtic i el talaiòtic;
generalment tenen planta en forma de ferradura com la Naveta del Tudons
i Rafal Rubí, que sorgiren com a evolució dels hipogeus, o circular o oval
com la Naveta de Biniac-Argentina, que semblen evolucionar dels antic
sepulcres megalítics.
La conquesta de les Balears per part dels romans l’any 123 a.C: és una fita
cronològica que dóna per finalitzada la cultura talaiòtica. El procés
d’aculturació i la progressiva romanització de la societat menorquina
generà una sèrie d’herències que han anat plasmant-se en el paisatge.
L’arribada dels romans va suposar la fundació d’un gran nombre
d’assentaments i ciutats, com les de Magó (Maó), Iamo (Ciutadella) i
Sanissera (Sa Nitja).
Existeix, a més, un grup d’assentaments nous vora la mar que cal
relacionar amb les activitats pesqueres i del comerç marítim, on
possiblement hi havia magatzems i ports naturals que permetien fondejar
als vaixells, o platges on es podien aproximar (Fontanelles, S´Embarcador
de Salairó, Salines Noves, Son Bou, Sant Adeodat, Son Saura...). Aquesta
activitat està, a més, molt relacionada amb l’existència de nombrosos
jaciments arqueològics submarins o parts de naus naufragades, com a
Favaritx i l’ancoratge de Cales Coves.
La maduresa i el grau d’organització de la comunitat cristiana de Menorca
a principis del segle V permet suposar una intens activitat cristiana a l’illa,
almenys des del segle IV, que se reflexa en la descoberta, fins avui, de sis
conjunts d’arquitectura paleocristiana.
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Des del segle V al XIII, les diferents poblacions de Menorca ens deixaren
com a llegat les basíliques paleocristianes i el castell de Santa Àgueda, lloc
de refugi, centre de cultura i assentament islàmic important.
El patrimoni etnològic de Menorca és la manifestació d’una cultura i les
seves representacions artístiques visibles en el paisatge, ja que han
ordenat l’àmbit rural amb els llocs i els murs de pedra que compartimenten
l’espai, i conformen un paisatge humanitzat molt característic des del segle
XVI fins als nostres dies.
Els llocs han estat les unitats bàsiques de referència i explotació del camp
de Menorca fins fa poc temps. El conjunt edificat del lloc està constituït per
un grup de construccions organitzades entre sí i en relació amb el camp
circumdant, mitjançant camins d’accés i espais exteriors intermitjos.
Els elements principals que formen part d’aquests complexes són: la casa
per habitar, normalment amb dos pisos; un pati orientat al sud, que fa la
funció d’accés principal a través d’un espai intermig definit per grans parets
de pedra en sec, a més de distribuir els camins radials; i una gran varietat
de petites construccions i edificis auxiliars com magatzems, galliners,
estables, era amb caseta auxiliar, etc. La funció i manera de construir i
organitzar aquest conjunt d’habitacles són molt variades. Cada volum
s’ajusta al nivell de l’espai on està emplaçat i, en general, hi ha una major
riquesa compositiva en els llocs ubicats a zones de topografia accidentada.
La riquesa artística de les poblacions des del segle XVI al XIX està
representada, per un costat, en el sistema defensiu de la illa a través de la
construcció de castells i torres litorals, senyal inequívoca de les nombroses
invasions que va sofrir Menorca, i per un altre costat, amb les nombroses
esglésies i santuaris que s’edificaren per tota la illa, però fonamentalment
en els nuclis urbans.
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Les primeres obres militars d’importància que s’edificaren a Menorca, amb
una funció protectora i estratègica, foren els castells. Després de la
destrucció dels castells de Sant Felip i de Sant Antoni ordenada per Carles
III el 1782, es va posar en pràctica un nou sistema defensiu fonamentat en
la construcció d’una xarxa de torres distribuïdes al llarg de tot el litoral de
Menorca i a les illes, allà on la topografia ho permetés, i ubicades sempre a
bones situacions estratègiques.
Entre les nombroses edificacions civils ubicades als nuclis urbans que
formen part del patrimoni històric arquitectònic de l’illa de Menorca,
destaquen per la seva importància determinades construccions civils com
ajuntaments i cementiris.
Destaquen, entre d’altres, l’Ajuntament d’Alaior del segle XVII i
l’Ajuntament de es Castell, edifici de mitjans del segle XVIII. A Alaior
destaca, a més, per la seva singularitat arquitectònica, el cementiri del
segle XIX.
L’escassa presència de l’arquitectura gòtica dels segles XIII al XIV, a causa
de l’eficaç acció devastadora dels turcs, afavoreix el predomini en el
patrimoni històric arquitectònic de Menorca, d’un conjunt d’esglésies del
segle XVII, coincidint amb el renéixer de l’activitat econòmica de l’illa, i del
segles XVIII.
A l’arquitectura rural de finals del segle XIX i principis del XX a Menorca se
va introduir la superposició d’una façana nova sobre la façana principal
d’un casal, mantenint la resta en el seu estat original (façanisme). Un
exemple el tenim a la Casa Gonyalons (1891) i al Casal de Formet Vell
(segle XIX), que reuneix totes les característiques que defineixen les
intervencions del XIX als casals de camp de Menorca. Un altre exemple
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d’arquitectura rural més recent, de finals del XIX i principis del XX el tenim
al Casal de s’Albufera.

4.1

Estimació de les competències del Pla Territorial per a la
protecció del Patrimoni Històric i Cultural

Com a base per a poder definir l’abast de les determinacions del Pla
Territorial s’ha realitzat una estimació de les competències que la legislació
atorga al PTI en relació amb la protecció del Patrimoni:
1. L’article 17. de la LBOT (Llei balear d’ordenació del territori) inclou com
a contingut del PTI <<l’assenyalament d’àrees de protecció de
construccions o llocs d’interès històricoartístic, amb indicació de les
mesures protectores a adoptar>>.
2. Els articles 15.27 i 28 de la LBDOT (Llei balear de directrius
d’ordenació del territori) van més enllà, disposant que el PTI:
-

Entre les determinacions per al <<desenvolupament social i
cultural>> (a les àrees homogènies de caràcter supramunicipal), la
del <<patrimoni històric per al que, en tot cas, hauran d’establir-se
mesures per a completar els catàlegs de patrimoni històric i
afavorir la seva restauració, investigació i rehabilitació o
possibilitat d’ús>>.

-

Entre les determinacions per a totes les àrees de
desenvolupament urbà les de i) establiment de criteris per a
fomentar i incentivar la conservació dels nuclis de tipologia
tradicional i dels elements d’identitat que els caracteritzen>>: i ii)
caracteritzar àrees de reconversió territorial per a centres històrics
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degradats i altres zones que per la tipologia i la qualitat
constructiva dels seus edificis i infraestructures facin necessària
una rehabilitació...>>.
En resum, el PTI, tot i amb unes competències limitades:
a)

Pot delimitar àrees de protecció de béns immobles d’interès
històricoartístic (en el sentit de la legislació sobre aquest
patrimoni) i, fins i tot, identificar i catalogar, aquests béns, afegint a
la identificació-catalogació i) l’establiment de mesures de
foment/incentivació de la seva investigació, restauració i ús; i ii) la
definició de mesures de protecció que hauran de ser adoptades
pel planejament urbanístic.

b)

Pot establir criteris per a fomentar i incentivar la conservació de
nuclis de tipologia tradicional i dels elements d’identitat que els
caracteritzin, criteris que hauran de ser recollits i aplicats pel
planejament municipal.

c)

Pot, finalment, identificar i caracteritzar àrees de reconversió
territorial per a centres històrics degradats i altres zones que, per
tipologia i la qualitat constructiva dels seus edificis i infrastructures,
facin necessària una rehabilitació des del planejament municipal.
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5.

INFRASTRUCTURES I TRANSPORTS

5.1

Transport col·lectiu

Les particularitats que afecten Menorca, tant des del punt de vista del
territori com des del punt de vista socioeconòmic, incideixen de forma
acusada en l’oferta i demanda de transport col·lectiu.
En el transport de passatgers destaca l’escassa importància del mitjà
marítim front a l’aeri, mentre que en el cas de les mercaderies, el transport
aeri se redueix a un 1% de les transportades per mitjà marítim.
Entre les característiques que influeixen en la configuració actual del
sistema de transport col·lectiu cal assenyalar:
-

Una localització de nuclis tradicionals en torn a un eix viari
principal (Maó-Ciutadella) juntament amb una colonització
costanera de caràcter marcadament turístic.

-

Una configuració de la xarxa viària amb un sistema d’accessos
ortogonal a la costa a partir de l’eix transversal Maó-Ciutadella.

-

Una important variació estacional de la població motivada per la
punta estival de demanda turística.

-

Un índex de motorització molt elevat, superant els 900 vehicles
per cada 1.000 habitants.

Aquestes circumstàncies, juntament amb uns hàbits en la mobilitat
assentats durant anys, i una clara mancança de serveis de transport, han
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configurat l’estat actual entre l’oferta i la demanda de transport públic per
carretera.
A l’illa de Menorca són concessionàries de serveis de transport col·lectiu
regular tres empreses: Valentín Roca Triay S.L., Torres Allés Autocares
S.A. i Transportes Menorca S.A.
Com ja s’ha avançat, el caràcter marcadament estacional de la demanda
turística a l’illa influeix en gran manera en l’oferta de les citades empreses
de transport. Analitzant tant els períodes en els que opera cada línia, com
el nombre d’expedicions diàries en servei a cada moment, se detecta un
augment notable d’oferta en els períodes de major afluència de visitants a
l’illa. Tan sols una de les tres empreses opera durant tot l’any.
Els treballs i documents elaborats per a la redacció del Pla Director
Sectorial de Transports de les Illes Balears, classifica i diagnostica l’oferta
de serveis de transport regular de passatgers en funció de dues categories:
-

Serveis amb freqüència alta o mitja

-

Serveis amb freqüència baixa

5.1.1. Serveis de transport regular amb freqüència alta o mitja

Entre els serveis amb freqüència alta o mitja cal diferenciar entre tipus de
línies:
-

Serveis entre Maó la seva àrea d’influència
Serveis que atenen la mobilitat a zones turístiques amb gran
capacitat de places.
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En el primer cas, l’oferta relacionada amb Maó i la seva àrea d’influència,
es tracta de serveis que, en general, se mantenen durant tot l’any. La
relació entre oferta i demanda és, en general, inadequada. La possibilitat
de captació de nous passatgers serà funció de la capacitat d’adaptació
dels serveis als requeriments dels potencials passatgers en quant a :
-

Freqüència
Velocitat comercial

-

Qualitat
Preu

En quant als serveis relacionats amb les zones turístiques, la captació de
nous viatgers hauria de relacionar-se amb una major informació del viatger
i una millora de la imatge dels serveis mitjançant intenses campanyes de
promoció i divulgació.
5.1.2. Serveis de transport regular amb freqüència baixa.
A les àrees de menor població, l’oferta de transport regular de passatgers
se limita, pràcticament, a serveis que connecten aquestes zones amb Maó
i/o Ciutadella. El principal problema de molts d’aquests serveis és, a més
de la baixa freqüència ofertada, la suspensió completa de les expedicions
a la temporada hivernal.
Especial atenció mereix el servei Maó-Ciutadella que, tot i que es manté
durant tot l’any, presenta una freqüència baixa (6 expedicions diàries) per
la importància de la relació a la que serveix: comunica els dos principals
nuclis de població de l’illa i els principals nuclis de l’interior.
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5.1.3. Disminució de la velocitat comercial
Les reduïdes dimensions de l’illa de Menorca suposen que aquest aspecte
tengui una incidència menor que en altres casos, ja que els temps de
viatge, en general, són reduïts.
Tanmateix, l’augment de la congestió circulatòria a les principals vies
d’entrada i sortida de les dues capitals menorquines, Maó i Ciutadella, han
suposat durant els darrers anys un increment efectiu en els temps de
viatge amb origen o destí en aquestes ciutats. Aquests augments en el
temps que es passa dins el vehicle afecten la imatge del transport
col·lectiu, amb els conseqüents efectes negatius en la captació de viatgers
potencials.

5.1.4. Condicions de prestació del servei
La cobertura territorial dels serveis de transport regular de passatgers per
carretera presenta les següents deficiències respecte de les condicions de
prestació del servei:
-

Oferta insuficient en la relació Maó-Ciutadella.
Insuficient coordinació de serveis en quant a itineraris i horaris.
Insuficient o nul·la informació al passsatger.
Absència d’imatge unitària i integrada del conjunt de serveis.
Elevada edat mitjana del material mòbil (10,4 anys).

-

Falta d’adaptació del material mòbil a les persones de mobilitat
reduïda
inadequació de la mida dels vehicles a les demandes a les que
serveixen en certes relacions (autobusos massa grans).

-
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5.2. Xarxa viària
Menorca és una illa singular pel que fa a la seva estructura viària. Mentre
que molts destins turístics optaren, en el seu moment, pel
desenvolupament de viari essencialment costaner, Menorca defensà la
configuració tradicional del seu viari. L’eix transversal Maó-Ciutadella, que
recorre l’illa d’Est a Oest, constitueix la columna sobre la que es vertebra
un sistema d’accessos ortogonal a la costa.
L’adaptació de la malla viària de Menorca a l’orografia i al paisatge de la
mateixa pot qualificar-se d’acceptable, proporcionant una sensació de baix
impacte en el sistema d’accessos i traçat viari. No obstant, una densitat de
carreteres de 0,53 km/km2 i una elevada dispersió de nuclis turístics
produeixen, en determinats moments, especialment durant l’estiu, puntes
de saturació. La construcció de vies ràpides i l’augment de la densitat viària
podrien suposar a altres zones una solució; a Menorca, en canvi, aquestes
actuacions no augmentarien l’accessibilitat, ni suposarien un major grau de
cohesió de la xarxa. No s’ha d’oblidar el fet que el caràcter turístic de
l’economia insular permet assegurar que s’ha de primar la conservació de
l’entorn natural i del paisatge front al guany d’uns pocs minuts, en itineraris
que, d’un punt a un altre i pel camí més curt, no disten mai més d’una hora.

5.2.1. Desequilibris
En el Programa de Desenvolupament Regional (1989-1993) de la C.A.I.B.
es detectaren els següents desequilibris:
1. Absència total o parcial de drenatge en determinats trams de carreteres
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2. Presència d’obres de fàbrica obsoletes
3. Existència de parets de pedra seca pròxims a les vores de
determinades vies i trams que obliguen a limitar la càrrega
4. Abundància d’accessos i tancaments a ambdues bandes de les vies
5. Elevat nombre de travessies urbanes
6. Falta de capacitat en alguns trams
7. Traçat deficient d’alguns trams
8. Alts índex d’accidents en determinades èpoques
9. Problemes d’accessibilitat a determinades zones de l’illa

5.2.2. Nivells de servei
L’anàlisi dels nivells de servei (classificació de les condicions de circulació
del tràfic, essent el nivell A l’òptim, i el nivell F situació de congestió)
permet valorar l’estat de la xarxa.
S’assenyala com a objectiu principal, pel que respecta a la xarxa primària,
la consecució d’un nivell de servei adequat, com a mínim un nivell de
servei C, a totes les carreteres amb una intensitat mitjana diària superior a
5.000 veh/dia.
El 1997, la situació en els trams depenent de la Comunitat Autònoma, era
la següent:
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Nivells de servei de la xarxa viària de Menorca (1997)
Règim estable o lliure

55% de la xarxa autonòmica

(nivells A, B i C)
Règim inestable (nivell D)

44% de la xarxa autonòmica

Règim de capacitat (nivell E)

1% de la xarxa autonòmica

Cal ressaltar que la immensa majoria dels trams amb nivell de servei D o E
correspon a carreteres secundàries que, en general, discorren per
paratges d’alt valor paisatgístic. A quasi tots aquests trams, el baix nivell de
servei és conseqüència de la baixa velocitat de projecte, motivada per un
traçat sinuós i/o una secció reduïda, i no per un problema de saturació de
la capacitat de la via.
5.2.3. Una altra problemàtica
El conjunt de la xarxa viària de Menorca suporta un tràfic diari en torn als
60.000 viatges interurbans/dia. Qualsevol modificació a la mateixa que
impliqui una millora en la capacitat d’un tram, produeix una atracció de
tràfic cap a ell, en detriment d’altres trajectes, alterant els nivells de servei
de manera global a tota la xarxa.
Així mateix, han de tenir-se en compte altres circumstàncies que
repercuteixen en la comoditat, seguretat i atractiu turístic de la xarxa en sí
mateixa i en el seu entorn:

-

Existència de punts singulars per la seva perillositat

-

Absència d’elements característics de rutes turístiques (miradors,
accessos i aparcaments, etc.)
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-

Senyalització insuficient

-

Mancança o insuficiència de vorals. En molts casos, la presència
de murs o altres elements tradicionals impedeixen l’ampliació de la
plataforma. En aquests casos el criteri conservacionista del
paisatge ha de primar, com a norma general, sobre un augment
de la capacitat de la via.

-

Mancança de manteniment de desguassos i drenatges

-

Obsolescència d’obres de fàbrica

-

Manca d’il·luminació a interseccions i trams urbans o semiurbans

-

Manca d’instal·lacions d’auxili en carretera

Com a resum del diagnòstic les principals carències i problemes detectats
a la xarxa viària menorquina són els següents:

-

Nivell de servei E2 en el trajecte Maó-Sant Lluís

-

Presència d’una travessia urbana, a Ferreries, a l’eix MaóCiutadella, via més important de la Xarxa Insular Principal

-

Baix nivell general de conservació de la xarxa
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5.3. Ports i transport marítim
El lloc d‘ubicació de les instal·lacions nàutiques normalment no compta
amb les condicions precises per a que la iniciativa privada cobreixi
aquestes necessitats, per la qual cosa la C.O.P.O.T. podrà subsidiàriament
acudir a cobrir aquesta demanda.
A la Xarxa Bàsica, que únicament indicarà els punt a l’entorn dels quals
estima que haurien d’ubicar-se noves instal·lacions, se distingeixen dos
tipus, les de Tipus A, prioritàries i tendents a cobrir les necessitats de
seguretat en la navegació; i les de Tipus B, convenients per a millorar les
condicions de navegabilitat.
5.3.1. Ports comercials i transport marítim
El fet de que el port de Maó depengui de l’administració central, mentre
que el de Ciutadella (mercaderies) i el de Fornells (pesca) siguin de
titularitat autonòmica, dificulta la realització d’una política global de ports
per a Menorca.
La carència en els ports menorquins de superfícies annexes que puguin
dedicar-se a activitats industrials complementàries de les portuàries i la
falta d’instal·lacions dedicades al manteniment i reparació d’embarcacions
menors, indústria naval lleugera molt adequada per a l’illa i bon
complement hivernal per a una economia condicionada per l’estacionalitat
del turisme són reptes a solucionar dintre o fora de l’espai portuari.
Les comunicacions marítimes entre illes han estat històricament escasses,
notant-se avui una interessant reactivació, tot i que el volum de passatgers
és de l’ordre de la vigèsima part dels que utilitzen l’avió, però això no és
pot atribuir a la manca d’infrastructures portuàries.
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En dependre l’economia de Menorca del sector terciari, també depèn d‘ell
l’activitat portuària, fluctuant al mateix ritme. I com en aquest cas el sector
terciari (turisme i construcció induïda) depèn de factors aliens a la pròpia
estructura, també dependrà d’ells la rendibilitat futura de les inversions que
es puguin fer.
La implantació de nous mitjans de transport, que pot ser un problema si
duu implícita la generació d’altres conflictes, també pot ser una oportunitat,
doncs permet reorientar les noves instal·lacions, necessàries pels nous
mitjans, en el sentit que interessa, corregint situacions actuals de conflicte.
En el mercat dels ports no hi ha competència entre ports veïns, i en els
casos que en pugui haver, s’han anat marcant com a objectius les
convenients diferenciacions.
Les mercaderies més problemàtiques són els productes petrolífers i els
gasos liquats del petroli, la descàrrega dels quals es realitza, en la seva
totalitat, en el Port de Maó. En l’actualitat, la poca capacitat
d’emmagatzemat de la factoria de la Compañía Logística de Hidrocarburos
(CLH) condiciona la freqüència d’arribada dels vaixells, i el calat de Cala
Figuera els obliga a transportar una quantitat en torn a la meitat de la seva
capacitat.
A més, en la situació actual, l’arribada i l’atracament dels petrolers
presenten sèries dificultats degut a l’envergadura dels mateixos, així com a
la interferència amb altres vaixells, degut al poc espai del canal de
navegació on, a més, existeixen nombroses embarcacions esportives.
Aquests problemes es fan més patents sobretot a l’estiu, ja que s’han de
retirar les embarcacions fondejades abans de que arribi el petroler.
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Des de la factoria de Cala Figuera els productes petrolífers se distribueixen
als diferents usuaris mitjançant camions cisterna. Els moviments de
entrada-sortida de vehicles pot arribar a 60 camions de mitjana diària en
temporada alta. Aquest tràfic contribueix de manera directa a la congestió
de les vies de comunicació del port i el seu entorn.
L’accés terrestre al Port de Ciutadella és insuficient, per aquest motiu serà
prioritari millorar la connexió port-ciutat, aconseguint una perfecta
integració i aprofitament del potencial del seu entorn.
El Port de Fornells i la seva badia presenten un problema generat per
l’excessiu fondeig lliure que se produeix en el seu entorn.
5.3.2. Port esportius
Els principals problemes detectats en l’oferta de ports esportius i la seva
adequació a la demanda existent són:
−

Important volum de demanda actual d’amarratges a zones
d’activitat turística alta i mitjana.

−

Zones amb gran profusió d’ús per a fondejar.

−

Zones d’important tràfic passant, amb saturació d’amarratges.

El criteri general per atendre aquesta demanda ha de ser reordenar l’oferta
utilitzant les instal·lacions actuals, de forma que no se potenciï l’increment
de la demanda actual.
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La navegació esportiva, el turisme nàutic i la indústria naval lleugera
associada a ella estan en auge a tota la Mediterrània. Davant la pressió és
necessari reordenar l’oferta existent, per tal d’atendre de forma adequada
la demanda actual. Se tracta, per tant, d’elevar la qualitat de l’oferta actual.
En aquest sentit, pot estudiar-se la reconversió per a l’activitat esportiva de
zones portuàries que van quedant inservibles per la disminució de tràfics
addicionals, sempre i quan existeixi una situació clara de desequilibri i
formin part d’una operació global de reordenació d’usos, evitant generar
demandes induïdes.
A la major part de la demanda actual i futura li bastaria amb una instal·lació
lleugera, tipus escar o moll, especialment a l’embarcació lleugera de
competició, pel que, en tot cas, s’hauria d’afavorir la construcció d’aquest
tipus d’instal·lacions, molt menys impactants.
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5.4. AEROPORT I TRANSPORT AERI
5.4.1 Aeroport de Menorca
L’Aeroport de Menorca és gestionat pel Govern Central a través de Aena, i
està declarat com a infrastructura d’interès general de l’Estat. Per tant,
l’aprovació i desenvolupament del Pla Director de l’Aeroport de l’illa és
competència del Ministeri de Foment, que autoritza directament les
actuacions sempre que siguin instal·lacions pròpies de Aena previstes en
el Pla Director.
La capacitat de l’Espai Aeri se manifesta suficient per acollir la demanda
actual (i fins i tot els hipotètics increments de la demanda a curt, mig i llarg
plaç en cas de mantenir-se una evolució similar a la dels darrers anys).
Tanmateix, el mode de gestionar el tràfic aeri, conseqüència de la
integració en el CTA de Palma, limita actualment el nombre d’operacions a
controlar per la ATZ de Menorca a 18 moviments per hora.
És d’esperar que les reformes en matèria d’espai aeri proposades en el Pla
Director de l’Aeroport de Menorca, i els diferents programes
d’automatització del control del tràfic aeri, que s’estan realitzant actualment
en el TMA de Palma, permetin anar desenvolupant convenientment la
capacitat de la que potencialment està dotat l’espai aeri circumdant de
l’Aeroport de Menorca.
La capacitat potencial màxima operativa continuada del camp de vols en la
seva configuració existent és de 40 operacions per hora, pressuposant el
canvi de les actituds recollides en el paràgraf anterior.
La superació d’aquesta capacitat indicada de 40 operacions/hora que
proporciona la pista actual, no s’espera que succeeixi ni durant els pròxims

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

202

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
MEMÒRIA INFORMATIVA

20 anys, ni tan sols assumint un manteniment en la tendència creixent del
tràfic similar als darrers anys; tendència que des del Pla Territorial Insular
es vol frenar a curt plaç. Per això, s’estima com a vàlid per al
desenvolupament darrer de l’aeroport un camp de vols amb una única
pista.
Tanmateix, un simple trencament de l’única pista, o simplement la seva
reparació pels programes de manteniment, pot produir el tancament de
l’aeroport i provocar un cert aïllament de la població resident, alhora que un
buit en l’arribada del turisme i el seu eventual desplaçament a altres àrees
de competència. Per a evitar aquesta situació s’ha condicionat la pista de
rodament per a permetre el seu ús en cas d’emergència i, d’aquesta
manera, evitar que l’illa quedi incomunicada per aquest mitjà de transport.
Cal assenyalar que la proximitat entre la pista de vols i la pista de
rodament impedeix la utilització de ambdues de forma simultània per a
operacions de enlairament o aterratge, pel que el funcionament de la pista
de rodament per a aquests usos només podrà realitzar-se en cas
d’emergència.
L’Edifici Terminal de Passatgers ha començat a presentar deficiències en
bona part de les seves zones i processadors, circumstància agreujada per
l’extraordinari continu increment del tràfic assolit en els darrers anys.
Aquestes instal·lacions presenten punts de congestió significatius, com per
exemple:
Mostradors de facturació
Carrussels de recollida d’equipatges
Àrees d’espera
El control de seguretat C+I (Comunitari no espanyol i Internacional
Pur) i el control de passaport en arribades
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Segons el Pla Director de l’Aeroport de Menorca, amb la demanda actual,
el nivell de qualitat d’algunes instal·lacions (C+I) en hora punta és C, el
mínim permès per Aena.
Existeixen també els problemes de contaminació acústica, propis
d’instal·lacions d’aquest tipus.

5.4.2.Reial Aeroclub de Maó – Menorca
Les instal·lacions del Reial Aeroclub de Maó-Menorca corresponen al
primitiu aeroport de Menorca, i se troben devora la carretera Maó-Sant
Lluís. Aquestes instal·lacions serveixen de base per a activitats esportives i
d’oci relacionades amb el vol, a més de cursos de pilotatge.
En l’actualitat la flota d’aeronaus de l’Aeroclub és de 6 avions, amb
capacitat entre 2 i 4 places.
El fet que l’Aeroclub utilitzi les instal·lacions de l’antic aeroport de Menorca,
la construcció del qual data de 1936, fan que la pista de vols és una de les
més llargues d’Europa per aquest tipus d’establiments.
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5.5

ENERGIA

5.5.1. Demanda
La importància del turisme i del sector serveis fan que el transport sigui,
amb diferència, el major consumidor d’energia. Per tant, els productes
petrolífers constitueixen el recurs energètic més utilitzat (tres quartes parts
del
consum
final
energètic).
Tanmateix,
les
instal·lacions
d’emmagatzematge dels derivats del petroli són actualment insuficients, i
per això s’està estudiant la seva ampliació.
L’energia elèctrica és el següent recurs energètic més utilitzat, ja que no
existeix gas canalitzat a Menorca, i el consum de combustibles sòlids és
molt reduït. Actualment les energies renovable tenen una presència
merament testimonial.

5.5.2. Infrastructures
La producció, el transport i la distribució de l’energia elèctrica a la
Comunitat Autònoma estan constituïts per dos sistemes totalment
independents. El sistema corresponent a les illes de Mallorca i Menorca, i
el que s’encarrega del subministrament elèctric de les illes d’Eivissa i
Formentera. No hi ha interconnexió elèctrica peninsular.
Les illes de Mallorca i Menorca estan connectades mitjançant un cable de
corrent alterna de 132 kV i, per tant, constitueixen un únic sistema elèctric
amb cinc centrals de producció, 4 de les quals estan situades a Mallorca i
tan sols la de Maó a Menorca. El total de potència nominal instal·lada en el
sistema Mallorca – Menorca és de 987,4 MW a finals de 1999.
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De l’energia elèctrica generada pel sistema Mallorca – Menorca, les
centrals instal·lades a Mallorca produeixen 3.784.819 MWh, el 86% de la
producció total de Balears. La central de Maó genera 119.821 MWh, dels
quals 102.004 MWh són deguts als grups diesel i la resta a les turbines de
gas. La producció d’aquesta central assoleix el 33% del consum elèctric de
Menorca, i és necessari que des de Mallorca es transportin 246.895 MWh
per cable submarí. Mentre la demanda a Mallorca està per davall de la
punta, només funciona una central a Mallorca, estant la de Maó en situació
de "stand-by".
Pel que fa a instal·lacions de transport, existeixen 86 km a Menorca,
corresponents a 2 línies de 132 kV. Existeixen 3 subestacions de
transformació. No existeixen línies aèries de tensió mitja a zona urbana,
estan totes soterrades. A les Illes Balears és on hi ha major proporció de
xarxa soterrada d’Espanya.
A Menorca, tots els productes petrolífers arriben en vaixells cisterna a Cala
Figuera, al Port de Maó, on CLH disposa d’instal·lacions pròpies
d’emmagatzematge. Des d’aquí es fa la distribució amb camions.
GESA disposa d’una instal·lació pròpia d’emmagatzematge de fuel-oil de
8.250 m3 i de 2.150 m3 de gasoil, situada en el port de Maó, amb
descàrrega pròpia, que utilitza com a combustible la central elèctrica (fueloil BIA).
El combustible per als motors d’explosió d’aviació arriba al port de Maó en
contenidors, perquè es tracta de petites quantitats i, posteriorment, se
transporten als aeroports en camions.
Les instal·lacions d’emmagatzematge de CLH en el Port de Maó tenen una
capacitat total de 6.700 m3. Aquestes instal·lacions són insuficients, ja que,
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per exemple, la reserva de benzina només dura 5 dies en l’estiu, i el gasoil
fins i tot menys en cas de funcionament continuat de la central elèctrica de
Maó. Tot això implica una freqüència de vaixells molt elevada.
Les instal·lacions d’emmagatzematge de querosens de l’aeroport de Maó
tenen una capacitat de 5.800 m3.
En l’actualitat no existeixen infrastructures de distribució de gas, tot i que sí
existeixen xarxes locals a algunes urbanitzacions o a algunes àrees
urbanes de Maó.
Tal com preveu el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, el
gas natural és el combustible que ofereix una millor relació entre preu,
eficiència, neteja, incidència ambiental i reserves. Per tant, el seu
subministrament es planteja no com una opció de cobertura de la
demanda, sinó per raons de política energètica i de diversificació.
Davant la dependència respecte a determinades opcions energètiques s’ha
d’optar per la diversificació de fonts, de forma que permeti disposar
d’elements més flexibles i menys vulnerables a alteracions de fonts de
subministrament. L’aprofitament de les fonts d’energia renovables pot
potenciar aquest fet.
Existeix una valoració general positiva del foment d’energies renovables i
de la seva capacitat de reducció de consum de combustibles fòssils que,
en qualsevol cas, ha d’avaluar-se sense oblidar els aspectes peculiars
socials i ambientals del territori menorquí.
Tot i ser limitades les possibilitats d’utilització de l’energia solar, aquestes
poden resoldre adequadament la producció d’aigua calent sanitària i
l’aprofitament passiu d’habitatges.
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L’aprofitament de l’energia eòlica es centra en la instal·lació de parcs
d’aerogeneradors que es localitzen a zones d’alt interès eòlic, i en molts
casos també ecològic. Cal, per aquesta raó, valorar la fragilitat
paisatgística de l’illa de Menorca, valors propis de la morfologia del
paisatge i visuals, als que s’afegeixen valors de naturalesa ecològica i
cultural. Existeix una clara correspondència entre una valuosa estructura
ecològica del paisatge i una harmoniosa composició estètica, en la que
entren a formar part de manera rellevant elements construïts per l’home,
entre els quals s’inclouen els assentaments urbans.
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5.6. Telecomunicacions
5.6.1.La importància de les telecomunicacions en l’avanç cap a la
sostenibilitat
Dos dels principals criteris cap a la consecució d’un desenvolupament
sostenible a Menorca, mantenint la identitat regional, són:
-

Incrementar el valor afegit de les activitats turístiques mitjançant la
captació d’un turisme de qualitat, possibilitant d’aquest mode la
inversió en la tendència a l’alça en el nombre de visitants.

-

Diversificar l’activitat productiva, recolzant el desenvolupament
d’altres activitats i disminuint la forta dependència del turisme.

En ambdós casos, el foment de noves tecnologies resulta de capital
importància, tant pel que fa a les activitats tradicionals, essencials per al
manteniment de la identitat regional; com pel que fa a les activitats
turístiques, de cara a aconseguir un posicionament en el mercat d’acord
amb els criteris comentats.
El Pla d’Innovació de les Illes Balears, en elaboració, identifica les
principals estratègies institucionals per a la consecució dels objectius
assenyalats. Des del Pla Territorial Insular de Menorca es pretén donar
resposta a les necessitats infrastructurals per a impulsar aquestes
estratègies.
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5.6.2.Telefonia mòbil
El Pla Especial de Telefonia Mòbil a l’illa de Menorca destaca la proliferació
d’operadors i de serveis, així com la falta d’una ordenació en la ubicació de
les antenes de telefonia mòbil, com les causes principals dels principals
dèficits en la planificació d’aquest tipus d’infrastructures:
1. Una falta de reflexió sobre l’adequada ponderació entre els valors
paisatgístics o ambientals en presència, i les necessitats d’una
adequada prestació del servei.
2. Una certa alarma social sobre els eventuals impactes que aquest tipus
d’instal·lacions pot generar en la salut.
L’impacte territorial sembla, en aquest punt, molt clar:
1. Per una banda l’impacte d’aquestes tipologies pot suposar una efectiva
degradació del paisatge i del medi ambient, i
2. d’altra, pot condicionar o induir usos dels sòl i del territori.
El Pla Especial de Telefonia Mòbil a l’illa de Menorca fa incís en que, en el
cas de Menorca, la incidència en el territori de l’illa resulta molt clara: per
una part, la implantació de les instal·lacions que requereixen aquests tipus
de tecnologies, pot suposar una alteració i degradació significatives dels
valors paisatgístics i naturals del medi ambient; per altra, aquestes
instal·lacions poden induir o condicionar usos del sòl contraris als valors
ambientals que pretenen salvaguardar-se o predeterminar l’ordenació dels
nuclis de població o l’ús de les diferents zones del sòl.
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Els efectes negatius sobre el territori poden multiplicar-se quan aquest
presenta característiques singulars relacionades amb la seva mida, amb la
seva configuració topogràfica i amb la presència de determinats valors
culturals i naturals rellevants. Tal és el cas de l’illa de Menorca, el territori
de la qual presenta, alhora, una elevada fragilitat paisatgística, derivada de
la configuració del seu relleu en un espai insular de reduïdes proporcions, i
un alt valor natural i cultural, per la forma harmònica en que tradicionalment
s’ha articulat l’explotació agropecuària i forestal, amb el potencial ecològic
disponible.
A les dimensions i disposició de l’espai insular, que el converteixen ja en
un territori molt sensible visualment a instal·lacions de telefonia mòbil,
s0afegeix la particular organització del relleu, tant interior com litoral, que
augmenten la fragilitat del conjunt i que són la base, en molts casos,
d’hàbitats de notable valor ecològic.
La major part de les antenes de telefonia mòbil existents a Menorca són
d’implantació urbana (nuclis, urbanitzacions i polígons industrials): 13
antenes en rústic front a 66 en urbà.
Les implantacions en sòl rústic més negatives sobre el paisatge i sobre la
integritat del medi físic són les que existeixen en espais ja protegits (ANEI),
i a les seves immediacions. A la primera situació es troben el conjunt
d’antenes localitzades al cim del Toro, així com una implantació singular
sobre un petit pujol pròxim a Sa Mesquida, dins de l’ANEI ME-8. Per altra
banda existeix una altra antena en el nucli de Es Grau, que està dins el
Parc Natural de s’Albufera.
Cal considerar també la incidència negativa d’una sèrie d’antenes
implantades a les immediacions de ANEI, és a dir, en el que poden
considerar-se les seves àrees d’esmorteïment, seguint la terminologia
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aplicada a les Reserves de la Biosfera. Aquestes àrees compten a
vegades amb tants valors ecològics i paisatgístics com els espais inclosos
en l’ANEI i constitueixen, en tot cas, la banda de transició amb el sòl rústic
no protegit. En aquesta situació es troben les tres antenes situades a
l’Oest del barranc de Cala Morell, quasi en el límit oriental de l’ANEI ME-1
o l’ubicada vora el lloc Alputzer Vell, molt pròxim a la C-721, amb una
elevada incidència visual sobre la carretera de més tràfic de l’Illa, a un bell
paratge, i ubicada en el límit forestal de garriga calcícola amb pinar i
alzinar, que es projecta cap al Nord per l’ANEI ME-2, i cap al Sud per la
ME-13.
Finalment, no poden ignorar-se els efectes negatius sobre el paisatge pla
tan característic del Sud de l’Illa, de les instal·lacions ubicades sobre petits
pujols o convexitats, com l’existent en el terme de Sant Lluís, pròxima al
creuer de Biniancolla. En aquest casos seria especialment convenient
optar per ubicacions a mig vessant, sempre que fos tècnicament factible, i
pel tipus de pal menys impactant.

5.6.3. Fibra òptica
S’aprecia la carència d’una xarxa d’aquesta naturalesa que connecti els
principals nuclis de població.
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5.7. Aigua i sanejament
5.7.1. Coneixement dels recursos
Com s’ha esmentat amb anterioritat, l’aigua és el millor exemple, a un medi
mediterrani i insular com Menorca, d’element de la natura que és, alhora,
component ambiental de primer ordre i recurs natural bàsic. No hi ha, per
tant, dubte, de que la seva gestió i consum racional és la base de la
sostenibilitat de l’illa, no només ecològica, sinó també des del punt de vista
socioeconòmic.
S’ha produït un notable creixement de la demanda des de mitjans dels
anys vuitanta, on la demanda de la població estacional ha crescut a un
ritme d’un 8% anual, front al petit creixement de la demanda local, que
gairebé no ha superat un 1%. És important també destacar el consum
d’aigua per part de les explotacions agràries, i els nivells de consum
d’agricultura i consum urbà que, amb 11,3 i 10,5 hm3 respectivament,
constitueixen el gruix de la demanda insular.
No s’ha d’oblidar que els volums mitjans de pluja, tot i que superiors als
d’altres zones mediterrànies ibèriques, són escassos, essent els aqüífers
l’autèntica clau del sistema hídric insular. De fet, el protagonisme de les
aigües subterrànies és tan important que la seva pèrdua obligaria a una
absoluta dependència de l’exterior per l’abastiment d’aigua, per la qual
cosa és preocupant el seu estat actual.
L’abastiment d’aigua de Menorca se realitza a partir de les captacions dels
aqüífers subterranis existents a l’illa, principalment dels aqüífers de la
Unitat Hidrogeològica de Es Migjorn, i d’altres de menor dimensió. La
càrrega d’aquests aqüífers es realitza, bàsicament, a partir de l’aigua de
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pluja, tot i que també existeixen petites aportacions d’aigües prèviament
utilitzades (p. e. excedents de rec).
El coneixement dels recursos superficials és insuficient, degut a la falta
absoluta d’estacions a Menorca. Per a pal·liar aquesta carència, està
prevista l’elaboració d’un inventari de pous i captacions.
A grans trets, els recursos hídrics de l’illa poden resumir-se com segueix:
•

S’estima un volum de recursos renovables d’uns 70 Hm3/any

•

D’aquests, uns 30 o 35 Hm3/año flueixen cap a la mar, fet que
evita la intrusió salina.

•

Dels 35 Hm3 restants, tan sols uns 25 Hm3/any són tècnicament
utilitzables per al consum-

El consum d’aigua es resumeix de la següent manera:
Usos agrícoles
10,5 Hm3/any
Consum població resident 6,8 Hm3/any
Consum població turista
4,5 Hm3/any
3
Total 21,8 Hm /any
Per tant, l’excedent de recursos és d’uns 3 Hm3/any. Aquest excedent
podria augmentar-se a uns 8 Hm3/any amb una política de reutilització
d’aigües depurades.
Tot i que el balanç global és excedentari, la distinta distribució dels
recursos i de les demandes poden suposar, a la pràctica, situacions locals
de sobreexplotació. També s’ha de tenir en compte que la variabilitat del
clima mediterrani d’un any a l’altre implica que els valors promig indicats
siguin només un punt de referència: això suposa que es donin anys de
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sobreexplotació dels aqüífers, i anys amb excedents superiors als
assenyalats.
És per això que l’estat del recurs de l’aigua, atenent a la seva quantia, la
seva qualitat i dinàmica, constitueix el millor indicador de sostenibilitat
ambiental. El preocupant estat en que es troba l’illa ha d’impulsar
iniciatives adequades de caràcter sectorial, com estalvi i control
administratiu del consum, a més de la millora de les xarxes de distribució i
sanejament, o l’avanç en la depuració d’aigües residuals i la reutilització
prudent d’aigües regenerades. Ha de ser també un element clau per a la
presa de decisions en matèria urbanística i territorial, especialment en les
previsions d’eventuals desenvolupaments urbans, destinats a població
estacional.
No s’ha d’oblidar que el cicle de l’aigua constitueix, en un medi insular i
mediterrani com Menorca, un dels arguments principals per a la limitació
de futurs creixements urbans, si es desitja garantir la sostenibilitat del
sistema ecològic i social insular, que pugui estar d’acord amb els principis
inspiradors de la constitució de la Reserva de la Biosfera.

5.7.2. Satisfacció de les demandes
Pràcticament totes les demandes es satisfan amb aigües subterrànies i, en
la majoria dels casos, els pous es troben localitzats pròxims a la costa.
Presenten una punta de consum en l’estiu, el que provoca una certa
asincronia entre la disponibilitat del recurs i la satisfacció de la demanda.
Els recursos i les demandes tenen una distribució geogràfica molt desigual,
el que obliga a grans transvasaments.
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Pel que fa a l’abastiment urbà, a Menorca existeixen excedents dels
recursos destinats a abastiments sobre les demandes, però es produeixen
dèficits locals a Ciutadella i Sant Lluís, on els aqüífers estan afectats per
intrusió marina.
El servei de les demandes industrials no presenta problemes en l’actualitat.
En quant a l’abastiment agrícola, els problemes lligats al recurs hídric són
més qualitatius que quantitatius. En termes generals s’observa una
estabilització pel que respecta a superfície regada. Donada la necessitat
d’aigua per a abastiments, serà convenient programar la substitució de les
aigües utilitzades actualment per reguiu, de bona qualitat, per aigües
residuals depurades, el grau de depuració de les quals dependrà del tipus
de cultiu, que al mateix temps s’haurà d’adaptar a aquelles que permetin
una òptima utilització.

5.7.3. Qualitat dels recursos
S’originen fenòmens de salinitat natural, bé perquè s’atracessin terrenys
amb presencia de guixos o salins, bé per procedència d’aqüífers detrítics,
on les aigües estan més temps en contacte amb els materials. Aquests
fenòmens són bastant freqüents en tots els aqüífers utilitzats.
A les zones en les que estan més desenvolupats els cultius de reguiu, amb
una utilització major d’adobs nitrogenats, es presenten continguts en nitrats
molt superiors als permesos per al consum humà. A Menorca es dóna
aquest problema a la Unitat Hidrogeológica de Migjorn.
També se produeixen fenòmens de salinització a les zones on ha primat
una explotació excessiva o una gestió inadequada per a la concentració de
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les captacions a una zona reduïda. A l’illa, aquest fenomen es dóna,
principalment, a Ciutadella.
El 80% de les aigües residuals urbanes es tracta a estacions depuradores,
amb un grau de control i una qualitat de l’afluent molt variable. Els afluents
de les estacions depuradores de Menorca, en funcionament i controlades,
tenen els següents cabdals i destins:

DESTÍ EFLUENTS
milers
m3

de

%

REG

305

14,6

EMISARI

206

12,5

POU

233

11,2

TORRENT

1.049

50,3

DESCONEGUT

238

11,4

TOTAL

2085

100

Font: DOT. Govern Balear. 1995.

5.7.4. Fenòmens hidrològics extrems
El principal fenomen a tenir en compte a l’illa són els problemes de
sequera, que es tradueixen en una precarietat de l’abastiment a molt
municipis i nuclis turístics, amb situacions a vegades critiques.
A més, donat que les majors demandes es produeixen properes a la costa,
les sequeres poden originar fenòmens d’intrusió marina persistents fins
molt temps després de finalitzat el període de pluviometria.
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5.7.5. Protecció i ordenació del medi ambient
L’erosió més important se produeix sobre boscos degradats amb coberta
efectiva, matolls i pastures amb escassa cobertura i formats per
associacions inestables, així com cultius a vessants amb pendent.
A Menorca hi ha 309 hectàrees afectades per l’erosió més intensa, el que
suposa un 0,44% de la superfície total. És l’illa més afectada per l’erosió.
Pel que fa a les aigües subterrànies, s’haurà de tenir en compte que els
volums extrets no afectin als fluxos mínims necessaris per al manteniment
de les zones humides existents, així com per a evitar els fenòmens
d’intrusió marina.
L’absència de corrents permanents d’aigües superficials condiciona l’estat
actual dels llits, riberes i comuns amb altres conques: ocupació i
degradació d’aquests terrenys degut a la manca de delimitació de la zona
de domini públic.
Actualment a les Illes no està delimitat el domini públic hidràulic de cap
manera. Donada la importància d’aquesta delimitació és convenient que el
Govern Balear l’executi en l’exercici de les seves competències en la
matèria.
Per altra banda, les invasions del llit pel que fa a usos agrícoles estan
bastant generalitzades. Els agricultors utilitzen aquestes zones, assumint la
possible pèrdua de collites, des de temps històrics.
Les zones humides, que deuen la seva raó de ser a l’aigua com a suport
fonamental de la seva complexitat, adquireixen una especial rellevància
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per causa dels condicionants climàtics de la regió. A Menorca existeix una
zona humida de considerable extensió i valor ecològic: s’Albufera d’es
Grau.
La problemàtica d’aquests ecosistemes radica, per una banda, en que
tradicionalment s’ha considerat aquests biòtops com a zona inhòspites,
insalubres i improductives; i per l’altra, en les greus pressions antròpiques
a que han estat i estan sotmeses. Els riscos més greus estan relacionats
amb la contaminació de les aigües o amb la dessecació. El Pla Hidrològic
inclou un Programa per l’estudi del funcionament hidrològic i hidrogeològic
de les zones humides, per al manteniment dels aports essencials per a la
seva conservació, definint els mecanismes de recàrrega-descàrrega, els
balanços hídrics, el cabdal de demanda mediambiental, la qualitat
requerida i les restriccions a que s’ha de sotmetre l’explotació dels aqüífers
i torrents que els alimenten.

5.7.6. Ordenació dels recursos
Tot i que, com s’ha assenyalat anteriorment, el balanç global és
lleugerament excedentari, es produeixen situacions puntuals de
sobreexplotació. S’han de tenir en compte les variacions en les
precipitacions anuals i els cicles de sequeres, i que els valors assenyalats
són només una referència promig.
S’està, per tant, en una situació pròxima als límits d’explotació. Es fa
necessària, en conseqüència, una gestió integrada de l’aigua que permeti
incrementar els excedents i mantenir l’explotació dels recursos de forma
sostenible.
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Per a l’ordenació dels recursos, apart dels problemes de desconeixement
del nombre exacte de pou i de la quantificació de les extraccions, és
d’especial interès la possible sobreexplotació d’alguns dels aqüífers.
Es fa necessari millorar el coneixement dels recursos destinats a usos
agrícoles i la seva distribució espacial i temporal. En aquest sentit s’hauria
de potenciar la coordinació i transmissió d’informació entre els diferents
Ajuntaments i la Direcció General de Recursos Hídrics.
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5.8. RESIDUS
5.8.1. Residus sòlids urbans
La producció de residus domèstics a Menorca ve donada, per una banda,
pels residus generats per la població resident; i per l’altra, els turistes, la
dada dels quals se situa en torn al 1.000.000 persones/any. Això fa que
durant els mesos de juny a setembre la producció de residus es multipliqui,
provocant que en alguns punts de les zones turístiques el nombre de
contenidors pugui resultar insuficient en aquesta època de l’any.
Les instal·lacions de tractament de residus sòlids urbans de Menorca es
concentren a Es Milà, i són:
-

La planta de compostatge Milà II, amb un abocador annex,
inaugurada l’any 1995.
Una planta de selecció d’envasos lleugers inaugurada l’any 2000.
Un abocador de residus inerts (Milà I).

A l’abocador de Milà I es depositen residus voluminosos de recollida
municipal, restes de poda, animals morts, residus hospitalaris, enderrocs i
alguns residus industrials. Mentre, a l’abocador Milà II es depositen les
deixalles de la planta de compostatge.
La planta de compost té un problema de dimensionament, estant prevista
la millora del procés de tractament mitjançant la construcció de quatre
túnels de fermentació forçada.
Existeixen, a més, diversos abocadors incontrolats dispersos per l’illa
mancats de control.
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A partir del tractament dels residus a la planta de compostatges s’obté un
adob inorgànic (compost) i, en menor mesura, la recuperació d’altres
materials com vidre, plàstic, paper, metalls, etc. Els residus que no puguin
ser reciclats per la planta es depositaran a l’abocador controlat adjacent a
la planta de compostatge.
Segons dades del Consorci de Residus Sòlids, el municipi que genera més
fems és el de Ciutadella, amb quasi la tercera part del total de tones que
entren a la planta de compostatge, seguit del municipi de Maó, que genera
la quarta part dels fems que entren a la planta de Milà. Es Migjorn és el
municipi amb menor aportació de residus a la planta.
Des de 1996 fins el 199 el total de tones de residus sòlids que entraren a la
planta de compostatge va créixer un 9,7 i 6%, respectivament, en els
períodes 96-97, 97-98 i 98-99.
A Menorca es va anar implantant la recollida selectiva gràcies a un
Conveni del Govern i els Consells Insulars amb el MOPTMA. Als
anomenats
“punts verd” s’instal·laren contenidors especials per a
paper/cartró i per vidre, on un vehicle especial s’encarrega de la seva
recollida. Aquests contenidors estan instal·lats a tots els municipis. També
existeix la recollida selectiva de piles usades, que es realitza a tendes i
comerços, i la recollida de tóners d’impressora. Tota la recollida,
exceptuant la municipal, la realitza el Consorci.
La recollida selectiva de matèria orgànica s’inicià a una barriada de Maó,
després es va estendre al municipi de Es Mercadal, i posteriorment al
d’Alaior. Des de febrer de 2000 existeix, a més, la recollida selectiva de
matèria orgànica a Es Migjorn i Ferreries, i la recollida selectiva, a tots els
municipis menorquins, d’envasos lleugers (llaunes, plàstics, briks, etc.),
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que són separats a la planta de triatge, localitzada a Milà, pel seu posterior
tractament a la península. A novembre de 2000 s’amplià la recollida
selectiva de matèria orgànica a Es Castell, i a gener de 2001 a Sant Lluís.
La taula adjunta mostra la distribució (expressada en kg) dels diferents
residus recollits durant l’any 2000.

RESIDUS MUNICIPALS A MENORCA. KILOGRAMS ANY
2000
PAPER I CARTRÓ

5.446.414

VIDRE

1.727.448

ENVASOS LLEUGERS

501.072

FRACCIÓ ORGÁNICA

1.548.460

REBUIG*

53.904.720

TOTAL

62.246.488

5.8.2. Residus industrials
No existeix una recollida genèrica, organitzada, dels residus industrials,
segurament perquè la mida i configuració i distribució espacial dels
polígons industrials existents dificulten la seva implantació.
El tractament d’aquests residus és molt heterogeni, pel que difícilment pot
ser objecte d’una instal·lació única, exceptuant els casos en que serveixi
per a una concentració d’indústries del mateix tipus.
Dins els residus industrials es presenta una tipologia variada en funció de
les diferents branques industrials. Alguns d’aquests residus poden
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qualificar-se com a residus perillosos. Les principals branques industrials
generadores de residus a Menorca són les següents:
El subsector del calçat genera una sèrie de residus tals com retalls
de pell, naturals i sintètiques, fil, envasos, etc. Aquests residus
actualment no són objecte de cap tipus de classificació per la seva
posterior reutilització, essent tractats com a R.S.U. Les tintures
utilitzades van a formar part del conjunt d’aigües residuals.
Respecte als residus derivats dels escorxadors, els que provenen
de l’escorxador de Maó es depositen a l’abocador de Es Milà,
mentre que els generats a l’escorxador de Ciutadella, que abans
eren dipositats a una fossa coberta situada al recinte de la
depuradora d’aigües residuals de Rafal Amagat, afegint-se cal
viva després de cada abocament, ara són dipositats també a Es
Milà, i són tractats amb cal viva, ja que la fossa de Ciutadella es
va tancar. A Es Milà es dipositen les restes dels animals
domèstics morts al medi urbà.
El sector de la bijuteria genera una sèrie de residus inorgànics
contaminants que han de ser tractats abans de la seva evacuació.
L’Institut Tecnològic de la Bijuteria, fundat per les empreses del
sector per fer front als seus problemes tècnics, s’ocupa
d’investigar la solució de la problemàtica ambiental presentada
pels residus del sector. Ja s’ha posat en funcionament la Central
de Depuració per al tractament d’aquests residus.
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5.8.3. Residus tòxics i/o perillosos
D’entre els industrials, destaquen aquells que resulten tòxics i/o perillosos,
pel que requereixen una neutralització o destrucció en instal·lacions molt
especialitzada i d’un cost molt elevat. S’està intentant redactar, des de fa
anys, un Pla Nacional que situï estratègicament unes poques plantes de
tractament i n’organitzi el transport.
El caràcter heterogeni d’aquest tipus de residus planteja la possibilitat de
crear una estació de transferència on es classifiquin, per al seu posterior
trasllat als centres de tractament corresponents.

5.8.4. Residus hospitalaris
Els residus procedents de centres sanitaris assistencials, laboratoris
clínics, així com clíniques veterinàries, han de ser tractats de forma
separada degut al seu potencial caràcter patogen. L’ús generalitzat de
material d’un sol ús en aquests centres genera un volum apreciable de
residus. Aquests residus, pertanyents al grup II, abans eren tractats per
l’Insalud, i eren eliminats als centres assistencials per incineració, mentre
que la resta, constituïda pels produïts als laboratoris d’anàlisis clíniques
privades i a les clíniques veterinàries, es condueixen en contenidors
especials per a material d’un sol ús, amb posterior esterilització abans de
la seva entrega al servei de recollida, anant a parar, finalment, a l’abocador
de Milà. Els residus hospitalaris del grup I són transportats a la Península,
on són tractats de forma específica.
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5.8.5. Residus agrícola-ramaders
Es tracta, principalment, de fems i purins de les explotacions agràries
dedicades en la seva totalitat a ús com a adob agrícola. A més es
comptabilitzen en aquest grup els residus plàstics agrícoles i envasos de
productes fitosanitaris. Moltes explotacions no tenen fossa de purins, el
que pot generar problemes de contaminació de torrents i aqüífers.

5.8.6. Residus de la construcció i demolició
Tot i que ambdós processos són bàsicament oposats, els residus generats
als projectes de construcció i de demolició són considerats, normalment,
de forma conjunta. En general, se defineixen com a residus de construcció
i demolició tots els deixalles que se generen de les diverses activitats de
construcció i demolició. Aquest residus inclouen diferents materials inerts i
reactius, que resulten de la demolició no discriminatòria d’estructures.
També poden incloure restes que resulten de la demolició discriminatòria
de les mateixes estructures. Els residus de construcció inclouen també els
materials de construcció auxiliars que resulten de l’edificació i la renovació,
com pintura, rebuig i altres. En ser materials reactius, el seu rebuig final en
farciments sanitaris pot requerir tractament previ o control, dins del
farciment, per manejar els lixiviats i el biogas.
És necessari, a més, definir els següents termes: deixalles, residus de
demolició inerts i residus de construcció perillosos. Les deixalles són el
material natural que es treu del terreny al lloc de la construcció. Consisteix
en terra, roca, arena, grava, argila i altres materials no contaminats. Aquest
residu generalment és suficientment net per a poder ser utilitzat sense
tractament pel cultiu, per àrees verdes o per material de farciment.
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Els residus de demolició inerts inclouen materials fets per l’ésser humà que
són químicament inerts tals com: formigó (sense armadura), els totxos i el
paredat. Els materials d’aquesta categoria poden emmagatzemar-se
sense causar impactes negatius al medi ambient, i sense necessitat de ser
processats. Aquests materials poden ser utilitzats per reemplaçar certs
insums de construcció, com per exemple la grava.
Els residus de construcció perillosos constitueixen un grup de deixalles que
consisteixen en materials contaminats amb elements químics orgànics i
inorgànics perillosos (pintures, solvents, fungicides i altres). També
inclouen materials que normalment es reconeixen com a altament
contaminants.
Actualment no existeix regulació ni planificació, pel que, a vegades, són
dipositats “on es pot” pels propis agents productors. En alguns casos
s’utilitzen pedreres abandonades. En la majoria dels casos acaben a
l’abocador de Es Milà.

5.8.7. Mobles, estris/utillatge, electrodomèstics
No poden recollir-se amb el servei ordinari dels R.S.U. ni són tan inerts
com els subproductes de la construcció, pel que necessiten una recollida
especial i un pretractament selectiu.
Aquesta recollida existeix a tots els ajuntament de l’illa i, a més, Mestral i la
ONG REMAR també realitzen aquest tipus de recollida.
El servei donat per Mestral és una alternativa al servei ofert pels
ajuntaments, i se realitza prèvia cridada dels interessats. Adequa la major
part dels voluminosos que recull, possibilitant la seva reutilització gràcies
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als seus tallers de treball i a la zona de venda que té organitzats. De la part
remanent s’extreuen els elements per al reciclatge (ferralla, metalls nobles,
peces de recanvi, fusta, etc.) i la resta (menys del 15%) es traslladat a
l’abocador.
Els ajuntaments destinen el 100% d’aquesta recollida a l’abocador.
5.8.8. Vehicles fora d’ús
Els vehicles abandonats o donats de baixa acaben tractats com a ferralla i,
després de ser premsats, són traslladats a qualque factoria siderúrgica.
Però prèviament romanen dipositats a abocadors pel seu desguàs.
Actualment existeix una tendència a associar aquests residus amb els
pneumàtics fora de servei.
Existeixen instal·lacions, tant a polígons industrials com fora dels mateixos,
amb l’autorització competent. Tanmateix, aquests abocadors o dipòsits no
tenen cap tipus de regulació, ni pel que fa a la seva ubicació ni a les seves
condicions, tot i que sempre originen un impacte paisatgístic molt negatiu, i
freqüentment originen també molèsties i fins i tot suposen un perill pels
veïns.
5.8.9. Animals morts
Els animals domèstics morts per accident o malaltia no poden eliminar-se
com un R.S.U. qualsevol; molt menys si es tracta de bestiar.
Al camp se sol recórrer al simple enterrament, que ha d’estar controlat
sanitàriament en el cas de morts per malalties infeccioses.
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Al refugi d’animals existeix un forn incinerador on s’incineren petits
animals, a més dels animals de companyia entregats pels seus propietaris.

5.8.10. Olis usats
S’entén per olis usats tots els olis d’ús domèstic i industrial, amb base
vegetal, mineral o lubricants, que hagin esdevingut inadequats per l’ús que
se’ls hagués assignat inicialment i, en particular, els olis usats dels motors
de combustió i dels sistemes de transmissió, així com els olis minerals
lubricants, olis per a turbines i sistemes hidràulics.
A nivell nacional s’està pendent de l’aprovació d’un pla d’instal·lacions de
reciclatge, a on seran traslladats els olis recollits a la zona corresponent.
A Balears existeix una organització privada per a la seva recollida i
s’elimina bàsicament per incineració a unes teuleres de Felanitx, a l’illa de
Mallorca. A més, existeix un conveni realitzat pel Consell Insular de
Menorca, segons el qual es subvenciona part de la recollida i transport dels
olis usats a Mallorca. Les empreses Son Salomó (recollida i transport d’olis
minerals i vegetals) i Francesc Mesquida s’encarreguen de la seva
recollida i transport, i una part dels olis són cremats a la planta
d’aglomerats de Menorca.

5.8.11. Fangs d’estacions depuradores
Els fangs produïts a les estacions depuradores d’aigües residuals, amb
diferents graus d’estabilització, han de ser eliminats o reutilitzats en
condicions sanitàries i mediambientals adequades, donat el seu
potencial contaminant en cas de digestió o estabilització insuficient.
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6.

EQUIPAMENTS

La funció principal de les dotacions i serveis rau en generar utilitats que, en
gran mesura, se concreten com a actes de ús/consum per part de les
persones, mitjançant els quals se satisfan necessitats diverses. En tractarse d’activitats de serveis, i donada la freqüent convergència espai-temporal
que exigeixen entre els proveïdors i usuaris/consumidors, és obvi que un
principi general rau en aconseguir un bon ajustament espacial entre oferta i
demanda. És per això que la tasca fonamental de l’anàlisi de localització
d’ambdós components consisteixi a examinar i valorar la distribució que
presenten sobre el territori la necessitat o demanda, i la provisió o oferta, a
través dels indicadors oportuns.
A l’hora de considerar el paper dels equipaments a un pla territorial, s’ha
de tenir present que hi ha tres dimensions o interessos implicats que
confereixen singular rellevància a aquesta parcel·la: la dimensió socials,
per quant es tracta de satisfer necessitats de la població, procurant
benestar i contribuint a la qualitat de vida; la dimensió econòmica per
quant, com a branca d’activitat, involucra a agents i empreses privades que
generen ocupació i rendes; i una dimensió política, no només per les
competències reguladores, sinó per l’assumpció directa de la provisió de
molts serveis per part del sector públic.
6.1. Equipament educatiu
De les xifres manejades sobre alumnes i places d’educació infantil, sembla
que el grup de 3-5 anys actual (2.244 nins) està raonablement cobert per
l’oferta existent. No obstant, convé afegir que l’efectiu dels nascuts des de
1997, és a dir, entre 0-2 anys (segons la font padronal), assoleix una xifra
de 2.487, el que suggereix un increment de la demanda en els anys
immediats que s’haurà d’atendre. Per una altra banda, la cristal·lització

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

230

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
MEMÒRIA INFORMATIVA

significativa dels assentaments costaners i perifèrics està fent emergir una
demanda que està una mica allunyada de l’oferta actual, el que s’ha de
considerar a efectes de valorar la conveniència de dotar nova oferta “in
situ”, per evitar desplaçaments llargs a aquests nins. En alguns municipis,
a més, s’han revelat demandes expressament per a aquest nivell educatiu
relatives, per exemple, a congestió, insuficiència o deficiències en
instal·lacions.

Existeixen certs desequilibris intermunicipals entre població en edat
d’educació primària i l’escolaritzada a cada municipi, que apunten a
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moviments pendulars per raó d’estudis. En tot cas, i addicionalment, s’ha
d’assenyalar que en els pròxims anys la demanda real d’educació primària
hauria de disminuir molt lleugerament, ja que els efectius padronals de 0 a
5 anys (4.731) són una mica inferiors als actuals entre 6 i 11 anys (4.819),
pel que no sembla que sorgeixin necessitats d’aquest banda.
L’accessibilitat de l’actual demanda potencial (nins de 6 a 11 anys) als
nuclis amb centre d’educació primària, d’acord amb l’indicador adoptat,
resulta acceptablement bona. No obstant, per part
de diversos
ajuntaments s’han transmès deficiències i insuficiències a alguns centres.
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La provisió de ESO es realitza només en quatre dels municipis, essent
Maó el que concentra la major proporció de places. Naturalment això
obliga a la corresponent mobilitat intermunicipal d’alumnes, però també
dintre dels propis municipis, ja que els 14 centres s’ubiquen en els nuclis
principals de cada municipi.
Lògicament, els efectius dels grup de població implicat són més alts en els
municipis que disposen de centre en l’actualitat, si be a Es Castell i Sant
Lluís les xifres assoleixen ja cotes suficients com per pensar en la creació
d’un servei “in situ”, pel que cal proposar la seva consideració a les
polítiques d’ordenació, de cara a disminuir els desplaçaments actuals. A
qualque municipi s’ha manifestat la insuficiència de les instal·lacions
actuals, i a d’altres es parla de mancança, reclamant implícitament aquesta
dotació.
Existeix un nivell d’escolarització de 79,4%, pràcticament coincident amb la
proporció de demanda estimada (80%), que s’ha vengut utilitzant en els
treballs de planificació urbana i territorial. No obstant, la taxa bruta
d’escolaritat en el curs 1996-97 per a Espanya ja va superar el 80%, pel
que cal revisar a l’alça aquest estàndard. En consonància, sí, com sembla
desitjable, s’incorpora com a objectiu polític el d’ampliar la formació a la
pràctica totalitat dels joves menors de 18 anys ( a través d’un
aprofundiment en l’oferta educativa orientada al mercat laboral), llavors
s‘hauria de revisar la magnitud de l’oferta actual.
Els centres actuals, tots públics, que ofereixen ensenyament de batxillerat i
formació professional, estan localitzats en quatre nuclis, essent Maó, i en
menor mesura Ciutadella, el que té l’oferta més destacada. La magnitud de
la demanda potencial en alguns municipis fa possible pensar en
increments dotacionals, principalment en el SE insular, com a fórmula, a
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més, per pal·liar la mobilitat habitual d’estudiants. Això s’ha traduït, a més,
en demanda expressa per part d’algun municipi mitjà-petit.
L’ensenyament universitari a Menorca es concreta sota dues formes:
l‘Extensió de la UIB a Alaior, i el Centre Associat de la UNED a Maó. Els
majors requeriments de llindar per a l’aparició d’aquest tipus de serveis
indubtablement llastren les oportunitats d’elecció dels joves menorquins, la
demanda potencial dels quals s’estima en quasi 3.300. Els reptes en
aquest cas tenen diverses cares:
-

Possibilitar una major elecció de titulacions “in situ”.

-

Contemplar la disjuntiva entre mobilitat intrainsular o major difusió
de l’oferta (en el seu cas, cap a l’oest insular).

-

Compatibilitzar l’eficiència econòmica (inversions) amb una certa
equitat (igualtat) en l’accés espacial.

La solució no és fàcil, tot i que donada l’especificitat insular, podrien
considerar-se opcions tals com un major recurs a les tecnologies de la
comunicació per a possibilitar un millor accés per part de la demanda,
donat que ajuden a superar la barrera de la distància. La demanda des de
Ciutadella d’aquest dotació podria, tal volta, dirigir-se per aquesta via.
S’hauria d’afegir, a més, la presència efectiva i en augment de
l’ensenyament d’adults. La millora de les seves instal·lacions ha estat
objecte de demanda en alguns municipis com Es Mercadal.
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-

Possibilitar una major elecció de titulacions “in situ”.

-

Contemplar la disjuntiva entre mobilitat intrainsular o major difusió
de l’oferta (si s’escau, de cap a l’oest insular).

-

Compatibilitzar l’eficiència econòmica (inversions) amb una certa
equitat (igualtat) en l’accés espacial.

La solució no és fàcil, tot i que, per l’especificitat insular, es podrien
considerar opcions com un major ús de les tecnologies de la comunicació
per tal de possibilitar un millor accés per part de la demanda, ja que ajuden
a superar la barrera de la distància. La demanda des de Ciutadella
d’aquesta dotació es podria emprendre des d’aquesta via.
S’hi hauria d’afegir, a més, la presència efectiva i creixent de
l’ensenyament per a adults, amb la demanda de millora d’instal·lacions
efectuada per algun municipi com Es Mercadal.
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6.2. L’equipament sanitari
Per part del sector públic, Menorca està subdividida en 3 Zones bàsiques
de Salut: Llevant (Maó, Sant Lluís i Es Castell), Centre (Alaior, Es
Mercadal, Ferreries i Es Migjorn) i Ponent (Ciutadella). A cada una d’elles
s’hi ubica un centre de salut (a Maó, Ciutadella i Alaior respectivament). A
la vegada, dels centres de salut esmentats hi depenen 5 Unitats Bàsiques
rurals (a cada un de la resta dels municipis), per la qual cosa es garanteix
una oferta pública a tots i cada un dels vuit municipis menorquins. A més
de l’hospital, les urgències s’atenen als tres centre de salut i a través del
servei telefònic 061.
La distribució territorial té una estreta correlació amb la població, ja que els
centres de salut s’ubiquen als tres municipis amb més habitants, tot i que
s’ha de dir que Es Castell (que només té una unitat bàsica) té una població
propera a la d’Alaior (amb només 1100 habitants més). En definitiva, la
localització cerca els dos principis clàssics: presència a tots els municipis i
major dotació als més poblats. Convé ressenyar que en un dels centres de
salut (Ciutadella) s’ofereix també una certa atenció especialitzada,
justificada per la mancança d’hospital i per la seva distància respecte de
l’existent. Així mateix, certes demandes concretes de nova dotació o
reordenació espacial han aflorat en el curs de les prospeccions en algunes
zones.
Per part del sector privat, existeix a l’illa un cert nombre de consultoris
generals i especialitzats, la distribució espacial dels quals, segons les
dades facilitades, no és tan homogènia com la del sector públic, ja que
mostra una major concentració a Maó.
Establir la dotació desitjable d’atenció primària en un context tan canviant
estacionalment resulta agosarat. Metodològicament el tractament
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consistiria en dimensionar de manera adequada la demanda / càrrega que
implica la població de dret per un costat, i la flotant per l’altre, per tal de
combinar-les posteriorment. En relació a aquest fet s’ha intentat fer una
estimació, tot advertint que s’ha d’entendre només com a plausible. En el
quadre adjunt es mostren els dos components demogràfics (residents i
població flotant). Per als primers s’ha aplicat l’estàndard de 0.5 m² per a
atenció no hospitalària, i per als segons s’ha estimat que ocasionarien una
càrrega equivalent a la tercera part dels seus efectius.
Quadre. Sòl estimat per a assistència sanitària extrahospitalària per

POBLACI
POBLACI
Ó
Ó. 2000
FLOTANT
1998

MUNICIPI

SÒL PER A
POBL.
DRET.
(m2 )

SOL PER
A POBL.
FLOT.
(m2 )

002 ALAIOR

7772

13189

3886.0

2176.0

015
CIUTADELLA

23350

45574

11675.0

7520.0

4149

3083

2075.0

509.0

23710

13078

11855.0

2158.0

037
ES
MERCADAL

3244

20836

1622.0

3438.0

052 S. LLUIS

4640

12737

2320.0

2102.0

ES

6658

4248

3329.0

701.0

902 MIGJORN
GRAN

1212

4532

606.0

023 FERRERIES
032 MAÓ

064
CASTELL

748.0
municipis. Menorca.

Font: Elaboració pròpia sobre dades del CIM.
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Es constata que a varis municipis, com Ciutadella, Es Mercadal, Alaior,
Maó i Sant Lluís l’estimació per a la població flotant indica unes xifres
certament elevades que, insistim, s’han de prendre amb precaució. No
obstant, aquesta estimació hauria de servir per contemplar possibles
increments dotacionals (permanents o estacionals).
L’accessibilitat als serveis d’atenció primària (pública i privada) s’ha
avaluat a partir d’identificar primer els nuclis que compten amb algun dels
serveis mèdics primaris i delimitar l’àmbit dins de 5 km. en línia recta. El
resultat va mostrar com al menys un 89 per cent de la població (els efectius
als nuclis disseminats no hi estan ubicats) cau dins d’aquesta distància. Els
assentaments no coberts dins d’aquest radi se situen principalment dins a
la costa central-nord, a l’extrem sud-occidental i una franja a la part sud
sobre el límit municipal entre Alaior i Maó. Algunes d’aquestes zones
adquireixen en alguns casos un volum demogràfic que reclama considerar
una possible dotació d’aquest nivell.
Cal insistir en el fet que un cert nombre de demandes concretes
d’ampliacions (nous punts de servei, urgències, especialitats mèdiques,
etc.), millores en instal·lacions o reordenació espacial han aflorat en el
moment de realitzar la recerca de dades a gairebé tots els municipis, tot
afectant no només a les capçaleres municipals, sinó també a d’altres
assentaments (vegeu el capítol IX). El fenomen turístic agreuja
estacionalment la situació.
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L’oferta sanitària de caràcter hospitalari es concreta en l’actualitat en
quatre centres d’importància desigual. L’Hospital Verge del Toro
pertany al sector públic. Ubicat a Maó, compta amb 126 llits i és la
dotació hospitalària més important de l’illa i el centre de referència per
a l’atenció especialitzada.
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A la mateixa ciutat de Maó s’hi ubiquen, a més, dues de les tres clíniques
hospitalàries privades existents i que afegeixen en conjunt 47 llits més a la
població. En total, el 78% de l’oferta es concentra a Maó, segons aquest
indicador. A Ciutadella s’hi ubica l’altra petita clínica privada (amb 48 llits).
En resum, aquest equipament indica l’habitual tendència a la concentració,
en front a d’altres serveis per a la població més equilibrats en el seu
repartiment espacial.
Pel que fa a la dotació pública futura es disposa d’un informe per part de
l’INSALUD dirigit a planificar-la a partir d’un diagnòstic actual. Aquest
informe indica la possibilitat de construir un nou centre hospitalari. Per a les

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

241

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
MEMÒRIA INFORMATIVA

necessitats de llits, es decanta per una xifra de 132 llits, que suposa un
augment tan sols d’un 6% respecte a l’oferta actual a l’Hospital Verge del
Toro i que, com el mateix informe assenyala, el ràtio de llits resultant per
mil habitants és, a l’illa, netament inferior a la del global de l’INSALUD i a la
d’hospitals del grup I. Per aquest motiu se suggereix una revisió a l’alça
d’aquest índex.
La ubicació d’aquesta nova oferta estaria bàsicament en un nou centre
hospitalari situat a Maó. Des del punt de vista de l’accessibilitat, l’elecció de
la localització prop de Maó se sustenta en una sèrie de criteris raonables.
En concret la nova ubicació de l’hospital indica que dins del radi de 20km.
Hi ha el 56% dels efectius, i que en queden un 28% entre 40 i 50 km.
(l’extrem occidental de l’illa).
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Quadre. Distribució de la població resident en nuclis per corones de
distància al nou hospital.
DISTÀNCIA (km.)

POBLACIÓ

PERCENTATGE

Sense ubicar

1134

1.62

< 10

32183

46.01

10-20

7201

10.29

20-30

8139

11.64

40-50

19600

28.02

50-60

1693

2.42

TOTAL

69950

100

Ft. Elaboració pròpia sobre dades del CIM.

Tenint en compte la bipolaritat demogràfica de l’illa, addicionalment
l’informe esmentat proposa una dotació suplementària a Ciutadella, capaç
d’atenció especialitzada (de consultes, sobretot), tot i que la dotació
associada a llits és exigua. Per causa de la concentració turística a l’extrem
occidental, la decisió en aquest cas s’hauria de meditar, i considerar la
viabilitat de serveis quirúrgics de caràcter ambulatori.
Finalment el present diagnòstic ha d’apuntar que, en la mesura en que es
pretengui políticament una atracció de turistes d’edat avançada (per tal de
disminuir l’estacionalitat), un recurs convergent a desenvolupar podria
esser una oferta de serveis sanitaris especialitzats en el camp de la
geriatria.
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6.3. Equipaments socials
Els serveis socials comprenen una gamma d’activitats molt variada i en
eclosió, cosa que provoca algunes dificultats en la seva anàlisi. Des del
punt de vista espacial, tot i que algun d’aquests serveis compten amb
equipaments consolidats i reconeguts, en d’altres casos es tracta
d’instal·lacions incipients o que es recolzen i gestionen des d’oficines
administratives, i sovint amb una presència d’ONG.
Pel que fa als equipaments residencials existeixen 8 centres a l’illa, que
ofereixen 360 places en total. La demanda potencial segons els estàndards
aplicats en el Pla Sociosanitari indica una dada prou semblant. No obstant,
per causa del procés d’envelliment progressiu, en aquest diagnòstic s’ha
optat per augmentar lleugerament l’estàndard de necessitat, cosa que
demanaria un augment de l’oferta de serveis residencials, tal i com sembla
que apunten també les peticions dels ajuntaments. Aquest increment no
passa necessàriament per la fórmula de les residències d’ancians, ja que
les solucions no institucionals (p.e. pisos tutelats o atenció domiciliària)
està adquirint cada cop més aprovació com a alternatives adients
econòmicament i social. L’oferta actual de residències es distribueix en 5
municipis, amb un pes important de Maó, que sembla recollir demanda de
poblacions limítrofes. En la mesura en que s’assumeixi el principi de
mantenir als majors a prop del seu entorn de vida anterior, s’hauria de
considerar la provisió de serveis de residència (sigui quina sigui la fórmula
emprada) en altres municipis, tot tenint en compte dades més detallades
sobre característiques qualitatives de la demanda.
En qualsevol cas, certes instal·lacions actuals presenten un mal estat o
resulten inadequades per a tal funció. En relació a les llars o clubs
d’ancians la dotació a l’illa arriba a 11.
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La creixent consciència per part del sector públic sobretot, i d’algunes
organitzacions particulars fa que quallin tot un conjunt d’equipaments cada
com més abundant a l’illa, per tal d’atendre discapacitats,
drogodependències, dona, etc.; tot i que el dèficit històric no sembla estar
cobert, tal i com es desprèn de les demandes expressades per diversos
ajuntaments.
El recent Pla Sociosanitari de Menorca (Consorci Hospitalari de Catalunya,
2000) inclou una mesura de les necessitats i una proposta dimensionada
dels recursos necessaris (p. 77-80). Cal recordar, des de la perspectiva
d’aquest Pla Territorial Insular, diverses recomanacions:
−

Crear un Consorci Insular de Serveis Socials com a instrument de
coordinació i concertació d’actuacions en un terreny en el qual hi
hagi una diversitat d’agents implicats.

−

L’organització de l’illa en tres àrees (Llevant, Centre i Ponent) per
tal de planificar i proveir els serveis sobre bases de major equitat i
equilibri territorial. En el moment present (i això respon a la lògica
de la implantació progressiva en el temps i prioritzant la major
massa demogràfica) existeix una important concentració de
recursos a Maó, cosa que indueix a plantejar en quin grau pot
esser ja un objectiu millorar l’accessibilitat (proximitat) a alguns
dels esmentats recursos per a la resta de municipis, tot tenint en
compte que els usuaris són uns grups de població de mobilitat
limitada.
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6.4. Els equipaments esportius
La titularitat de les instal·lacions esportives està molt esbiaixada de cap al
sector privat d’origen turístic, amb gairebé el 60 % (vegeu el quadre
següent). Les instal·lacions de titularitat pública representen tan sols una
cinquena part (20.6 %). Destaca en aquest grup, amb diferència, la quota
dels ajuntaments (gairebé les tres quartes parts del mateix).
Aquesta esbiaixada dependència de la demanda externa condueix a que el
període d’ús estigui novament molt condicionat, de tal manera que de les
476 instal·lacions un 67 per cent (320) ho són només estacionalment. En
tot cas aquesta proporció no és homogènia entre municipis, ja que és més
alta a Es Mercadal i Ciutadella i més baixa a Maó i Ferreries.
Quadre. Instal·lacions esportives segons període d’ús per municipis.
MUNICIPI ÚS ANUAL

ÚS
ESTACIONAL

RATIO
ESTAC./
ANUAL

Alaior

12

33

2.75

Ciutadella

34

150

4.41

Ferreries

7

5

0.71

Maó

64

9

0.14

Es
Mercadal

14

62

4.43

St Lluís

11

34

3.09

Es Castell

10

15

1.5

Es Migjorn
Gran

4

12

3.0

Font. II Cens Nacional d’Instal·lacions Esportives. 1997
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Tot i que les xifres absolutes de l’estoc dotacional esportiu (i d’oci esportiu)
puguin semblar elevades, la privacitat i l’ús exclusiu turístic de la majoria
d’ells, juntament al seu marcat caràcter estacional, demostren una escassa
dotació d’accés públic a instal·lacions esportives, tal i com han expressat
els diferents ajuntaments.
Les demandes expressades des dels ajuntaments apunten a resoldre
carències o problemes d’algunes dotacionals comunes i populars (p.e.
piscina, entre d’altres). S’hauria de considerar l’eventualitat d’aprofitar, per
a ús de residents, instal·lacions inicialment creades amb finalitat turística;
tot i que aquesta possibilitat es veu esmerçada, entre d’altres
inconveniències, pel fet que la major part de les instal·lacions d’ús
estacional tenen una localització perifèrica i distant dels nuclis importants
de residència permanent.
Les actuacions futures en el cas de les instal·lacions enfocades de cap als
visitants no poden esser establertes com un apriorisme, ja que han d’esser
perfectament congruents amb d’altres components que el PTI estableixi
per al creixement urbà i econòmic (turístic). S’ha d’entendre que alguns
d’aquests equipaments, com els camps de golf, que superen en la major
part dels casos les 50 Ha, en un territori limitat com el menorquí en
suposen un consum excessiu, i d’altres com l’hípica o els esports nàutics
poden implicar un consum territorial eventualment prou notable.
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6.5. Equipaments culturals
Els equipaments culturals orientats a un ús més freqüent, tals com centres
culturals o biblioteques, tenen una presència notable, tot i que de les dades
disponibles se’n desprenen mancances en determinats municipis que es
concreten en la inexistència o en una dotació no proporcionada a la
població resident. Malgrat que aquestes apreciacions no s’han pogut basar
en indicadors acurats, existeixen indicis raonables com per a insistir en la
necessitat d’intervenir per tal d’aconseguir un major equilibri territorial.
Les dotacions de nivell superior, com els museus, apareixen en un nombre
destacat, si es considera l’entitat geogràfica de Menorca, tot i que amb la
lògica polarització de cap als pobles més grans. Escau remarcar la seva
potencialitat de cara a un turisme amb una major sensibilitat cultural, de tal
manera que aquests i d’altres béns de patrimoni històric importants,
localitzats arreu de l’espai menorquí, haurien de constituir una oferta que
suggerís el consum cultural del turista, tot ampliant l’aprofitament del seu
temps d’oci.
Cal considerar una altra orientació, més focalitzada als residents, per als
equipaments dedicats al teatre, cinema o auditoris, la presència dels quals
sembla prou limitada, segons les dades. Sobre la primera tipologia en
particular, sembla que hi ha una pobra dotació (sobretot a Maó i
Ciutadella), que resulta insuficient per donar cabuda a representacions de
qualitat.
Podem afegir que, en conjunt, aquesta parcel·la és una de les que conciten
un major nombre de demandes i mancances expressades per part dels
ajuntaments de l’Illa, de tal manera que es nota una preocupació notable
per aquesta necessitat, la demanda de la qual creix amb el nivell de renda.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

251

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
MEMÒRIA INFORMATIVA

6.6. Equipament comercial
Les xifres globals de distribució del comerç minorista entre els municipis
menorquins mostren, en termes absoluts, una clara bipolaritat entre Maó i
Ciutadella, tot i que la primera ciutat supera a la segona en gairebé 90
establiments més. La dualitat en la jerarquia urbana és plasmada en
aquest aspecte de forma directa i la comparació d’aquests dos municipis
amb la resta resulta en diferències molt destacada.
La perfecta proporcionalitat de la dotació comercial respecte a la població
es distorsiona en alguns casos: Ciutadella i Es Castell (amb menys
presència proporcional de comerços) i Es Mercadal (amb dotació comercial
més que proporcional). L’explicació es pot cercar en varis factors: la
capitalitat que exerceix Maó, la proximitat d’Es Castell a Maó (que el situa
en posició molt subordinada) i la posició central d’Es Mercadal que
exerciria com a focus de mercat secundari en el centre insular.
S’ha examinat l’escenari de màxima pressió de la demanda, amb l’ús com
a indicador del nombre d’establiments comercials per cada 1000 habitants
de fet, estimats segons la metodologia basada en la producció de RSU
exposada en l’informe sobre Demografia del present Diagnòstic. Si
s’assumeix que la xifra d’establiments no varia estacionalment la situació
estival comportaria una disminució notable en l’indicador de dotació
comercial, en consonància amb la demanda incrementada, cosa que
ocasionaria que només a Maó la ratio seria prou important. A la resta,
l’índex se situa en valors mitjos-baixos i baixos.
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Les dades apunten a que les transformacions en aquest sentit no han estat
desmesurades fins ara. La presència de mitges i grans superfícies
comercials, no sembla haver abastat un nivell prou destacat, probablement
en relació amb la mida del mercat “resident”. Les dades proveïdes detallen
un total d’11 establiments que superen els 300 m². La seva composició els
inclou dins d’allò que a la CNAE 1993 es qualifica de superserveis (4), per
estar compreses entre 120 i 399 m², i supermercats (7), pel fet de posseir
entre 400 i 2500 m² (tanmateix la classificació de l’IAE separa als tres
majors com a hipermercats). El seu repartiment territorial fa emergir la
bipolaritat assimètrica tan ben coneguda. Maó destaca en nombre i
superfície, mentre Ciutadella queda en segon lloc. La resta de municipis
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tenen xifres molt més discretes i en un cas (Es Migjorn Gran) no hi ha
aquesta mena d’equipaments, pel seu escàs volum de demanda.
Des del punt de vista de l’eficiència en el funcionament espacial del comerç
minorista aquest mercat fluctuant exigeix un acurat tractament en el
planejament territorial. Els reptes i orientacions podrien esser semblants
als següents:
•

Respondre directament al patró d’assentaments turístics i a la
seva població de fet estimada per tal de minimitzar els
desplaçaments i la congestió de les infrastructures viàries.

•

Establir a nivell de nucli de població el grau de dotació convenient,
així com la seva estructura jeràrquica, tot preveient la possibilitat
d’un augment flexible en l’espai destinat a comerç minorista.

•

Tenir en compte que el funcionament espacial de les àrees de
mercat supera els intangibles límits municipals i que, per tant,
s’han de considerar les coalescències supra-municipals que
emergeixen a les urbanitzacions costaneres.

•

Garantir la seva ubicació en espais ben comunicats, per causa del
freqüent ús de l’automòbil per a certes compres de pes.

Les demandes municipals en el moment present palesen sobretot
mancances de mercats i problemes d’espai dels mercats ambulants.
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6.7. Equipaments de protecció civil, seguretat i higiene
L’examen de la dotació contra-incendis mostra l’existència de dues
categories de punts de servei, amb una desigual capacitat operativa. Els
dos parcs de superior nivell s’ubiquen als extrems E i W de l’illa.
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La conseqüència més evident de l’anàlisi espacial rau en la relativa
precarietat amb què se situen els assentaments del centre insular, per la
seva llunyania respecte dels punts de servei principals i pel menor
estàndard dels vials d’accés a algunes urbanitzacions. No obstant,
l’existència de tres parcs de tipus B a la zona central corregeix en primera
instància aquesta deficiència. Si la demanda actual i la urbanització futura
així ho aconsellen es podria contemplar la potenciació d’algun dels punts
de servei del centre insular. En aquest sentit, la tercera ubicació per a
aquest punt de servei apuntaria a Es Mercadal, amb la qual cosa gairebé
tots els nuclis estarien ja dins del radi dels 10 km.
Cal afegir que varis ajuntaments han manifestat problemes relacionats amb
serveis de seguretat (policia i guàrdia civil) i que al·ludeixen a aspectes
diversos: localització (desplaçaments llargs), deficiències i insuficiències de
les instal·lacions actuals, personal escàs, congestió, etc. Nogensmenys, i
en alguns municipis, han aflorat altres demandes corresponents a
cementiris i serveis complementaris (per exemple, esgotament de l’espai).
6.8. Equipaments de l’administració pública
La divisió territorial actual s’assembla prou a la que es derivaria d’aplicar
una poligonació del tipus Voronoi/Thiessen del territori menorquí, amb
l’adopció com a centres els nuclis principals actuals de cada municipi. En
definitiva, això avala les delimitacions existents des d’aquest punt de vista.
Per altra banda, i en allò que fa referència a la ubicació de la capitalitat
municipal, un caire a valorar és el d’en quina mesura la ubicació actual
generaria més o menys desplaçaments (per l’exercici d’aquestes funcions),
en el benentès que s’haurien de cercar unes localitzacions que els
minimitzassin (Massam, 1975). Si s’empren com a índex d’accessibilitat els
nuclis i població dins d’un radi de 6 km. es pot comprovar que, si el nombre
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d’assentaments dins de tal distància és elevada, molt més gran és encara
el nombre d’habitants.

Quadre. Nuclis i població de dret segons distància de les seus
administratives municipals.
Dins de 6 km.
Valor
absolut

Fora de 6 km.

Nuclis

Població

Nuclis

Població

47

66604

24

3346

66.2

95.2

33.8

4.8

%
Font. Elaboració pròpia.

Un darrer aspecte a considerar, la pròpia adequació dels immobles actuals
per a la correcta execució de la funció administrativa local, ha fet aflorar a
l’enquesta peticions explícites en diversos casos de millora, ampliació o
nova construcció d’immobles consistorials.
Pel que fa a l’oferta de serveis judicials la seva ubicació resulta congruent
amb la massa demogràfica i les seves àrees d’influència raonablement
equilibrades. Es disposa d’aquests serveis a Maó i Ciutadella, amb la resta
de municipis assignats segons proximitat.
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III.

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONÒMIC.

1.

COMPETITIVITAT ECONÒMICA

1.1

Sector agrari

La capacitat competitiva i de generació de renda del teixit econòmic de
Menorca se sosté, més enllà de les activitats turístiques, sobre el sector
agrari i les branques de transformació dedicades als productes
agroalimentaris, el calçat, la bijuteria i el moble. Es tracta de les fonts de
creació de riquesa que han impulsat el desenvolupament econòmic de l’illa
fins a la irrupció de la demanda de serveis turístics.
La importància dels sectors agrari i industrial es manifesta, en termes
econòmics, en una aportació al valor afegit brut i a l’ocupació molt per
sobre que la de la resta d’Illes Balears, i des del punt de vista territorial, en
una funció equilibradora del model espacial per la seva localització
principalment interior, i que garanteix el manteniment dels valors
paisatgístics i naturals.
El sector primari a Menorca és hereu del model productiu ramader del
Regne Unit. Aquest model no es correspon a l’estructura pròpia de
l’agricultura mediterrània tal i com la coneixem en l’actualitat, però ha
configurat un espai rural únic que, consolidat al cap dels anys, s’ha
convertit en un dels seus principals atractius des del punt de vista
paisatgístic a la vegada que es posiciona com un important sector
econòmic de l’illa.
Des de la perspectiva del medi físic, aquesta configuració es composa,
principalment, d’explotacions delimitades per tanques construïdes de pedra
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–denominades paret seca- destinades a pastures per a ramat boví,
esquitxats per nuclis forestals d’extensió variable, on s’ubica la construcció
tradicional menorquina, residència permanent de l’amitger i temporal del
propietari de l’explotació i que s’anomena Lloc. Tots aquests elements
constitueixen una part fonamental del paisatge menorquí que ha contribuït
en gran part a definir una imatge de l’illa, el resultat de la qual és la creació
d’un model ordenat d’un territori bàsicament agrari. En menor mesura,
l’existència de camps de cereal i hortofrutícoles contribueix a crear un
paisatge divers i un sector d’importància per a l’economia insular.
L’agricultura menorquina s’enfronta a les mateixes amenaces que a la
resta d’Espanya, amb l’agreujant d’una sèrie de característiques
estructurals i conjunturals que confereixen a Menorca una sèrie de
dificultats afegides a l’hora de defensar-se dels factors externs. Aquestes
debilitats es refereixen fonamentalment als aspectes següents:
•

La doble insularitat, amb el corresponent efecte sobre els preus
per causa dels majors costos de transport que han de sufragar els
productors sobre els inputs i sobre la sortida dels seus productes.

•

Factors estructurals que afecten els nivells de productivitat de les
explotacions, tals com la incorporació de noves tecnologies en la
producció i la diversificació de la producció.

Tot i així hom pot afirmar que la situació del camp a Menorca, tot i la llarga
crisi que pateix, es troba encara en un punt en el que es pot abordar el
manteniment del sector i no, com ocorre a les altres illes de l’arxipèlag
balear, la recuperació d’allò que fou en el passat.
El model agrari menorquí és predominantment ramader orientat a la
producció làctia destinada a la fabricació de formatge. La resta dels
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subsectors tenen, majoritàriament, un caràcter complementari del ramader,
juntament amb una incipient diversificació de les explotacions de cap a la
producció càrnica i cultius alternatius.
En els darrers anys s’ha produït una pèrdua d’explotacions ramaderes
actives, de l’ordre de 19 anualment. Aquest procés provoca la degradació
del sòl, que es tradueix en termes d’erosió i pèrdua de valors naturals, la
invasió del bosc de matolls a les explotacions abandonades i l’alteració de
les estructures socials existents.
Les dades corresponents a l’estructura agrària mostren un sector on les
explotacions tenen una dimensió mitjana superior a les 100 hectàrees, molt
per sobre de la mitjana estatal que se situa per sota les 10 hectàrees i,
sobretot, molt superior a la dimensió de les explotacions d’altres regions
espanyoles especialitzades també en el subsector ramader, on la majoria
de les explotacions no solen superar les 5 hectàrees.
Aquesta característica confereix trets diferencials de l’activitat menorquina
que cal interpretar amb precaució.
a)

Les majors mides relatives no s’han traduït proporcionalment
en majors nivells de rendibilitat. De fet, un dels problemes que
pateix el sector, segons indiquen els propis agents implicats, és la
pèrdua progressiva de competitivitat de les produccions
menorquines en front de les procedents d’altres estats; cosa que
obliga a baixar els preus, en ocasions, per sota de nivells que es
consideren acceptables en termes de rendibilitat.
L’explicació de la tendència descrita anteriorment de recerca d’una
major mida de les explotacions ramaderes, es troba en un intent
de minimitzar l’efecte sobre l’estructura de costos de l’impacte
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produït per la necessitat d’importar pinsos destinats a l’alimentació
del bestiar, que poden arribar fins al 60% dels costos totals de
l’explotació. De forma addicional, se cerca reduir el preu final del
producte amb la finalitat de trobar una oportunitat per competir en
els mercats, tot combinant les reformes estructurals amb esforços
importants en accions de promoció i distribució.
b)

La característica dominant dels darrers anys ha estat la
desaparició de les explotacions menys viables amb el
manteniment d’aquelles més productives. Tot i el procés de
selecció sofert, moltes de les explotacions que encara es
mantenen actives ho fan en condicions, en molts casos, precàries.
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FORTALESES

DEBILITATS

Efectes de la doble insularitat sobre els
costos de transport
Excés d’explotació dels recursos
hídrics
Escassesa de mà d’obra en
l’agricultura i corresponent encariment
/ envelliment
Preu de la llet obtingut pels ramaders

Qualitat del medi ambient
Climatologia
Tradició agrícola consolidada
Imatge de marca del formatge de Maó amb
D.O. consolidada
Ramaderia semiestabulada
Grau de mecanització elevat i millores
tecnològiques i sanitàries introduïdes a
les explotacions
Mida de les explotacions

DAFO
AGRICULTURA

comercialització dels productes agraris
menorquins
• Internacionalització i foment del comerç
amb la península
• Pla Territorial Insular destinat a la millora
dels equipaments en el medi rural,
protecció de les àrees rurals i foment
d’usos turístics

• Foment de l’agroturisme front al turisme rural.
• Pla de viabilitat del sector agrari i elaboració
d’un pla de reconversió del sector
• Conservació de la Superfície Agrària Útil de
les terres més ben dotades per a la producció

Extensió del turisme cap a zones
rurals, amb substitució de l’activitat
Globalització dels mercats agrícoles
Pèrdua de valor de la Denominació
d’Origen del formatge de Maó
Caiguda del preu de la llet
Abandó de l’activitat agro-ramadera
Climatologia
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• Suport a la diversificació de rendes
agràries

de qualitat

• Formació continuada dels agricultors,
especialment els joves
• Foment del cooperativisme sostingut sobre
l’alt grau d’associacionisme
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OPORTUNITATS

• Millora de la definició dels criteris per obtenir
el certificat de D.O. Seguiment i control de la
• Millora genètica de la raça
qualitat
• Generació d’informació estadística sobre el
• Major esforç de comercialització de la imatge
sector
• Foment de l’agricultura ecològica

Procés de recuperació de races
autòctones actualitzat
Ús de mitjans de producció ecològics
Millores en la gestió de les
explotacions
Majors quotes d’associacionisme
Nova política de desenvolupament rural
i política agroambiental de la UE
Xarxa de jaciments arqueològics
localitzats a les explotacions agràries
com a font de diversificació de rendes
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El sector agrícola s’ha desenvolupat a partir de les necessitats de l’activitat
ramadera. L’escassa transformació que ha experimentat és reflectida en el
manteniment d’una relació constant entre la superfície de regadiu i de secà
i en un patró d’especialització per productes concentrat en aquells dirigits a
l’alimentació del bestiar (cultius farratges). La resta de productes té un pes
molt minso en el conjunt de la producció, a excepció dels productes
hortícoles i els tubercles, que suposen un important complement per a les
explotacions agrícoles tot i la seva escassa implantació com a cultiu únic.
Els nivells de rendibilitat mitjana de les explotacions superen els 2,1 milions
de pessetes segons les dades recollides per l’Institut Menorquí d’Estudis;
cosa que situa aquesta activitat, de mitjana, en un nivell superior a la
mitjana estatal. Nogensmenys, aquesta situació no garanteix la
supervivència del sector, sobre el que cal seguir actuant a través de la
millora en la dotació d’infrastructures i serveis en el medi rural per tal que
permeti augmentar els nivells de productivitat i, paral·lelament, els de
rendibilitat.
El subsector ramader menorquí està dedicat de forma majoritària a la
producció de làctics dirigits a la producció de formatge. Tot i així, durant els
darrers anys s’ha produït un significatiu augment de l’orientació de les
explotacions de cap a la producció càrnica per causa, en part, dels menors
requeriments en termes de costos de producció i per causa del descens
continuat dels preus per litre de llet pagats als petits productors.
En general, les explotacions ramaderes menorquines se situen
lleugerament per sobre del llindar mínim de rendibilitat (20 animals per
explotació). No obstant, una xifra mitjana de 27 animals per lloc indica que
una part important de les finques ramaderes tenen serioses dificultats per
sortir endavant a través de la dedicació exclusiva agrària, per la qual cosa
són susceptibles d’esser abandonades o necessiten desenvolupar
activitats complementàries que permetin d’augmentar la renda obtinguda a
través de l’activitat principal.
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Aquesta circumstància de debilitat d’una proporció important de les
explotacions ramaderes menorquines no és un tret novedós. Els deu
darrers anys aquest sector ha patit una crisi estructural que s’ha pal·liat a
través de l’adopció d’accions i mesures que millorin les condicions de vida
en el medi rural, com la dotació de millors serveis a la població rural i la
millora dels equipaments de llum i telèfon a les cases. Tanmateix, aquestes
millores en ocasions no semblen esser prou importants com per vincular la
població jove al camp per causa dels atractius que ofereixen sectors
d’activitat vinculats al turisme, desenvolupats a les zones costaneres
properes tot i que en moltes ocasions estan més mal retribuïdes i tenen
condicions laborals més desfavorables que les que es realitzen al camp.
Així, l’escassesa de mà d’obra a Menorca es presenta com un dels
principals problemes per al manteniment de l’activitat a llarg termini.
La situació de la comercialització de la producció ramadera es caracteritza
per una situació de monopoli d’oferta, on l’empresa multinacional Kraft
absorbeix més del 60% de la producció làctia, COINGA adquireix el 30%
restant, mentre que la producció artesana amb prou feines arriba al 10%.
La destinació d’aquesta producció làctia és la fabricació del formatge de la
marca El Caserío en el primer dels casos i de formatge de Maó – Menorca
a la resta.
El diagnòstic que s’ha presentat fou sotmès a la discussió dels agents
socials el passat 25 de maig, quan es formalitzà un llistat d’elements que
condicionen el sector agrari, i un altre de factors de competitivitat del
mateix.
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A. PUNTS NEGATIUS

B. PUNTS POSITIUS

1. Augment dels costos de transport
per doble insularitat
2. Sobreexplotació dels recursos
hídrics
3. Escassesa de mà d’obra
4. Baixa diversitat de la producció
agrària
5. Preus de la terra elevats
6. Preus baixos i decreixents de la
producció làctia
7. Concentració de la demanda en el
sector làctic (Kraft, Coinga)
8. Envelliment de la població rural
9. Abandó de l’activitat agrària

1. Paisatge agrari de gran valor ecològic i
cultural
2. Tradició agrícola consolidada
3. Bona imatge de marca de les
produccions làcties locals
4. Predomini de ramaderia
semiestabulada
5. Alt grau de mecanització i alt nivell
tecnològic
6. Mida de les explotacions adequada
7. Ric patrimoni genètic de races
autòctones
8. Creixent demanda turística de
productes locals de qualitat

10. Increment de les àrees regades per
sobre de la disponibilitat de
recursos
11. Urbanització de les àrees agrícoles
12. Desaparició de la cultura rural
13. Tendència decreixent de les
subvencions agrícoles

9. Augment de la valoració del paisatge
rural com a recurs ambiental i turístic
10. Creixent importància de l’agricultura
ecològica
11. Fonts de finançament de programes
agroambientals
12. Alt valor patrimonial de l’arquitectura
rural
13. Xarxa de camins rurals amb un elevat
atractiu turístic
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1.2

Activitats de transformació industrial.

Les activitats de transformació han marcat la història del desenvolupament
econòmic de Menorca, amb un protagonisme superior al dels serveis. La
indústria ha estat el centre de l’estructura productiva menorquina, i encara
juga un paper fonamental en l’articulació de les relacions econòmiques i la
generació de renda. En els darrers anys, no obstant, el creixement de les
activitats turístiques, amb la corresponent canalització de l’estalvi
empresarial de cap al seu finançament, els problemes estructurals
associats a la necessària adaptació de les empreses als canvis derivats
per l’entrada de l’Estat Espanyol a la UE i la creació del mercat únic, i el
propi patró d’especialització, centrat en empreses de demanda feble, petita
dimensió i caràcter familiar han introduït rigideses per al desenvolupament
de la indústria.
En aquest entorn, durant les dues dècades precedents s’ha viscut un
procés de selecció natural amb la reestructuració de bona part dels sectors
d’especialització de l’activitat industrial menorquina, que ha derivat en
l’existència d’un grup d’empreses dinàmiques concentrat en un nombre
reduït d’activitats: transformats alimentaris de la ramaderia, calçat, moble i
bijuteria.
A partir d’aquests fets, i donades les característiques estructurals de la
base industrial menorquina, que s’exposen en el present diagnòstic, la
redacció del Pla Territorial Insular de Menorca permetrà abordar el disseny
i aplicació d’accions de base estructural i territorial dirigides a la
consolidació d’un districte industrial a l’illa en el que les empreses puguin
aprofitar la difusió d’economies externes, tant tecnològiques com
pecuniàries.
La indústria manté una intensa participació a l’economia menorquina tot
generant important efectes d’arrossegament sobre el sector primari i els
serveis a empreses. En termes de VAB, i segons dades de les estimacions
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realitzades per la Direcció General d’Economia del Govern de les Illes
Balears, les branques industrials generaven el 13,5% del total del VAB de
Menorca, mentre que per a les Balears aquest percentatge se situava en el
8,5%. L’estructura de la indústria de Menorca es caracteritza per una
intensa concentració a les branques dels transformats alimentaris, el
calçat, el moble, la bijuteria i les empreses auxiliars. El patró descrit
comparteix branques d’especialització del conjunt de la indústria de les
Balears, però un menor nivell de diversificació i una diferencial massa
crítica, cosa que fa especialment rellevant la definició d’estratègies que
consolidin la capacitat competitiva de les empreses de l’illa entre elles i
amb la resta d’empreses de les Balears. La situació actual és la d’un
sistema productiu caracteritzat per una estructura tradicional que ha
d’evolucionar de cap a un major grau de diversificació des de les branques
d’especialització on s’ha acumulat un important “know-how” en producció,
disseny i comercialització, de cara a l’aprofitament dels seus avantatges de
localització basats en la qualitat de vida.
Les branques de transformació han experimentat un intens creixement en
el darrer quinquenni. En el període 1997-1999, el nombre d’ocupats a la
indústria menorquina s’incrementava en un 14,3%. En el cas de les
vendes, l’opinió empresarial expressada en el Pla de Competitivitat de
Menorca (PECIM) reflectia una percepció positiva sobre l’evolució de les
vendes en els darrers tres anys, amb un 50,6% dels enquestats. Només un
6,2% dels entrevistats considerava negativa l’evolució del curt termini. Els
empresaris confien en que el camí obert per les empreses i l’aposta per
factors de diferenciació sobre la base de que la qualitat i la cultura
organitzativa poden servir per mantenir l’evolució positiva de les vendes.
En concret, el 29,6% dels empresaris esperen que es mantengui l’evolució
positiva de les vendes de l’empresa durant els propers anys, mentre que la
gran majoria és partidària d’una evolució estable (58,0%).
La indústria menorquina presenta una intensa concentració de l’activitat
industrial tant sectorial com territorial. Des d’una perspectiva sectorial, la
base empresarial de l’illa es distribueix entre les activitats dels transformats
alimentaris, principalment derivats de la llet, el calçat, el moble i la bijuteria.
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Del total d’empreses existents a l’illa, el 21,4% es dedica a la indústria del
moble, el 19,6% al calçat, el 13,4% a la bijuteria i el 16,1% a la
transformació de productes alimentaris. En termes d’ocupació, les
branques on es concentra el major percentatge d’ocupats corresponen al
calçat, que absorbeix el 33,2% de l’ocupació industrial de l’illa, seguit per la
indústria del moble, amb el 18,9%, per davant de les branques alimentàries
amb un 17,6% i de la bijuteria (7,0%). La intensitat de la concentració
sectorial, prenent com a referència l’ocupació, arriba a l’extrem de provocar
la concentració del 70% del treball industrial de l’illa als sectors esmentats,
cosa que afecta a 2.600 treballadors.
En termes de localització, l’activitat industrial presenta una concentració
bipolar entre Maó i Ciutadella, on es disposa del 70% del sòl qualificat com
a industrial de l’illa, es genera el 72,2% de l’ocupació del sector secundari i
es localitzen el 63,5% de les empreses industrials. La concentració
espacial del conjunt d’activitats empresarials es combina amb una marcada
especialització, cosa que afavoreix la difusió d’economies externes entre
les empreses. Així, la major part de les empreses de calçat (37 de 44) i
auxiliars se situen a Ciutadella, mentre que a Maó s’hi ubiquen les
empreses de bijuteria (17 de 30), transformats metàl·lics i construcció (41
de 99). No obstant, malgrat de la forta especialització industrial, la
presència d’una identificació cultural i la dimensió reduïda de les empreses,
característiques principals de la consolidació dels districtes industrials, la
situació actual no permet poder parlar de la seva existència a Menorca. LA
principal mancança es produeix en aquells béns caracteritzats com a
públics i les majors dificultats deriven de la reduïda mida empresarial, que
provoca que alguns àmbits d’activitat de l’empresa (sobretot informació,
innovació i internacionalització) hagin d’esser tractats com a esferes de
necessària actuació pública si es vol impulsar la competitivitat de les
empreses.
La base empresarial està composada per empreses dinàmiques de petita
mida i estructura familiar. L’empresa industrial mitjana de Menorca és una
PIME, més propera a la micropime (0 a 10 treballadors) que a la mitjana
empresa (més de 50 treballadors). Amb dades relatives a l’any 1999, la
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mida mitjana de l’empresa industrial menorquina se situava en 14,8
treballadors per empresa, amb importants diferències a escala sectorial.
La mida juga un paper fonamental sobre la capacitat competitiva de les
empreses, especialment en sectors d’especialització de dinàmica de
demanda feble. Si bé en els darrers anys s’ha destacat l’avantatge de les
petites empreses per causa de la seva eficiència en la introducció de
sistemes de producció flexibles que els permet transformar els productes
als canvis a la demanda, cada cop més variable i estratificada, la reduïda
escala limita la possibilitat de desenvolupar estratègies clau per a la
generació de competències als mercats. La forta relació existent entre la
mida i la sortida a l’exterior, la vocació innovadora, l’aposta per la formació
dels recursos humans, la millora en els canals de comercialització, la
cultura de l’organització i la direcció estratègica, situa les empreses
menorquines en una posició de desavantatge en front dels competidors,
arribant a l’existència de fortes dependències respecte a grans clients que
arriben a determinar línies de producte.
Les empreses industrials presenten un patró d’avantatges competitius en
transició des d’elements nominals (preu) a factors qualitatius i intangibles.
La capacitat d’adaptació mostrada per les empreses capdavanteres de
Menorca ha generat la definició d’avantatges competitius més allunyades
del preu i més properes a la diferenciació a través del disseny i la qualitat,
principal element caracteritzador del producte menorquí.
La concepció de la unitat empresarial com a generadora d’avantatges
competitius que neixen de l’interior de la seva capacitat organitzativa i de
l’entorn en el que operen deixa descansar una part molt important de la
capacitat competitivat en el que s’ha anomenat el sistema productiu
territorial. Segons aquest plantejament, la capacitat competitiva d’un
territori està determinada per l’existència d’un sistema de relacions
econòmiques integrat pel conjunt d’agents econòmics i en el que prevalen
les relacions interempresarials en un marc caracteritzat per un mercat de
factors de qualitat, una dotació suficient de béns públics i una difusió
eficient d’informació rellevant per als processos productius. La pertinença a
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un sistema productiu permet a les empreses que es localitzen en el seu
àmbit d’esser afavorides per efectes de difusió d’externalitats i increments
en l’eficiència i la productivitat.
La presència d’una marcada especialització productiva i una identitat
cultural amb les branques d’especialització aprofundeixen la capacitat de
generació d’externalitats i representa allò que en termes d’economia
regional s’anomena Districte Industrial. La interconnexió i integració de
diferents districtes industrials en un espai territorial configura un sistema
productiu territorial, tot dotant-lo per causa del nombre i mida dels districtes
d’una major capacitat competitiva associada a la diversitat.
La posició de Menorca com a sistema productiu a cada un dels elements
que li donen forma és la següent:
La condició insular de Menorca ha estat l’element introductor d’increments
en cost associats al transport tant de matèries primeres com del resultat
final de la manufactura de productes. Per altra banda, l’orografia i el clima
menorquí defineixen un entorn amb una qualitat de vida idònia per al
desenvolupament personal i professional. Aquesta característica defineix
un element d’avantatge comparatiu en un escenari on els grans pols de
desenvolupament industrial d’Europa s’han d’enfrontar a problemes de
congestió que converteixen les economies d’aglomeració, origen del seu
naixement, en deseconomies, limitadores de la sostenibilitat del creixement
econòmic i social.
Un dels problemes identificats per al desenvolupament industrial associat a
les seves bases materials és la disponibilitat de sòl per a usos industrials
existent a l’actualitat. L’opinió mostrada pels empresaris apunta a la manca
de sòl industrial disponible per al desenvolupament d’activitats productives,
mentre que s’aprecia una marcada satisfacció en la mida actual de
parcel·les i naus, així com en la dotació de serveis disponibles en el sòl
industrial actual, amb excepció del tractament de residus perillosos.
Aquesta manca de sòl industrial té possibilitats de solucionar-se a mitjà
termini si s’executen les iniciatives previstes actualment pels ajuntaments
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de l’illa. Amb el que hi ha planificat es respondria de manera adequada a la
demanda existent.
L’empresari industrial s’enfronta a la dificultat d’accedir a mà d’obra
formada. Els incentius que en l’actualitat ofereix el desenvolupament
industrial de l’illa no han estat suficients per generar un mercat de treball
especialitzat de la dimensió adequada per atendre les necessitats
empresarials existents. El 65,8% dels empresaris consideren desfavorable
per al desenvolupament de la seva empresa la dotació de mà d’obra
qualificada a l’illa.
L’escassesa de mà d’obra qualificada ha elevat els salaris de la indústria.
Aquest factor ha estat identificat per part dels empresaris com un element
limitador de la capacitat competitiva. El 60,8% dels empresaris entrevistats
considerava el nivell dels costos laborals de Menorca com a desfavorables.
Els mètodes de recerca de treball per part dels empresaris funcionen de
manera restringida. La major part dels gestors empresarials accedeixen a
la mà d’obra a través d’informació pròpia del mercat, més propera a les
relacions personals que a l’existència de mecanismes de gestió eficient de
la informació que posi en contacte l’oferta de treball vacant amb la gent en
atur.
La dotació de serveis a empreses que actuïn com a instruments
dinamitzadors i potenciadors del canvi, tant organitzatiu, com de sistemes
de producció, gestió, comercialització i venda és suficient en serveis de
valor afegit reduït i baixa en el cas de serveis especialitzats. És
especialment marcada l’escassesa en serveis bàsics en el procés de
modernització empresarial, com els serveis informàtics i serveis
d’enginyeria i laboratori. Aquest fet introdueix dos elements limitadors de la
capacitat de desenvolupament competitiu de l’illa; per un costat perquè
limita la possibilitat d’accés directe a través d’un canal continu a empreses
generadores de canvi i, per l’altre, perquè obliga a acudir a empreses de
fora de l’illa per a l’assessorament especialitzat, amb el corresponent
efecte sobre els costos derivats del transport. La limitació d’accés a serveis
especialitzats explica la desfavorable percepció comparativa que tenen els
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empresaris sobre la dotació actual de serveis a empreses, xifrada en el
55,0% segons el PECIM.
Menorca és afavorida per una cultura arrelada de cap a les activitats
productives de transformació, que, tot i el procés d’ajustament i tancament
d’empreses, es deixa sentir en la presència d’un clima industrial molt
marcat. De fet, l’adequació d’aquest clima industrial és un element
positivament valorat per part dels empresaris com un element afavoridor de
la localització empresarial dels seus negocis a l’illa. El clima industrial no
s’ha traduït en una dinàmica de cooperació que fomenti la difusió
d’economies externes sobre el teixit productiu de les Balears, cosa a la que
no ha ajudat la política industrial aplicada a Menorca.
Els mecanismes de suport a l’empresa industrial menorquina s’han
concentrat en un ampli i complet sistema horitzontal d’ajudes que s’ha
emprat de manera intensa per les empreses per tal d’escometre processos
de reconversió o modernització de béns d’equip, implantació de sistemes
de disseny i qualitat i posada en funcionament de campanyes de promoció.
S’identifica una mancança d’instruments d’actuació dirigits a compensar la
inexistència de serveis i infraestructures que les empreses, per problemes
d’escala, no poden emprendre.
El conjunt d’elements descrits es resumeixen en la següent Matriu DAFO
de la indústria de Menorca.
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MATRIU DAFO DE LA INDÚSTRIA DE MENORCA

FORTALESES

DEBILITATS
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Identitat cultural i tradició empresarial a
les
branques
de
transformació
manufacturera
Existència d’empreses dinàmiques amb
vocació per acomplir el paper de líders
Consolidació d’un know-how en mètodes
de producció i disseny aplicable a d’altres
activitats complementàries

Reduïda escala tant a nivell d’empresa
com a nivell de sistema productiu que
afecta estratègies empresarials com la
internacionalització, l’accés a finançament
en condicions competitives i l’adquisició
d’inputs
Escassesa d’incentius en el sistema

Potencial aprofitament d’externalitats
productiu per a la formació de mà d’obra
derivades de la difusió d’instruments de
qualificada
cooperació i definició d’estratègies
Insuficient dotació d’empreses de serveis
conjuntes en camps susceptibles de
especialitzades
generació
d’economies
d’escala
Limitada presència de fòrums d’intercanvi
(investigació
i
desenvolupament,
i
posada
en
comú
d’estratègies
internacionalització,
comercialització,
empresarials
compra d’inputs, accés a finançament,
Reduïda dotació de serveis públics en
etc.)
àmbits
com
el
subministrament
Avantatges
de
localització
de
d’informació i el foment de la innovació.
professionals i empreses especialitzades
Escassa adequació d’elements físics (sòl
en sectors intensius en l’ús de noves
industrial de la dimensió i preu adequats al
tecnologies de la informació (Centre de
desenvolupament i el naixement de noves
procés
de
dades,
empreses
de
empreses) i mitjans de transport
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programació, etc.)
Cost addicional dels inputs associats a la
Tasca eficient de les associacions
doble insularitat
d’empresaris (Pyme Menorca i Sebime)

Anàlisi DAFO de la Indústria
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Consolidació d’un sistema productiu territorial
a través de l’articulació d’una xarxa de
districtes industrials en el sector del calçat, la
bijuteria i els transformats alimentaris
Diversificació del teixit productiu de cap a les

desenvolupament industrial de Menorca
Foment de la capacitat emprenedora
industrial
Accés a fonts de finançament estables i a baix
preu per a la modernització i substitució
d’equips

rendibilitat en temporada baixa
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Competència
d’altres
sistemes
productius insulars de major nivell de
diversificació

AMENACES

noves tecnologies (Estratègia BIT) i la
confecció tèxtil i els complements de moda
Foment de la integració empresarial a través
d’acords de col·laboració amb la finalitat
d’incrementar l’escala operativa
Major presència a l’exterior de l’empresariat
menorquí a través de la definició d’un Pla
d’internacionalització sectorial

Reducció del cost d’insularitat directe en
l’adquisició d’inputs
Garantir l’existència de sòl industrial per al

Intensificació dels avantatges de costos
laborals de les empreses localitzades o
amb unitats de producció als NIC’s
(Taiwan, Corea, Singapur, etc.), amb
especial repercussió sobre les branques
intensives de mà d’obra (calçat, moble i
bijuteria)
Increment de la pressió competitiva
derivada de la desaparició del tipus de
canvi de la pesseta i la incertesa
associada a la seva variabilitat en relació
a les monedes dels països de la zona
Euro.
Consolidació de processos d’integració
vertical i concentració empresarial en els
sectors d’especialització de Menorca,
fent
més
intensos
els
seus
desavantatges comparatius vinculats a
la mida
Trasllat de l’estalvi empresarial, intern i
extern, de cap a activitats relacionades
amb el turisme
Reducció de vols amb la península
ibèrica per problemes de massa crítica i
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Campanya de promoció de Menorca com a
paradigma de qualitat
Foment de la residència de professionals

Generalització de l’ús de tecnologies de la
informació
Modernització en la gestió empresarial
Foment de la contractació de directius
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intermitjos
Desenvolupament de fórmules financeres de
suport a l’empresa (capital risc, “bussiness
angels”)

Eliminació d’una de les darreres barreres
fonamentals per al comerç comunitari; el
tipus de canvi de la pesseta i la incertesa
derivada de la seva variabilitat
Reducció de costos de transacció a les
operacions amb països de l’Àrea Euro i
efectes d’integració econòmica (mobilitat
geogràfica)
Accés a les innovacions tecnològiques
gràcies a la generalització en l’ús
d’informació
Comercialització dels productes a través
de fórmules de comerç electrònic que
superi les barreres imposades per la
reduïda dimensió de les empreses
Creixement sostingut dels nivells de
renda per habitant i de la propensió al
consum d’alta elasticitat renda (béns
sumptuaris de qualitat)
Valoració creixent dels productes de
qualitat i elaborats per empreses
respectuoses amb el dret laboral i el
medi ambient
Valoració creixent de l’entorn residencial
com a factor de localització dels
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1.3

Mercat de treball.

El desenvolupament econòmic d’un territori té el seu substrat en les
característiques estructurals i l’evolució de la població que hi resideix. La
transformació de les formes productives en el marc dels nous paradigmes
de creixement econòmic a escala internacional, nacional i regional es
nodreixen dels patrons de relacions socials i la seva organització en el
territori; i en són recíprocament un dels seus factors condicionants.
Característiques demogràfiques, integració de la població en el sistema
productiu a través del mercat de treball i fonts del desenvolupament
econòmic juguen un paper interdependent explicatiu de la situació i de
l’escenari de futur d’una col·lectivitat.
En el mercat de treball menorquí hi conflueixen un conjunt d’elements
derivats de les característiques estructurals pròpies de la seva dimensió, la
seva condició insular, processos demogràfics i l’especialització productiva
de la seva base econòmica que, combinats amb una tendència favorable a
l’activitat, en defineixen els trets principals. L’actual baix nivell de
desocupació que caracteritza el mercat de treball de l’illa contrasta amb la
presència de problemes estructurals que poden afectar la capacitat de
creixement a llarg termini pel fet de provocar un sistema d’incentius contrari
a l’acumulació de coneixement.
Les fonts d’aquests elements procedeixen de característiques pròpies de
l’oferta i la demanda d’ocupació i de variables adjacents al mercat de
treball com la formació. L’extensió territorial de l’illa no permet parlar de la
presència de mercats de treball diferenciats, tot i que alguns trets del
mercat de treball es desenvolupen amb major o menor intensitat en alguns
dels municipis.
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L’oferta de treball s’ha apujat paral·lelament al creixement demogràfic
viscut per l’illa. Cal destacar, nogensmenys, que de les realitats insulars de
les Balears, Menorca ha estat l’illa que ha experimentat un menor
creixement relatiu. Així, en el període 1991-1998 la població va augmentar
un 7,2% per sota del 12,3% viscut per al conjunt de les Balears. Les fonts
de creixement demogràfic s’han concentrat en un saldo natural positiu per
causa de l’estructura de població jove de l’illa, acompanyat d’una intensa
arribada d’immigrants, que s’ha convertit en la principal causa de l’augment
de població, que substitueix paulatinament l’evolució del saldo natural.
Com a conseqüència de tot plegat, en els darrers anys la població en edat
de treballar ha augmentat de manera important com a resultat de la
translació de la piràmide demogràfica i l’arribada de població,
majoritàriament per a la recerca d’ocupació. Amb tot, la població compresa
entre els 16 i els 64 anys va augmentar a Menorca en un 7,4% durant el
període 1991-1996.
La població presenta un grau de formació mitjà-baix. Amb dades del Padró
d’Habitants de 1996, del conjunt de població de més de 15 anys, el 77,4%
de la població no disposava d’un nivell d’estudis superior al graduat
escolar. Els nivells inferiors de formació es produeixen en el col·lectiu de
dones. A aquesta situació hi influeix molt directament el patró
d’especialització de l’illa, en el que les activitats primàries i turístiques
requereixen de mà d’obra on el nivell d’estudis no és estrictament
necessari per trobar feina, en especial en èpoques de necessitats de mà
d’obra, i on es produeix un predomini de l’empresa familiar a les
explotacions. El problema, per tant, sorgeix del de que cada cop més una
major proporció d’individus, sobretot dels grups d’edat més jove, trobin en
aquest sector una sortida laboral sense necessitat de realitzar estudis
especialitzats de cap mena.
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La dinàmica de la demanda d’ocupació a Menorca ha estat marcada pel
patró d’especialització d’un cert grau de diversificació de l’illa. I en concret,
la relativa menor especialització en les activitats terciàries –tot i presentar
el mateix patró d’especialització de cap a activitats turístiques- en favor
d’un major pes del sector industrial. Aquesta estructura econòmica ha
condicionat tant el nombre de llocs de treball creats, com la tipologia i la
seva distribució sectorial al llarg del temps. La bonança econòmica dels
darrers anys ha afavorit la generació d’ocupació a ritmes de major
intensitat que els experimentats per al conjunt de les Balears –el nombre
d’afiliats va créixer entre 1997 i 1999 un 20,3% en front del 18,2% de les
Balears--.
El pes de l’activitat turística determina principalment la dinàmica de
generació d’ocupació a l’illa. L’estacionalitat derivada de les
característiques de Menorca que la converteixen en destinació turística de
platja i sol queda reflectida en una marcada estacionalitat de la demanda
de treball, que suposa una minsa propensió a la formació especialitzada i
implica el desenvolupament de precàries formes de contractació.
L’evolució de l’estructura productiva ha introduït la necessitat
d’incorporació d’un creixent volum de població flotant al voltant de les
activitats de la construcció i el turisme, que han completat la intensa
creació de treball a les branques d’especialització industrial de Menorca.
La capacitat de generació d’ocupació ha estat capaç de respondre a la
incorporació d’actius al mercat de treball tot mantenint la taxa d’atur a
nivells de pràcticament una plena ocupació tècnica (4%), per sota de la
mitjana balear. Les facilitats d’incorporació al mercat de treball dels joves
derivades de l’especialització productiva menorquina i el dinamisme de la
seva economia han situat la taxa d’atur a aquests nivells tan baixos. Els
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principals problemes d’atur es concentren en el col·lectiu de dones – el
nombre d’aturades suposa aproximadament el 63% del total d’aturats- i en
el caràcter estacional de la demanda d’ocupació que provoca elevacions
en els nivells d’atur en temporada turística i constructora baixa i la
preponderància de fórmules de contractació temporal.
El problema principal del mercat de treball de Menorca es concentra en la
descapitalització de la seva població ocupada, per l’escassesa d’incentius
per a la formació prèvia a la incorporació als processos productius derivada
de:
•

•

La necessitat de cursar estudis superiors fora de Menorca –a
Mallorca o la península- amb la conseqüència de no retorn a l’illa.
L’escassa massa crítica que dificulta el disseny de cursos
especialitzats.

Finalment, el patró d’especialització centrat en activitats de serveis turístics
i la seva estacionalitat han provocat una estructura de contractació on
predomina la temporalitat. L’extensió de la contractació temporal a través
de contractes fixos discontinus o les modalitats purament temporals
afecten de manera intensa les previsions de renda permanent de les
famílies i, en conseqüència, les decisions de consum a llarg termini i de
planificació familiar, que limiten la capacitat de desenvolupament de l’illa.
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2.

ORDENACIÓ DE L’OFERTA TURÍSTICA

2.1

Caracterització de l’oferta turística.

El turisme representa un dels pilars bàsics de l’economia menorquina. Les
activitats que giren al voltant de la prestació de serveis per als visitants
conformen una de les pedres angulars del sistema econòmic, social i
territorial de Menorca. Els seus efectes s’estenen sobre elements tan
rellevants com la capacitat de generació de renda dels agents econòmics,
l’equilibri territorial, la suficiència dels recursos naturals, la sostenibilitat
ambiental i la riquesa i diversitat paisatgística. El paper central del turisme
a Menorca requereix d’un tractament propi i diferenciat en consonància
amb la situació actual de l’oferta a l’illa, dels seus efectes induïts i dels
canvis del context turístic.
La recent evolució dels paràmetres que determinen el model turístic de
Menorca ha augmentat els riscos d’extensió dels desequilibris i conflictes
territorials i econòmics de l’illa, que fan necessari introduir mesures
d’actuació. De fet, la situació actual fa perillar les bases del Model de
Desenvolupament insular: un sistema territorial compensat, una dotació de
recursos suficient i sostenible, un medi ambient protegit i un teixit productiu
competitiu i diversificat.
La tendència actual basada en un creixement territorial desordenat pot
provocar, a mitjà termini, la superació de la capacitat d’acollida del territori i
una minva de la competitivitat del propi model turístic menorquí, en moltes
de les seves dimensions encara per configurar. Aquest fet introdueix la
necessitat d’aplicar criteris d’ordenació que tenguin com a objectius
generals l’equilibri territorial i la consolidació d’un model turístic d’acord
amb els canvis en la demanda del sector.
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Les implicacions del turisme sobre les bases territorials, ambientals, socials
i econòmiques de l’illa coincideixen en el temps amb intensos canvis en
l’estructura organitzativa de les empreses del sector derivat de la
globalització i l’ús de les noves tecnologies. Aquest canvi és reforçat per la
transformació de les pautes de viatges i en les preferències dels turistes de
cap a productes i destinacions més especialitzats i de major qualitat, que
introdueixen un nou escenari en el sector turístic.
Menorca s’enfronta a aquest nou marc amb un model especialitzat en el
producte de “sol i platja”, amb una oferta d’allotjament de baixa categoria,
un ús estacional i una reduïda oferta complementària. Aquest model es
concreta territorialment en una concentració de l’oferta d’apartaments a la
costa amb un intens impacte paisatgístic i una escassa relació amb els
recursos disponibles.
El fort creixement de la demanda turística ha alterat el tradicional sistema
d’incentius que articulava la distribució sectorial de la inversió i la força de
treball. Com a resultat de tot plegat, s’ha produït una concentració dels
recursos en el sector turístic que ha fet augmentar l’oferta d’allotjament,
tant l’hotelera com la d’edificació residencial, a costa de la pèrdua
d’ocupació i activitat a la indústria i les activitats agràries.
Aquests processos i els profunds efectes territorials de l’activitat
urbanística fan imprescindible apostar per una limitació de l’activitat, un
canvi a l’oferta
complementària.

d’allotjament

i

la

generació

d’elements

d’oferta
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2.1.1. Principis generals d’acció
Partint del marc general descrit es presenten a continuació els principis
que haurien de regir el futur model turístic de Menorca articulat a través del
Pla Territorial:
1.

Es parteix de la constatació que la capacitat d’acollida del territori
ha assolit el límit, cosa que exigeix d’incorporar els criteris de
sostenibilitat a la urbanització i construcció. En termes agregats
l’illa de Menorca ha arribat a un alt grau de saturació pel fet que
acull un major volum de visitants, tal i com es posa de manifest a
la informació estadística disponible i en la pròpia opinió de la
població menorquina1. En front d’aquest procés cal primar la
reordenació territorial de places i el canvi de la seva tipologia, a
través de l’establiment de criteris d’ordenació que garanteixin
paràmetres de qualitat i adeqüin l’oferta a la capacitat d’acollida
del medi.
La dotació territorial de recursos associats al model turístic de “sol i
platja” que caracteritza el visitant de Menorca té com a trets
dominants l’escassesa i la fragilitat. El model d’organització de
l’activitat turística sobre el territori es basa en una forta
concentració espacial dels allotjaments al sud-est i a la franja oest
de l’illa, on l’oferta supera la dotació de recursos turístics, sobretot
les platges2, provocant el desplaçament de cap a sectors del litoral

1

Vegeu a l’Annex 1 els resultats de la primera fase del Delphi del Model de
Menorca (juliol de 2001), on hi apareixen els efectes del turisme sobre els
elements del Model Territorial.
2
Hi ha nombroses platges de l’illa localitzades a zones turístiques l’ocupació de
les quals eleva els índex de congestió a ratios per sota del metre quadrat de platja
per plaça turística.
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localitzats a la resta de l’illa. Aquests moviments interns generen
un fort impacte ambiental sobre els recursos naturals i els valors
ecològics del medi.
2.

El model turístic a impulsar ha de combinar la millora de
l’allotjament turístic i l’equilibri de la seva tipologia. La intensa
participació en el model comercialitzat de l’illa de les
urbanitzacions d’apartaments d’ús turístic en temporada alta en
perjudici de l’hotel ha provocat la consolidació de zones turístiques
d’ocupació estacional amb importants efectes negatius.

3.

La localització d’equipaments d’allotjament ha de respondre a una
tipologia que incorpori un conjunt de característiques que
afavoreixi
la
diversificació
de
l’oferta
turística,
la
desestacionalització de l’arribada de visitants i la seva integració
en el paisatge.
Per tal que s’acompleixin aquestes condicions, el POOT establirà
aquelles determinacions que garanteixin una tipologia de noves
construccions d’allotjament, i uns requeriments d’edificabilitat i
limtacions d’alçades que promogui un model horitzontal de menor
impacte paisatgístic.
Els estàndards de qualitat que introdueixen aquestes
determinacions per a l’oferta hotelera de nova construcció
fomentaran l’obertura de les instal·lacions en els mesos de
temporada mitjana i baixa. L’elevada magnitud de les inversions
d’aquesta tipologia d’allotjaments hotelers requereix de períodes
llargs de maduració i d’explotacions intensives al llarg de tot l’any,
cosa que requereix una obertura més prolongada i permet rompre
la tendència i efectes negatius de l’estacionalitat a l’illa.
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4.

Menorca requereix un conjunt d’elements d’oferta complementària
que actuï de factor de diversificació de l’oferta actual. Els elements
d’oferta complementària han d’exercir d’atractiu a la temporada
final de tardor – hivern – principi de primavera.
Les línies d’actuació s’han de dirigir a complementar la dotació a
productes turístics associats a alts estàndards de qualitat que
atreguin una tipologia de visitant turístic d’un menor impacte
territorial, però d’un major efecte econòmic induït per la seva
capacitat de despesa. En l’actualitat el procés d’especialització de
la demanda està generant el naixement i consolidació de noves
tipologies de productes turístics, cosa en la que Menorca s’ha
d’anar posicionant si es pretén impulsar un model de major
qualitat.
En aquesta línia es considera necessari promoure els següents
equipaments i productes d’oci complementari:
Generals:
•

Zones verdes

•

Instal·lacions esportives compatibles amb el desenvolupament
sostenible.

•

Centres de convencions i congressos

•

Activitats de cicloturisme

•

Activitats nàutiques

•

Activitats relacionades amb la naturalesa

•

Senderisme

•

Activitats eqüestres

En allotjaments hotelers:
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•

Equipaments d’hivern (calefacció, piscina climatitzada,
equipaments de talassoteràpia i centres de salut)

•

Equipaments de negocis (sales de convencions i congressos,
infrastructures de telecomunicació avançades)

•
5.

Centres de salut (balnearis i centres de talassoteràpia)

Les diferents condicions de l’illa, en termes de grau d’ocupació del
territori (qualitat ambiental i paisatgística i colmatació del sòl urbà i
urbanitzable) i tipologia de l’oferta turística, exigeixen tractaments
d’ordenació i instruments de planificació diferenciats per a cada
una de les zones turístiques especificades.
En aquesta línia, els instruments de planificació estaran subjectes
a diferents estratègies d’ordenació adequades a cada una de les
zones turístiques de l’illa, tot diferenciant dues figures en funció de
criteris de qualitat ambiental i paisagística, grau de colmatació i
paràmetres de foment de la qualitat de l’oferta. Així, es definiran
com a Àrees d’Esponjament (AE) aquelles on hi persisteixin nivells
de congestió elevats (ocupació del territori), hi existeixin
mancances d’equipaments públics o on l’oferta actual no
respongui als valors ambientals i paisatgístics de l’illa. L’objectiu
de les operacions d’esponjament és incrementar la dotació de
zones verdes i equipaments o traslladar l’edificabilitat a través de
l’ús de les parcel·les de sòl vacant existent o, excepcionalment,
quan no hi hagi sòl disponible en zones veïnes de menor impacte.
Per altra banda, aquelles zones turístiques no consolidades on
s’acompleixin els criteris de qualitat ambiental i paisatgística i hi
existeixi sòl vacant seran qualificades com a Àrees de Reordenació
(AR). L’objectiu a les AR és fomentar la localització d’allotjaments
d’alta qualitat que disposin d’un sistema d’equipaments amb
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capacitat per rompre l’estacionalitat. En aquestes zones s’hi
establiran els criteris d’ordenació que obliguin al desenvolupament
d’un model d’ocupació del territori d’alta qualitat i integració en el
paisatge insular.
Els principis presentats s’han definit en funció dels canvis en l’entorn del
sector turístic i els condicionants interns de l’illa. Els factors de canvi global
en el sector turístic i a l’entorn socioeconòmic introdueixen un conjunt
d’amenaces i oportunitats per al sector turístic i en l’entorn socioeconòmic
introdueixen un conjunt d’amenaces i oportunitats per al sector turístic que
s’exposen a continuació. Aquests es contrasten amb les fortaleses i
debilitats del turisme menorquí que han de condicionar la seva traducció en
la sostenibilitat i competitivitat del model futur.
2.1.2 Amenaces i oportunitats.
El turisme de Menorca es veurà condicionat pels canvis i tendències de
l’entorn econòmic i del sector turístic. Durant els darrers anys el turisme
mundial s’ha vist sotmès a un procés de profunda transformació, tant des
de la perspectiva de l’oferta com de la demanda, promoguda per l’evolució
del sistema econòmic, de les formes de vida, dels mètodes de treball, de
les preferències individuals i, en definitiva, del conjunt de factors
multidisciplinars que expliquen el seu desenvolupament.
A l’àmbit turístic hi conflueixen una sèrie d’elements demogràfics,
sociològics, urbanístics i econòmics l’evolució dels quals ha introduït la
idea de l’aparició d’un nou model vinculat al naixement de la societat de
l’oci. La seva gènesi i desenvolupament s’ha produït als països de major
nivell cultural i renda que concentren els països emissors de turistes que
arriben a Menorca.
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Els nous paràmetres definidors de la propensió al viatge de la població
modifiquen els elements d’avantatges comparatius dels diferents territoris
especialitzats en la prestació de serveis turístics. En l’actualitat l’elecció de
la destinació, a més del preu, té com a factors determinants la qualitat de
l’entorn ambiental i urbà, la varietat de fórmules de gaudi del temps lliure i
l’adequació a les seves preferències. A territoris com Menorca, amb un
model d’especialització que s’ha basat en l’explotació de la seva proximitat
geogràfica als països emissors, la seva dotació de recursos de “sol i platja”
i un ús extensiu de l’ocupació del territori per part d’urbanitzacions d’ús
turístic, introdueix la necessitat de canvis en l’oferta per tal d’adequar-se
als patrons definidors del nou model associat a nous productes.
Els canvis del sector turístic són una font d’oportunitats, no exemptes de
certes amenaces, amb unes conseqüències que és necessari incorporar
en el disseny de les estratègies dirigides a potenciar a mitjà termini la
competitivitat del turisme de Menorca i reduir el seu impacte sobre el model
territorial. A continuació s’exposen les més significatives, d’importància
cabdal sobre els pilars del desenvolupament turístic.
Amenaces
El panorama que es desprèn de les tendències d’oferta i demanda marca
una transformació manifestada en un esgotament del model de sol i platja.
En front a una realitat on ha predominat l’escassesa de productes turístics
diferenciats i el negoci s’ha centrat en proveir un servei a un conjunt de
consumidors que cerquen gaudir d’un clima agradable (sol) i un entorn
natural (platja), s’avança cap a una realitat de processos econòmics,
socials i espacials cada cop més complexos que genera una segmentació
de la demanda. Cada cop és més gran la recerca d’elements diferenciats
de productes que comencen a formar part fins i tot dels paquets dels tour-
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operadors: turisme d’aventura, turisme de salut, turisme de golf, o turisme
rural, per citar-ne alguns dels més rellevants.
Els elements determinants de la selecció de destinacions han superat la
vinculació al factor preu i cada cop cobra més importància la qualitat
percebuda. El concepte qualitat incorpora tots aquells elements que
afecten la satisfacció del visitant turístic i la seva adaptació al seu esquema
de preferències. En aquest concepte s’inclou la qualitat de l’entorn –
ambiental i paisatgístic-, la qualitat de l’allotjament i la qualitat de l’oferta
complementària –restauració, oci i cultura-.
En el segment de sol i platja cada cop és més gran la competència de
destinacions alternatives de desenvolupament recent (Carib) i, en
conseqüència, millors prestacions en termes de modernitat de l’oferta,
novetat i fins i tot preu. Aquesta nova oferta, juntament amb la degradació
de la qualitat ambiental de les destinacions “tradicionals” de la tipologia de
“sol i platja” ha generat un desplaçament creixent de turistes de cap a les
noves destinacions.
Aquesta competència s’estén a destinacions emergents de turisme
nacional amb models d’explotació turística del territori basats en la qualitat i
la integració paisatgística (costa occidental de Huelva i Cádiz, per
exemple).
En el territori de Menorca hi ha el risc de rèplica del model mallorquí
d’ocupació turística del territori. La colmatació i degradació territorial de les
destinacions mallorquines, juntament amb les limitacions dels Plans
d’Ordenació de l’Oferta Turística han generat un procés d’expulsió
d’operadors de cap a Menorca, per causa del seu inferior
desenvolupament turístic, que a més és necessari limitar.
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A aquestes amenaces s’hi ha d’afegir la recent inestabilitat de l’entorn
internacional derivada dels atacs terroristes que introdueixen un element
d’incertesa i por en el panorama turístic. L’efecte a curt termini s’ha
manifestat en una caiguda de les reserves turístiques. S’espera que a mitjà
termini es produeixi una reducció dels viatges turístics que trenqui
l’expansió dels darrers cinc anys.
Oportunitats
Els canvis en la demanda turística es dirigeixen de cap a una preferència
creixent de les destinacions amb una elevada qualitat ambiental, dins d’un
gir de cap a la valoració de la naturalesa com a recurs per al gaudi de l’oci.
Els europeus, principal client del mercat menorquí, concentren les seves
vacances en destinacions del propi continent, fet que s’ha intensificat als
darrers anys. L’entrada de la moneda única i l’”aproximació” cultural
fomentada des dels òrgans i projectes de la Unió Europea són elements
que expliquen aquesta tendència. Aquest fet pot reforçar-se en la mesura
que, amb la crisi internacional derivada dels atacs terroristes, es tanquen
bona part de les destinacions mediterrànies d’Àfrica del Nord i l’Orient
Mitjà, competidors directes del model de sol i platja mediterrani
d’especialització menorquí.
Per altra banda, els països origen de visitants turístics s’han ampliat amb la
paulatina incorporació dels turistes dels països de l’Est d’Europa. Es tracta
d’un procés que, si bé avui es troba en un estat molt incipient, ha de
marcar una via de diversificació de l’arribada de turistes a les destinacions
europees.
L’”aprenentatge” experimentat per part del turista ha provocat una sèrie de
canvis en els seus hàbits de contractació del viatge i moment de la seva
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realització. Així, cada cop més els turistes opten per viatges autoorganitzats en front a l’opció del paquet turístic. De manera semblant, les
estades són més curtes i el nombre de viatges major en diferents èpoques
de l’any. En aquests canvis hi juga un paper cada cop més gran el
coneixement de la zona turística, com a canal d’informació per a l’accés a
un allotjament, i fins i tot la possessió d’una propietat de segona residència
turística, elements consubstancials al model turístic de Menorca.
La segmentació dels viatges i la fidelitat a les destinacions introdueixen
oportunitats per modificar les fórmules de comercialització i accés a la
demanda, tot afavorint la difusió de productes a mida adaptats a les
preferències dels visitants i el desenvolupament d’instruments que
substitueixin el paper dels intermediaris turístics.
En aquest àmbit, l’extensió de l’ús de les Tecnologies de la Informació i les
Telecomunicacions (TIC) ha de facilitar la comercialització directa de
productes propis i l’accés a la demanda sense intermediaris, amb un gran
avantatge per al gestor de l’allotjament turístic. Es tracta d’una oportunitat
escassament aprofitada fins ara.
2.1.3 Debilitats i fortaleses.
Menorca, amb una clara especialització turística per la seva dotació de
recursos naturals, culturals i patrimonials, i que ha protagonitzat un
desenvolupament tardà del model turístic tradicional, es troba davant la
necessitat d’adaptar-se als nous patrons definidors del desenvolupament
turístic. No obstant, ho fa en una situació condicionada per un conjunt de
debilitats i fortaleses que s’exposen a continuació.
Debilitats
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Menorca està mancada d’un model turístic-territorial definit i ordenat per
productes que exerceixi de vertebrador d’inversions públiques i privades.
La localització d’allotjaments turístics –hotelers i residencials- no ha seguit
un pla que perseguís la consecució d’un model turístics, ni tan sols d’una
política territorial. Ans al contrari, la seva definició ha seguit criteris de
desenvolupament de les bases econòmiques municipals sense una
coordinació o coherència turístico-territorial. En aquesta línia, en la
concepció dels documents de planificació municipals no s’ha contemplat
l’impacte negatiu del desenvolupament d’urbanitzacions d’apartaments a la
costa que han acabat convertint-se en places turístiques d’ús estacional.
Una aproximació a la presència de places no reglades realitzada a partir
del planejament municipal3 situa en 49.5304 el nombre de places que es
localitzen a les zones turístiques, definides de cara a l’aplicació de les
determinacions del POOT, i que s’empren de forma estacional en
temporada alta. Aquesta quantitat localitzada en apartaments i habitatges
unifamiliars representa més del 110% de les 44.951 places reglades
construïdes a l’illa. Amb tot, en temporada alta es cobreixen un total 94.481
places localitzades a les zones turístiques.
Per altra banda, la dotació d’oferta d’allotjament no respon als paràmetres
de qualitat ambiental i paisatgística de l’entorn natural. Menorca presenta
un biaix molt marcat en la dotació d’empreses turístiques d’allotjament
reglat de cap a aquelles de categoria mitjana i, sobretot, baixa,
especialitzades en el producte de turisme de masses gestionat per
turoperadors. En concret, el 68,3% del total d’aquesta tipologia
3

Vegeu a l’annex 3 la metodologia emprada i el seu impacte a cada zona turística.
El nombre de places no reglades s’ha calculat per estimar la càrrega sobre el
territori exercida per la pressió turística en èpoques de major afluència. Els criteris
de l’estimació no responen per tant a consideracions urbanístiques (d’un
determinat nombre de places per habitatge) sinó turístiques (equivalència en
places de superfície mitjanes d’habitatge).
4
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d’establiments d’allotjament són de categoria baixa, mentre que aquests
percentatges se situen en el 44,3% a Mallorca i el 67,9% a Eivissa, amb
una mitjana per a les Balears del 54,6%. Tal i com s’ha esmentat, l’oferta
turística es completa amb una elevada quantitat d’oferta extrahotelera no
reglada en forma d’apartaments i habitatges unifamiliars en règim de
lloguer, que intensifica els trets de perfil baix de qualitat de l’oferta.

ESTRUCTURA DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES D’ALLOTJAMENT
2000
Balears
Mallorca Menorca
Formentera
Eivissa
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
C. alta
204
8,3 164 11,1 13
3,9
20
3,7
7 5,9
C. mitjana
806 32,6 563 38,1 84 25,1 147
27,1 12 10,1
C. baixa
1.350 54,6 654 44,3 228 68,3 368
67,9 100 84,0
T. rural
111 4,5 95
6,4
9
2,7
7
1,3
0 0,0
Total
2.471 100,01.476100,0 334 100,0 542 100,0 119 100,0
Font: El turisme a les Illes Balears, 2000.

L’elevada dotació de places d’allotjament a les zones turístiques de l’illa
introdueix una forta pressió sobre el territori que deriva en una intensa
congestió als mesos d’estiu. Així, la mitjana de metres quadrats totals de
territori per plaça és de 186,7 m² a aquestes zones. Un dels elements
subjectes a un major grau d’ús són les platges. La manca de relació entre
la capacitat d’acollida de les platges i el volum d’urbanització en el seu
entorn fa que el nombre de m² de platja per plaça a les zones turístiques
sigui de 1,4 de mitjana, sense comptar amb Ses Salines, Sant Jaume, Son
Bou i Torre Solí on la dotació és molt més gran.
Un dels principals problemes de l’illa és l’escassa dotació d’oferta
complementària, tant la pròpia associada al model de sol i platja, com,
fonamentalment, aquella amb poder de diversificació vinculada a una
distinta tipologia de productes turístics. Les principals mancances
s’identifiquen als equipaments d’oci recreatiu, esportiu i cultural. En
concret, hi ha un bon nombre de zones turístiques caracteritzades per un
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elevat grau de colmatació on la dotació de zones verdes i, especialment,
esportives per places és molt baixa, i afecta la qualitat percebuda. Aquesta
situació es presenta de forma marcada a les zones oest de l’illa.
Per altra banda, a Menorca es produeix una concentració dels
equipaments comercials als cascos urbans que, juntament amb l’escassa
dotació i freqüència de línies de transport col·lectiu interurbà, produeix un
col·lapse dels nuclis tradicionals als mesos de temporada alta.
L’estacionalitat de l’arribada de visitants no ha estat capaç de generar una
infrastructura estable de comerços a les zones turístiques, causa principal,
juntament amb la recerca de platges a altres àrees, de la generació de
visitants durant els mesos estivals.
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TAULA RESUM INDICADORS DE CAPACITAT D’ACOLLIDA A LES ZONES TURÍSTIQUES

2

M territori
MAÓ
Cala Canutells
Binidalí
ES CASTELL
Sol del este
SANT LLUIS
S’Algar
Cala Alcalfar
Sa Sivina de Baix
Punta Prima
Biniancolla
Binibèquer Vell
Binisafuller
Son Ganxo
Cala Torret
Binibèquer nou
Binisafuller platja
Cap d’en font
ALAIOR
Cala en Porter
Son Bou
Torre Solí
San Jaime
ES MIGJORN GRAN
Sant Tomàs
ES MERCADAL
Platges de Fornells
Ses Salines
Son Parc
Arenal d’en Castell
Punta Grossa
Port d’Addaia
Coves noves
Macaret
FERRERIES
Cala Santa Galdana
CIUTADELLA
Serpentona
Son Xoriguer
Cala en Bosch
Cala Blanca
Santandria
Sa Caleta
Cala en Blanes
Torre del Ram
Cala Morell
Cales Piques
Cap d’Artrutx
Son Carrió
U.A. 36 Son Cabrises

Per plaça d’allotjament
2
M zones
2
M platja
verdes

2

M inst.
Pob. Estacional/
esportives Pob. Resident

155,9
695,8

1,7
2,6

36,4
216,5

4,7
0,0

15,7
9,4

106,8

0,1

18,9

0,0

2,3

79,4
74,3
223,2
194,4
86,1
252,2
351,5
329,5
143,9
281,3
255,4
313,4

1,6
1,2
0,9
0,9
0,3
0,0
0,0
0,3
0,1
3,7
1,2
0,0

0,7
16,5
114,8
19,9
34,9
31,6
63,9
99,2
28,3
36,8
12,6
27,2

1,4
0,0
2,4
0,7
0,0
1,6
21,0
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0

12,3
12,2
0,0
12,9
21,1
10,7
19,4
6,1
8,1
10,2
6,3
4,3

195,6
101,4
466,3
187,1

3,1
40,4
40,4
40,4

20,5
7,3
66,3
25,9

0,0
0,0
0,9
3,6

7,8
153,9
58,8
27,3

92,4

4,4

4,3

1,4

88,8

44,9
182,0
679,3
76,9
508,6
164,0
249,4
198,8

2,4
70,8
8,2
2,5
2,1
0,0
0,0
1,0

4,3
4,2
157,3
8,5
80,3
8,0
46,5
23,2

0,0
0,0
2,4
1,9
4,2
1,7
26,0
0,0

44,2
6,4
17,8
46,2
24,3
15,6
32,3
18,4

164,3

3,2

41,1

0,0

12,1

93,6
110,2
75,0
92,8
182,3
182,8
101,8
143,9
398,8
150,9
135,3
109,3
696,6

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

18,0
20,2
7,6
8,8
35,7
27,5
17,8
28,3
71,9
24,2
14,7
11,9
8,1

1,2
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
5,8
0,0
0,0

45,7
64,3
54,2
10,1
2,4
12,4
8,1
8,1
25,1
6,3
20,0
7,3
5,9
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Les limitacions pròpies del model menorquí es veuen reforçades per
elements externs però claus en el desenvolupament d’una tipologia
turística de major grau de desestacionalització. El caràcter insular de
Menorca fa que el transport aeri sigui la principal via d’accés emprada per
part dels turistes. Tot i que la situació en temporada alta no és l’adequada,
amb escassesa en vols regulars des dels principals punts d’origen de
visitants espanyols i estrangers, en temporada mitjana i baixa no es
disposa d’una oferta suficient per fomentar l’arribada de visitants i el
desenvolupament empresarial de l’illa, tot generant-se el cercle viciós
següent.

Cercle viciós en temporada mitjana i baixa

Reduïda massa
crítica de negoci

Tancament d’empreses
d
oferta
complementària

Escassesa d’activitat
turística

Dificultat d’accés

Manca de planificació
de vols

Per altra banda, en l’actualitat no s’aplica una política de promoció turística
diferenciada per a Menorca sobre la base d’una oferta estructurada de
productes turístics propis. Això ha afavorit la identificació amb el model
mallorquí i la manca de diversificació dels països d’origen de visitants de
l’illa. En aquest àmbit hi ha tengut un paper protagonista els turoperadors,
de manera que en l’actualitat el turisme menorquí és majoritàriament
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programat per part d’intermediaris (operadors turístics), que controlen el
mercat gràcies a la integració vertical del conjunt de la cadena de valor i
que especialment trenquen les dificultats d’accés per via aèria. De fet, del
total de la demanda que arriba a l’illa el 79,0% és gestionada per
turoperadors estrangers, que són els que defineixen les condicions dels
contractes basades en la negociació de preus.
Els trets que caracteritzen el visitant mitjà de Menorca estan clarament
identificats i són la causa d’algunes de les limitacions i potencialitats del
desenvolupament turístic de l’illa.
Menorca presenta una situació dual que es caracteritza per un
protagonisme del turisme a l’època estival amb una massiva afluència de
visitants atrets pel model de sol i platja que arriba als límits de capacitat
d’acollida del territori. El perfil del visitant actual de Menorca no respon a
aquell més propens a apreciar els avantatges comparatius de l’illa. Es
tracta principalment de:
•

Anglès, de 30 a 45 anys, treballador, que viatja a l’estiu en família i
s’allotja en un apartament durant una estada mitjana superior a la
de la resta de les Balears, en règim de pensió completa i en
alguns casos de tot inclòs.

•

Una persona que viatja en temporada alta i contracta el viatge a
través d’una agència de viatges minorista, amb una despesa
mitjana per sota de la mitjana de les Balears i que valora com a
element de decisió de la destinació el clima i la tranquilitat.

•

La bateria de ràtios sobre el servei conjunt del viatge a Menorca la
situen entre els llocs de major satisfacció percebuda per part del
visitant, tot declarant la seva intenció de repetir per damunt de la
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mitjana de les Balears, fins al punt que són els més propensos a
adquirir un segon habitatge.
L’arribada de visitants a Menorca es produeix, gairebé en exclusiva, en els
mesos d’estiu, i fa que l’estacionalitat esdevengui una de les principals
ineficiències del seu model turístic actual amb intensos impactes sobre el
model territorial i els recursos de l’illa. El 68,8% dels visitants es
concentren en els mesos de temporada alta, mentre que la temporada
mitjana acull el 27,3% i en temporada baixa només es dóna servei al 3,8%.
Fortaleses
Les bases territorials de l’illa són d’una qualitat natural excepcional,
certificada per la seva Condició de Reserva de la Biosfera. El territori
menorquí destaca per la presència de gran part dels ecosistemes
mediterranis combinats amb un paisatge agroforestal en mosaic. De cara a
la preservació de la qualitat ambiental s’han declarat 18 Àrees Naturals
d’Especial Protecció (ANEI), una Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP),
que es combinen amb altres figures de protecció a l’àmbit nacional: la més
important, el Parc Natural de s’Albufera des Grau, Favàritx i Illa de’n
Colom.
Els valors ecològics de l’illa doten d’un avantatge en termes d’entorn
ambiental els recursos turístics tradicionals propis del model de “sol i
platja”. La seva disposició introdueix fortaleses per desenvolupar tipologies
de productes més especialitzats, amb capacitat desestacionalitzadora i en
sintonia amb les tendències dels visitants turístics. Entre aquestes cal
destacar:
−

Turisme de naturalesa (inclòs senderisme, cicloturisme i activitats
eqüestres)
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−

Turisme esportiu

−

Turisme nàutic

−

Turisme cultural

A la vegada, Menorca ha d’aprofitar la seva imatge territorial per
desenvolupar noves fórmules turístiques caracteritzades per un menor ús
del territori i uns majors efectes multiplicadors sobre el seu teixit econòmic
la capacitat de desenvolupament a l’illa del qual està condicionat per la
inadequació d’equipaments i instal·lacions. Entre ells cal destacar:
−

Turisme de congressos

−

Turisme d’incentius

−

Turisme de salut i bellesa

Es tracta, en qualsevol cas, de tipologies turístiques que han d’actuar com
a elements diversificadors i desestacionalitzadors, que complementin
l’especialització de “sol i platja”.
Menorca s’ha generat una imatge consolidada com a destinació d’estiu que
ha de servir com a pedra angular sobre la que es construeixi un nou model.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

302

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

MEMÒRIA D’ORDENACIÓ

I.

MODEL TERRITORIAL

1.

Menorca en el context de l’Arc de la Mediterrània

1.1. Incidència de la Insularitat
Les illes Balears es troben pel seu context geogràfic en el centre de la
diagonal Mediterrània de la Unió Europea. El seu caràcter insular, tot i que
no perifèric, constitueix un obstacle físic permanent per al seu
desenvolupament regional sostenible.
Les dificultats intrínseques de les regions insulars de la Unió Europea
s’han reconegut a l’article 130A del Tractat d’Amsterdam, que va entrar en
vigor el mes de maig de 1999. En ell s’estableix com a objectiu de la Unió
Europea el de reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament
de les diferents regions i el retràs de les regions o illes menys afavorides.
L’article 130 A s’ha d’interpretar en funció de la Declaració núm. 30 annexa
al Tractat, que reconeix que “les regions insulars pateixen desavantatges
estructurals vinculats al seu caràcter insular, la permanència de les quals
en perjudica el seu desenvolupament econòmic i social”.
Els desavantatges de les regions insulars, que els fan clarament diferents
de les regions continentals, deriven, en diferent mesura, de l’escassesa de
territori disponible, de la limitació dels recursos pesquers, i de la
disponibilitat d’abastament d’aigua i energia, de la contaminació marina i
costanera, de la gestió especialment complexa dels residus i aigües
residuals, de la despoblació, de l’erosió del litoral, de la manca de mà
d’obra qualificada, de l’absència d’economies d’escala per a les empreses,
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dels costos addicionals dels transports i de les comunicacions, de la doble
insularitat que pateixen les illes menors que formen part d’un arxipèlag i de
l’elevat cost de les infrastructures.
Les autoritats insulars de la Unió Europea, reunides en el marc de la
Conferència de les Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa (Comissió
Illes), han recollit en una sèrie de treballs les peticions i propostes
formulades per part dels interessats.
La Comissió de Política Regional del Parlament Europeu va aprovar
recentment una resolució sobre els problemes de les regions insulars de la
Unió Europea, que tracta d’una sèrie de qüestions i reivindicacions
fonamentals per a aquestes àrees. A la vegada, demana a la Comissió que
no es limiti a considerar els factors macroeconòmics com els únics
elements per a l’admissibilitat de les regions insulars de la UE als objectius
dels Fons Estructurals i que prengui en consideració a més criteris
geoeconòmics, com, per exemple, el caràcter perifèric i la insularitat, com a
obstacles al desenvolupament regional sostenible.
A més destaca que es considerin, en funció del principi d’addicionalitat que
s’ha definit als nous Reglaments dels Fons Estructurals, taxes de
cofinançament incrementades per a aquelles regions insulars que pateixen
un major retràs en el seu desenvolupament.
La Unió Europea ha pres en consideració en diverses ocasions els
desavantatges naturals com a factors que poden determinar la fragilitat
d’una economia, com en el cas de regions escassament poblades, o del
tractament particular per a regions ultraperifèriques. Així, el caràcter
permanent de les peculiaritats de la insularitat requereix un enfocament
orientat de cara al desenvolupament integrat i complex d’aquestes regions,
i exigeix, per tant, que les polítiques en matèria d’infrastructura i
desenvolupament garanteixin els drets prioritaris de les poblacions
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residents a favor d’un desenvolupament sostenible, així com la conservació
i la gestió raonable dels recursos.
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Conjunt de l’Arc de la Mediterrània. S’aprecien els nuclis urbans en obscur. Menorca
és característica com a espai en transformació agrícola amb urbanitzacions en
progrés.

Organització funcional. Consolidar les Illes.
Font: Eurostat. GIP RECLUS 1992.
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Distribució sectorial de l’economia de l’Arc de la Mediterrània. L’activitat
dins del sector serveis predomina a l’àmbit d’estudi, amb una taxa del
77.2% sobre el VAB.
Font: Eurostat, GIP RECLUS 1992.
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1.2. L’opció per un model d’integració de les regions de la
Mediterrània Occidental
L’informe “Europa 2000+, Cooperació per a l’Ordenació del territori
europeu” i el “Estudi prospectiu de les regions de la Mediterrània
Occidental”, elaborat per la Comissió Europea l’any 1995, relaciona el
desenvolupament recent de les Balears amb l’activitat turística i els seus
convincents resultats. Subsisteix, tot i així, una gran fragilitat estructural
derivada de l’excessiva dependència d’aquest sector turístic. El repte
econòmic per als propers anys rau en la capacitat per superar els canvis
que experimenta actualment el sector turístic, així com en el camí cap a la
consecució d’una major diversificació sectorial.
En síntesi, ambdós documents caracteritzen l’Arc de la Mediterrània com
un territori fragmentat, amb dinàmiques i elements contradictoris, que
demanda una interpretació flexible per tal de diferenciar els reptes. El
problema principal que plantegen les regions de l’estat espanyol és el de
l’heterogeneïtat del seu desenvolupament. Tot contrastant amb l’existència
de zones de creixement i vinculades a les primeres velocitats de l’Arc, com
Catalunya i les Illes Balears, n’existeixen d’altres de desenvolupament
inferior a la mitjana europea. Això motiva que es parli de “objectius” a
França, de “modalitats” a Itàlia, i de “possibilitats” a Espanya. Una nova
estratègia d’articulació de les infrastructures productives, orientada a
afavorir la implantació d’empreses de perfil innovador i tecnològic i la
conformació d’eixos integradors regionals, que tendirà a reduir el
diferencial de desenvolupament i les fractures existents amb les regions
mediterrànies de l’estat espanyol i d’Europa.
En aquest sentit, les funcions que exerceixen les zones i ciutats més
orientals de la regió de la Mediterrània, prenen una especial rellevància.
L’economia de gran part d’aquests territoris presenta sectors i funcions
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clarament relacionats amb els del Llevant espanyol: turisme, serveis i
noves agricultures. No obstant, la feblesa de les xarxes de ciutats fa que,
en gran mesura, siguin centres econòmics exteriors a la Regió els que
acompleixin determinades funcions directives que arriben a cobrir les
seves àrees d’influència.
En efecte, l’escenari resultant de l’extrapolació de les tendències actuals
organitzaria l’Arc de la Mediterrània en torn a quatre pols reforçats o
confirmats: Barcelona, Lyon, Milà i Florència; fet que augmentaria les
diferències amb les regions més meridionals.
La consecució d’un escenari més favorable a les regions perifèriques i
insulars haurà d’aportar la integració dels territoris de l’Arc de la
Mediterrània a través del desenvolupament de les infrastructures de
transport i la connexió multimodal. Aquesta millora en les infrastructures
s’ha d’acompanyar amb un canvi en la dinàmica empresarial de cap a
posicions més emprenedores i en un replantejament dels models actuals
de desenvolupament territorial tot integrant la perspectiva de la
sostenibilitat i l’austeritat en el consum del territori.
En resum, és necessari posar les bases d’un nou model de
desenvolupament econòmic que, segons indiquen els informes de la UE
esmentats, cal basar en:
a)
b)

c)

Un reajustament estructural de les economies regionals més
desenvolupades.
Un desenvolupament de les infrastructures de transports i
comunicacions (reducció de fractures nacionals, integracions
interregionals –estructura en raïms urbans -, intrarregionals,...).
L’aparició d’una cultura d’empresa adaptada (de formació i de
qualificació, d’acompanyament-formació...).
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d)

Un desenvolupament cautelós per conservar el medi ambient i, en
particular, els espais de major fragilitat.
Enteses interregionals (competències, complementarietat,...).

e)

Pel que fa a l’anàlisi sobre l’arxipèlag de les Illes Balears, “l’Estudi
prospectiu de les regions de la Mediterrània occidental” formula tant un
diagnòstic de punts crítics com d’opcions polítiques convergent en allò
essencial amb els derivats tant de les DOT, com del propi PTI per a l’àmbit
específic de Menorca.
Una visió sintètica dels punts forts i punts febles de les Illes Balears:
Punts forts
•

Taxa d’activitat elevada
(inclosa la femenina) i taxa
d’atur reduïda, en
comparació amb la resta
de regions de l’estat
espanyol.

•

Experiències d’agricultura
amb tecnologies
avançades que poden
servir de demostració en
aquest sector, per causa
de les dimensions reduïdes
i de la fragmentació de les
explotacions.

Punts febles
•

•

•

Atur estacional important.
Nivells baixos de formació
de la mà d’obra i dels
empresaris turístics, que
sovint presenten una actitud
recol·lectora d’un recurs
turístic que consideren
inesgotable.
Dependència excessiva de
les activitats lligades al
sector turisme, sotmès a
una competència que
augmenta, com també ho
fan els seus costos.
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•

Condicions climàtiques,
nivell de vida, nivell de
serveis i qualitat dels
paisatges que sostenen
l’interès i el
desenvolupament d’un
sector que segueix essent
molt competitiu i rendible,
tot i la seva crisi o possible

•

Dependència elevada dels
operadors de viatges i
deficiència de les
reinversions en
infrastructures turístiques,
que és necessari corregir a
curt termini per
reestructurar el sector.

estancament.
•
•

•

Coneixements turístics
importants.
Supervivència d’una
població industrial que pot
recuperar-se.
•

•

Omnipresència del sector
turístic, que absorbeix les
activitats industrials
tradicionals, que tenien una
important penetració en els
mercats exteriors.
Fragilitat del medi natural:
nivells freàtics, boscos,
litoral, etc...
Societat civil i institucions
sovint massa orientades a
explotar a curt termini els
recursos de les illes.
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Opcions polítiques prioritàries identificades al document “Estudi
prospectiu de les regions de la Mediterrània occidental”, de la
Comissió Europea (1995).
Recursos naturals.
-

Pla de gestió dels residus sòlids i els efluents urbans.
Ús i preservació dels recursos hídrics.
Cens dels espais naturals que cal protegir.

Recursos humans.
-

Formació i professionalització dels treballadors i els empresaris del
sector turístic.
Desenvolupament de formacions polivalents.

Política territorial i infrastructures.
-

Elaboració de plans territorials.
Integració territorial de les activitats.

-

Millora dels accessos dels centres turístics.
Modernització dels ports turístics.

-

Renovació i remodelació dels aeroports.

Activitats productives.
Agricultura.
-

Creació de zones d’activitat agroalimentària.

-

Preservació del medi rural.
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Indústria.
-

Reorganització de les activitats tradicionals sobre una base
competitiva, amb introducció del disseny.
Desenvolupament de xarxes de comercialització i forta distribució
d’imatge.
Formació polivalent.

Serveis.
-

Modernització del parc hoteler.
Organització integrada de l’oferta turística.
Segmentació de la demanda i recerca de nous clients.

-

Desenvolupament i aprofitament dels coneixements turístics acumulats.

-

Formació a tots els nivells.

Canvi tècnic.
Xarxes de centres empresarials i d’innovació sobre la base dels
coneixements turístics i de la indústria tradicional.
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2.

Menorca: Reserva de la Biosfera.

A més de les determinacions procedents de les DOT, a les que es fa
referència en el Marc Jurídic, l’elaboració del PTI de Menorca es nodreix
de dos importants documents específics:
a)

La declaració de l’illa de Menorca com a Reserva de la Biosfera i
l’Estudi de Viabilitat del Pla de Desenvolupament Sostenible
elaborat pel Consell Insular en el marc del Programa Life de la
D.G. XI de la Comissió Europea i publicat l’any 1998.

b)

2.1

La proposta de Criteris Generals per a l’elaboració del Pla
Territorial Parcial de l’illa de Menorca, aprovats pel Ple en Sessió
Extraordinària de 5 de febrer de 1997.

L’Estudi de Viabilitat del Pla de Desenvolupament Sostenible de
Menorca.

Tal i com assenyala el primer dels documents mencionats “les reserves de
la biosfera són zones d’ecosistemes terrestres o costaners/marins, o una
combinació dels mateixos, reconegudes en l’àmbit internacional com a tals
en el marc del Programa sobre l’Home i la Biosfera, MaB de la UNESCO”
Les Reserves de Biosfera, prossegueix el Pla de Desenvolupament
Sostenible, han d’acomplir tres funcions complementàries: “una funció de
conservació per protegir els recursos genètics, les espècies, els
ecosistemes i els paisatges; una funció de desenvolupament amb la
finalitat de promoure un desenvolupament econòmic i humà sostenible i
una funció de suport logístic per recolzar i promoure les activitats
d’investigació, de formació i d’observació permanentment relacionades
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amb les activitats d’interès local, nacional i mundial encaminades a la
conservació i el desenvolupament sostenible”.
De tot plegat se’n dedueix que la declaració de Menorca com a Reserva de
la Biosfera no suposa únicament un impuls en la consecució d’una
estructura territorial equilibrada en el marc d’un desenvolupament
sostenible, sinó també converteix el seu model de desenvolupament en un
referent obligat en el conjunt dels territoris insulars, en els que la seva
problemàtica i causa comú e és reflectida de forma particular en l’àmbit
mediterrani de la UE.
En el marc d’aquesta estratègia general el “Pla de Desenvolupament
Sostenible de Menorca” va identificar una sèrie de punts crítics de gran
interès a l’hora de formular el PTI:
a)

La necessitat de “superar l’actual situació d’expectativa, que es
basa
en
la
juxtaposició
de
peces
inconnexes
i
sobredimensionades d’un collage municipal. Si es desenvolupàs el
sòl classificat actualment en el planejament de l’illa, s’obtendria
una capacitat d’allotjament que com a mínim duplicaria l’existent”.

b)

“Prevenir els riscos d’un model territorial simple com a resultat de
la suma de plans locals concebuts des de l’òptica municipal i de la
coexistència de polítiques sectorials que, tot i que puguin haver
estat coherents en sí mateixes, no han tengut tradicionalment el
marc de referència insular necessari per a la seva coordinació.

c)

“Avançar en la consideració de l’illa com a sistema integrat, on la
majoria de les decisions locals tenen efectes a escala insular. Les
decisions en matèria de sòl i gestió de recursos han de contemplar
tots els efectes secundaris a l’escala insular, sense detenir-se en
la simple divisió administrativa del territori”.
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d)

Desenvolupar l’esforç general de capitalització ambiental del
territori, cosa que a més és imprescindible per aspirar a un turisme
qualificat a mitjà i llarg termini, per diversificar l’economia amb
l’emergència d’activitats i per seguir essent competitius en el futur
tot i que canviï la conjuntura internacional.

L’instrument que fa viable la resposta a aquests punts crítics són les DOT i
per remissió de les mateixes el PTI de Menorca, com el propi document
indica “sols en aquesta perspectiva podran resoldre’s problemes tan
importants com l’evident desfasament entre l’oferta potencial de sòl
urbanitzable de vocació turística i la capacitat de càrrega admissible a l’illa
com a límit davant el possible desbordament i deterioració dels seus
recursos”.
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A la Conferència Internacional sobre Reserves de la Biosfera organitzada per la UNESCO a Sevilla
(1995) s’especificaren deu directrius per al futur de les Reserves de la Biosfera:
1.

Enfortir la contribució de les Reserves de la Biosfera a l’aplicació dels acords internacionals
que fomenten la conservació i el desenvolupament sostenible, en particular el conveni sobre la
Diversitat Biològica i altres acords com els referents al canvi climàtic, la desertificació i els
boscos.

2.

Establir Reserves de Biosfera en una ampla varietat de situacions ambientals, econòmiques i
culturals, que abracin des de regions en gran part inalterades fins a zones urbanes. En el cas
dels medis costaners i marins són particularment importants la possibilitat i necessitat d’aplicar
el concepte de Reserva de Biosfera.

3.

Enfortir les noves xarxes regionals, internacionals i temàtiques de Reserves de Biosfera.

4.

Intensificar la investigació científica, l’observació permanent, la capacitació i l’ensenyament a
les Reserves de Biosfera, la conservació i l’explotació sostenible dels recursos naturals i
socials. Aquesta necessitat és especialment aguda en països on les Reserves de Biosfera no
compten amb recursos humans i financers suficients, per la qual cosa haurien d’esser objecte
d’una atenció prioritària.

5.

Assegurar que totes les zones de les Reserves de Biosfera contribueixen a la conservació, el
desenvolupament sostenible i el coneixement científic.

6.

Estendre les zones de transició a àrees suficientment vastes per afavorir la gestió dels
ecosistemes i aprofitar les Reserves de Biosfera per estudiar i demostrar mètodes de
desenvolupament sostenible a escala regional. Amb aquest propòsit s’ha de donar més
atenció a la zona de transició.

7.

Tenir més en compte la dimensió humana del concepte de Reserva de Biosfera. Per això és
necessari reforçar els vincles entre la diversitat cultural i biològica. S’han de conservar el
coneixement tradicional i els recursos genètics, la funció dels quals en el desenvolupament
sostenible ha d’esser reconeguda i estimulada.

8.

Propiciar l’administració de cada Reserva de Biosfera essencialment com un pacte entre la
comunitat local i la societat en el seu conjunt. L’administració ha d’esser més oberta, evolutiva
i adaptativa. Aquest enfocament permetrà assegurar a la Reserva i les seves comunitats
locals millors condicions per respondre a les pressions de caire polític, econòmic i social.

9.

Agrupar tots els sectors interessats en una tasca comú que permeti promocionar les Reserves
de Biosfera a l’escala local i a les xarxes. La informació ha de circular lliurement entre totes les
parts involucrades.

10. Invertir en futur. Les Reserves de Biosfera han d’esser emprades per ampliar el nostre
coneixement de les relacions entre la humanitat i el medi natural.
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2.2

Proposta de Criteris Generals per a la redacció del PTI de
Menorca aprovats pel Consell Insular de Menorca.

Amb motiu de fer viable la possibilitat de redactar el PTI (aleshores PTP)
amb anticipació a l’aprovació de les DOT el Consell Insular de Menorca
aprovà una sèrie de criteris generals als quals aquest s’hauria d’ajustar.
Tot i que tant les circumstàncies legislatives, com les resultants de
l’aprovació de les DOT han modificat la situació que va donar origen a la
formulació dels “Criteris”, aquest document constitueix un valuós punt de
partida per a la redacció del PTI. En aquest sentit les seves determinacions
han estat incorporades a les propostes de l’Avanç del PTI reordenades en
funció de l’organització del propi document.
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3. El Model territorial actual i les seves perspectives d’evolució:
problemes i oportunitats.

3.1 Increment del consum de territori per l’activitat urbanitzadora.
Bona part de la promoció immobiliària de Menorca està relacionada amb
l’activitat turística i està estretament relacionada amb l’activitat turística pel
que es tradueix en la construcció d’àrees residencials disperses d’ocupació
estacional.
La promoció immobiliària juntament amb l’activitat turística, és
previsiblement, l’únic factor capaç de trobar un fort creixement de la
pressió demogràfica i s’ha articulat com el major dinamitzador de l’activitat
econòmica general.
Existeix una correlació negativa entre la promoció d'habitatges secundaris i
superfícies construïdes per a usos no residencials. És significatiu
l'absència de construcció a espais d’equipaments, el que pot ésser
interpretat com a un caràcter menys urbà dels municipis i una major
preponderància de les promocions residencials de caràcter turístic. Entre
1992 i 1998 a Ciutadella s’han concedit llicències per construït 1,2 m2
d'habitatge per cada m2 d’ús “no residencial”, a Maó, la mateixa relació és
de 0,63.
El perill de convertir-se progressivament en un espai edificat i buit durant
bona part de l’any és major als municipis de menors contingents
demogràfics.
Quan major és el dinamisme de la promoció immobiliària disminueix la
proporció de la construcció no residencial, d’un 39,4 per cent a 1983 es
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passa a un 19,8 per cent a 1998, any de major d’activitat. La qual s’ha de
valorar com una intensificació excessiva de la construcció residencial i
turística, juntament amb un més que probable perill de desdotació d’altres
tipus de construccions distints dels estrictament residencials.
L’alta proporció d'habitatges aïllats, que representen més d’una quarta part
de la superfície “residencial construïda”, és un dels trets més característics
de la promoció immobiliària a Menorca. A Ciutadella, si s’afegeixen els
altres dos tipus d’unifamiliar, la superfície construïda s’aproxima al
cinquanta per cent de les destinades a habitatge. És oportú recordar en
aquest punt que aquestes tipologies són les que consumeixen més territori.
Fins i tot a Maó, amb una vocació turística menor, els habitatges
unifamiliars arriben a un trenta-sis per cent menor.
L’oferta d'habitatge és diversa però està marcada per les tipologies
turístiques i la segona residència. A Ciutadella, més d’un trenta-set per
cent tenen dimensions per sota dels 60 m2 i els habitatges amb una o dues
habitacions representen quasi una cinquena part del total.
L’Estudi sobre Sòl Vacant de les Illes Balears realitzat pel Govern de les
Illes Balears, l’any 2000, posa de manifest la gravetat d’aquesta situació.
La capacitat d’allotjament del parc d'habitatges construït a finals del 2000
duplicava el cens de població resident de 1998, si s’hi sumen les places
estrictament turístiques la ratio s’apropa a 2,6 llits per cada habitant.
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Capacitat de població construïda (2000)
en nombre de places, a les zones turístiques i als nuclis tradicionals
ZONES
TURÍSTIQUES

NUCLIS
TRADICIONALS

TOTAL

Edificat

Vacant

Total

Edificat

Vacant

Total

Edificat

Vacant

Total

9.965

12.451

22.416

9.160

6.875

16.035

19.125

19.326

38.451

Ciutadella

32.917

33.065

65.982

22.968

23.675

46.643

55.885

56.740

112.625

Ferreries

1.479

124

1.603

5.335

4.319

9.654

6.814

4.443

11.257

Maó

1.652

1.686

3.338

44.027

9.607

53.634

45.679

11.293

56.972

es Castell

1.300

2.170

3.470

9.225

3.658

12.883

10.525

5.828

16.353

Sant Lluís

12.003

5.428

17.431

2.055

2.582

4.637

14.058

8.010

22.068

es Mercadal

11.381

23.382

34.763

2.086

2.331

4.417

13.467

25.713

39.180

3.502

1.164

4.666

1.131

1.164

2.295

4.633

2.328

6.961

79.470 153.669

95.987

54.211

150.198

170.186 133.681

303.867

Alaior

es Migjorn Gran

74.199

Font: elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en el treball de camp del PTI i contrastats amb l’Estudi de Sòl Vacant a les Illes Balears
(2000). Universitat de les Illes Balears per a la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport. Direcció General d’Ordenació del Territori.
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Aquestes dades deixen entreveure, a més a més, desajusts en la utilització
del territori illenc. Les zones residencials turístiques que es van construint
impliquen un fort “consum” de territori amb un alt valor paisatgístic i
mediambiental i constitueix un espai urbanitzat que exigeix ésser mantingut
i equipat adequadament per poder atendre uns nous nivells de demanda
que només s’aconsegueixen en una quarta part dels dies de l’any.
Així mateix s'evidencia un patró evident d’especialització en oferta turística,
tant de segona residència com hotelera, de municipis com Mercadal o Sant
Lluís, que assoleixen ratios característics dels municipis litoral del llevant
peninsular.
Aquesta situació s’agreuja si consideram la capacitat encara vacant del
planejament municipal vigent, ja que la ratio d’execució del Sòl
Urbanitzable és encara escassa (46% del total de sòl qualificat). La
hipòtesi de saturació del potencial vacant del sòl qualificat als Plans i
Normes Subsidiàries abocaria gairebé 80.000 llits addicionals en sòl
estrictament d’ús turístic, i donada la lleu dinàmica de creixement
demogràfic previsible, aquest increment vendria a profunditzar el
desequilibri actual entre població resident i oferta de llits a l’illa fins a una
taxa propera a 3,40 llits/resident en un horitzó de deu anys.
Aquest fet posa de manifest la inconveniència d’aplicar mecànicament les
ratios de creixements màxim contemplades a l’article 33 de les DOT i
operar, alternativament, (com s’exposa amb detall a l’epígraf 4.4.3) des de
l’avaluació de les necessitats de reposició d'habitatge i primer accés de la
població resident als nuclis tradicionals com a hipòtesi per al càlcul de les
necessitats de nou sòl destinat a ús residencial a l’illa de Menorca.
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3.2

Transformacions del model turístic tradicional.

El turisme es troba sotmès a un continu procés de canvi i transformació
arran de l’evolució del sistema econòmic, els models territorials, les
preferències dels individus i, en definitiva, del conjunt de factors
multidisciplinars que expliquen el seu desenvolupament. A l’àmbit turístic
conflueixen una sèrie d’elements demogràfics, sociològics, urbanístics i
econòmics l’evolució dels quals ha introduït l’aparició d’un nou model
vinculat a l’aparició de la societat de l’oci. L’anomenat turisme postindustrial, terme amb el qual es coneix el nou model, està associat als
canvis introduïts per la fallida del sistema fordista de producció, i a la
conseqüent aparició de nous patrons de treball i d’ordenació de les
relacions econòmiques a l’espai amb un abassegador domini, cada cop
més accentuat, cap el gaudi de l’oci.
Aquest nou paradigma introdueix la idea del protagonisme de l’oci, essent
el treball una eina per al seu gaudi, de forma que es trenca amb l’esquema
anterior de relacions on el treball ocupava una posició principal. La nova
posició del turisme està acompanyada d’una orientació selectiva en
l’esquema de preferències de les persones cap a noves tipologies i
productes. Els majors nivells culturals i de renta de la població han generat
un canvi en els gustos dels turistes cap a elements que no formaven part
de l’oferta turística associada al model de producció en massa. Aquests
canvis s’han vist impulsat per l’extensió de la societat de la informació i l’ús
de noves tecnologies que han transformat les formules d’accés i gaudi de
l’oci.
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Model Antic

Model nou

Consumidors

Recerca de sol
Inexperiència
Gregarisme

Maduresa
Singularització

Tecnologia

No amistosa
Usuaris limitats
Aïllada

Relacionable
Tots en som usuaris
Integrada

Producció

Gestió

Condicions generals

Competència via preus
Economies d’escala
Integració
vertical
horitzontal

Competència a través de la
innovació
i Economies d’escala i de
gamma
Integració diagonal

Mà d’obra com a factor de
cost
Objectiu
maximitzar
capacitat
Vendre el que es produeix

Mà d’obra com a factor de
qualitat
Objectiu gestió del rendiment
Escoltar als consumidors

Regulació
Creixement econòmic
Creixement incontrolat

Desregularització
Reestructuració
Límits al creixement

Font: Poon (1993) Tourism, Tecnology and Competitive strategies (Cab International)

L'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) juga un paper
determinant en la comprensió del nou paradigma de gaudi del turisme.
L’acollida per part de la indústria turística de les innovacions tecnològiques
en el tractament de la informació ha obert un nou procés que sense haver
finalitzat, està
afectant a diferents paràmetres de les activitats
relacionades amb el turisme. La primera transformació s’ha posat de
manifest en la superació de les distàncies físiques i l’accés directe a clients
i proveïdors majoristes. Les xarxes informàtiques, des d’internet com a
instrument de comercialització d’un producte turístic (hotel, destí,
restaurant, paquet turístic, parc temàtic, etc.) fins a les centrals de
reserves, com el sistema AMADEUS, han premés al turisme entrar sense
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reserves en el procés de globalització, que s’ha implantat paral·lelament
als avenços de la societat de la informació.
La segona transformació s’ha desenvolupat a l’àmbit de la gestió
empresarial. L'empresa ha pres com a opció l’adaptació flexible en un
entorn canviant gràcies a una gestió eficient de la informació. Avui en dia
l’empresa turística gaudeix d’una important varietat de software, que, més
enllà dels sistemes de gestió comú permet una gestió integrada amb
sistemes de predicció de polítiques d’oferta ajustades a l’evolució de la
demanda.
A mode de resum existeix un cert consens1 sobre les principals tendències
a la que es veu sotmès el sector turístic, que han d’ésser enteses dins de
l’actual escenari internacional d’incertesa que pot afectar a l’activitat
turística. Encara és aviat per valorar l’impacte dels darrers atemptats
terroristes sobre les tendències mundials a les empreses turístiques i sobre
els visitants.

A. Oferta turística:
•

•

•

Globalització dels mercats i internacionalització de la competència.
La indústria turística serà fonamental en la creació de riquesa i
renda en el segle XXI.
L’hostaleria es desenvolupa per satisfer la demanda turística i és
la base per a la configuració d’un producte turístic
comercialitzable.

1

Vegeu C. Comissió Ponència: “La internacionalització en el sector turístic: un estudi delphi
de les tendències i els factors claus d’èxit en el turisme mediterrani”, Congrés Nacional
d’Economia, Alacant 18-20 de febrer de 1999.
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•

•

•

•

•

•

Desenvolupament de noves formes d’integració horitzontal
d’hotels per a la seva gestió i comercialització: contractes de
gestió, d’arrendament, franquícies, joint-ventures, etc.
Desenvolupament
independents.

d’acords

de

cooperació

entre

hotels

Diversificació i integració vertical.
Introducció de noves tecnologies de la informació en la gestió i
comercialització del producte turístic.
Estratègia empresarial orientada cap a la qualitat, marketing i
imatge de marca, que permeti situar els negocis a nínxols de
mercat atractius per la seva rendibilitat.
Tendències del sector hoteler per categories d’establiment:
1.
2.
3.

Domini dels hotels de categoria mitjana.
Dificultats dels hotels de luxe per a consolidar la seva
clientela.
Els establiments de categoria baixa mantenen la seva
presència a mercats madurs comercialitzats a través de
cadenes.

B. Demanda turística:
•

Línies d’evolució:
1.
2.
3.

Importància creixent de la seguretat del destí.
Segmentació de la demanda per les noves modalitats.
Gust pels destins exòtics.
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4.
5.
6.
7.
8.

•

Perfil del consumidor de productes turístics:
1.
2.
3.
4.

•

Augment dels viatges de curta i llarga distància, front als de
mitjana. Fragmentació de les vacances.
Pèrdua del ritme del turisme de sol i platja no diversificat.
Turisme més espontani i independent.
Preferència pels paquets modulars i a mida.
Nous esquemes de valor en la pràctica turística; major
valoració dels aspectes culturals i medi ambientals
(desenvolupament sostenible)e

Major capacitat de despesa.
Valoració de la qualitat.
Disponibilitat de més temps de lleure.
Major experiència.

Canvis en la demanda per processos demogràfics:
1.
2.
3.
4.

Reducció de la població jove.
Paquets dirigits a dones (lleure i negocis).
Major participació de la tercera edat.
Ofertes especialitzades a turistes de mitjana edat (>40 anys).

El panorama que es desprèn de les tendències d’oferta i demanda marca
una transformació respecte als patrons que han caracteritzat el
desenvolupament turístic fins a l’actualitat. Front a una realitat on ha
predominat la manca de productes turístics diferenciats i el negoci s’ha
centrat en proporcionar un servei a un conjunt de consumidors que
cerquen gaudir d’un clima agradable (sol) i d’un entorn natural (platja),
s’avança cap a una realitat de processos econòmics, socials i espacials de
cada cop més complexes que generen una segmentació de la demanda.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

327

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

Els territoris amb una clara especialització turística per dotació de recursos
naturals, culturals i patrimonials i que han protagonitzat el
desenvolupament del model turístic tradicional es troben davant la
necessitat d’adaptar-se als nous patrons definidors del model turístic. No
obstant, ho fan en una situació condicionada pel deteriorament de la seva
base territorial en termes d’extensió urbanística, intensitat edificatòria,
qualitat paisatgística, solapament d'usos turístics i residencials,
obsolescència de la seva oferta i identificació amb una imatge i un model
tradicional, tots són factors difícilment modificables a curt termini.
En aquest escenari el mercat mediterrani, en el qual juguen un paper
principal les Illes Balears, presenta una situació dèbil per la seva saturació i
deteriorament urbanístic i paisatgístic, però davant del qual s’obrin un
conjunt d’oportunitats que ha d’aprofitar per adaptar-se als nous vectors
director del nou patró turístic. Les línies sobre les quals s’ha fonamentat el
desenvolupament turístic de la mediterrània difereixen en gran mesura dels
trets caracteritzadors del nou model turístic amb una forta vinculació a una
tipologia de demanda clarament condicionada pels preus. Tot i així,
malgrat aquesta situació s’identifiquen un conjunt de tendències pròpies
del mercat mediterrani que obrin les portes a un desenvolupament
diferencial respecte al passat però compatible amb la dotació existent
actualment. Entre aquestes destaquen:
•

•

La preferència pels viatges auto organitzats en detriment dels
paquets turístics.
Beneficis de la introducció de l’Euro com a única moneda en el
principal mercat emissor de turistes del món.

Els experts en el sector turístic comparteixen una visió positiva sobre el
desenvolupament futur del turisme a la Mediterrània amb unes previsions
de creixement superiors a la resta de destins europeus. Els factors que
incideixen sobre un comportament creixent durant els pròxims anys es
resumeixen en:
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•

•

•

•

•

El liderat dels destins de la Mediterrània europea front a les zones
del nord d’Àfrica i l’Orient Pròxim.
La consolidació de la Mediterrània com a primer destí mundial
especialitzat en el producte de sol i platja.
La preferència dels europeu per destinacions dels propi continent.
La pressió sobre la demanda de la incorporació dels consumidors
dels països de centreuropea.
La fidelitat dels turistes europeus en relació als destins turístics.

En aquest marc, s’ha d'avançar cap a un Model fonamentat en la
diversificació de productes i apostar pels paràmetres de qualitat, en un
marc de control de la pressió sobre el territori per tal de garantir la
sostenibilitat de la riquesa paisatgística i mediambiental.
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3.3. Impacte social i paisatgístic de l’abandonament del sector agrari
Hom accepta la importància del paper que tradicionalment han jugat
l’activitat agrícola i ramadera en l’economia, la societat i la cultura
tradicional de Menorca. Les pràctiques agropecuàries, a més a més de
constituir durant segle el mode de vida principal de l’interior insular, han
contribuït de forma decisiva a modelar un paisatge, que estretament
relacionat amb els recursos i la diversitat d’ambients de l’illa, constitueixen
una de les majors senyes d’identitat de Menorca.
A més a més de configurar un paisatge singular, d’alts valors ecològics i
estètics, l’activitat agropecuària ha desenvolupat de manera, en general,
positiva i intel·ligent el paper de gestionar un medi físic sense un excés de
recursos per la producció (edàfics, especialment, i forestals) i d’equilibris
ecològics relativament fràgils.
Aquesta funció territorial de primer ordre que correspon a l’agricultura de
Menorca, en la seva dobles dimensió ecològica i cultural, així com
productiva, és majoritàriament acceptada per la societat local, més enllaç
dels agents directament implicats en el sector.
És significatiu que al Delphi desenvolupat en el si dels treballs de
participació del PTI, el camp, incloses les activitats agrícola-ramaderes i el
paisatge rural, figurin entre els tres valors més rellevants del medi ambient
de l’illa (un 46’7% de les respostes), per sobre de la biodiversitat, les zones
humides o l’ecosistema marí. És important també destacar – i coherent
amb l’anterior – destacar que el camp (paisatge i estructura agrícola) figuri
igualment entre els tres “elements i recursos ambientals” més gràfics de
Menorca (després dels recursos hídrics i el litoral), i que entre les
amenaces més serioses per a l’equilibri ambiental i la sostenibilitat,
“l’abandonament del camp i l’activitat agrària” ocupi el tercer lloc, després
de la pressió estacional del turisme i la pressió urbanística.
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Els valors ecològics, paisatgístics i territorials atribuïts a l’espai rural
menorquí son, en realitat, resultat d’un llarg procés històric d’ocupació i
aprofitament del sòl insular, que durant segles coneix canvis importants en
el règim de propietat, en les dimensions de l’espai agrícola i en el propi
sistema de conreu. No és ara l’ocasió per revisar la trajectòria de la
peculiar història rural de Menorca, però si de destacar algunes fites i
aspectes dels canvis més recents, que permetin comprendre els valors
heretats de la ruralia d’antany i, ensems, els problemes derivats de la seva
evolució de les darreres dècades, en relació a l’abandonament de l’activitat
o la intensificació fonamentada en l’especialització i la difusió del regadiu.
Sense negar l’existència de processos i períodes d’intensificació de
l’activitat agrària, amb trencaments de boscos i garrigues (fer terres noves
a les marines) així com drenatges i colonització de zones humides com les
del segle XVIII arran de la dominació britànica, les del primer terç del XIX o
dels anys posteriors a la guerra civil, o bé ja en el segle XX, l’espai rural de
Menorca s’ha caracteritzat per una pressió moderada sobre els recursos
naturals, una densitat de població modesta i el desenvolupament, ja des
del segle XVIII i, fins i tot abans, d’altres activitats i modes de vida distints
de l’agrari.
Així, l’explotació agrària tradicional de l'illa, el lloc, que ha constituït durant
segle el nucli articulador del sistema agrari menorquí, s’ha caracteritzat per
una producció diversificada i relativament extensiva, en la qual
l’aprofitament agrícola i ramader ha estat compatible amb l’espai forestal
de boscs i garrigues (interiors i litorals). L’agre del paisatge tradicional
menorquí és, precisament, l’anomenat mosaic agroforestal, el qual cada de
les seves peces d’ús (conreus antics, sementers de blat, rostoll o guarets,
pastures, garrigues i boscos) i dels seus elements estructurals (tanques,
parets seques i camins) constitueixen a la vegada els elements fonamental
dels sistema de producció i de l'estructura agroecològica i del paisatge.
Aquest esquema, força simplificat a l’espai i en el temps està subjectes,
òbviament, a multitud de matisos, que en part s’aborden en el plantejament
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de les “peces territorials” i en l’estudi de les unitats de paisatge que es
realitzà a la fase d’anàlisi i diagnòstic.
Concretament, no tot l’espai agrari insular està organitzat pels llocs,
explotacions de dimensió mitjana i grans (pres obre de les 70 ha), amb què
s’organitza el sistema i paisatge agropastoril. Des de segles enrera, en
alguns casos de l’època baixmedieval, existeixen a l’illa terrenys
minifundistes i intensament parcel·lats dedicats a un sol cultiu, com a
esdevingut tradicionalment a les perifèries de Ciutadella, Maó o Alaior i, en
general, a les àmplies zones del sud-est (rodalies de Sant Lluís). Així
mateix, la diversitat del potencial agrològic del terreny segons les litologies,
pendents, sòls, drenatge o la influència de la tramuntana, s’ha fet palès en
el temps mitjançant una relació variada entre conreus, pastures i marines a
distintes zona de l’illa. Migjorn apareix, en termes generals, més roturat
que el sector central muntanyenc de Tramuntana on dominen les marines,
en tant i en quant Tramuntana sobre materials paleozoics i relleus més
suaus presenta probablement el mosaic més equilibrat entre conreus,
pastures i sòl forestal.
Un element construït, d'interès tant cultural com ambiental i ecològic, és
extensible a tot l’espai rural de Menorca : es tracta de les tanques de pedra
o parets seques i la retícula resultant de parcel·les tancades (tanques).
Presenten variacions de color en funció de la naturals dels afloraments
locals; també presenten variacions pel que fa al traçat en funció de la mida
i les formes del relleu; localment també es poden percebre diferències pel
que fa a la seva alçada, habitualment de sis pams, segons l’antiga
concessió del rei Pere VI (segle XIV), altura que és superada amb escreix
al nord de Ciutadella com a defensa de la forta tramuntana.
Estudis cadastrals permeten afirmar que són prop de 70.000 km lineal de
tanca les que existeixen avui per avui a Menorca, i que suposen la
remonició de més de 70 milions de metres cúbics de pedra. La seva gènesi
és clarament polifuncional, desenvolupament les tanques un paper
transcendental en la gestió de sistema agropecuari (la figura del pastor,
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tradicional en els sistemes agropecuaris, és quasi bé desconeguda a
Menorca), en la defensa contra l’erosió i el vent, i en el propi cicle de
l’aigua a la vegada que constitueixen una garantia física de la propietat
patrimonial, així com un hàbitat i un element estructural de connexió
ecològica molt interessant. Tot això té una translació paisatgística molt
clara, constituint el sistema de tanques i parets un dels elements
identificadors i de qualitat patrimonial més notables del paisatge rural de
Menorca.
Les virtuts que habitualment s’associen a la vida pagesa de Menorca i a la
seva capacitat de crear i gestionar un paisatge de valors ecològics i
estètics notables no ha d’amagar l’existència de canvis molt importants en
la gestió durant les darreres dècades, així com les debilitats actuals de
l’agrosistema, tant des del punt de vista ecològic com econòmic.
El sistema tradicional extensiu de conreus triennals, amb sembrades de
blat, rostoll i guaret, d’orientació agroramadera i aprofitament de l’espai
forestal, pateix una transformació radical des de la dècada dels setanta del
segle XX, que de llavors ençà s'estén i consolida. La necessitat de
competir amb altres activitats no agràries i de respondre a una demanda
més especialitzada fa que els llocs amb major capacitat agrícola optin per
reorientar la seva activitat cap a sistemes més intensius.
El canvi, que incipientment, s’havia iniciat anys enrera amb la intensificació
de pastures de l’agrosistema i l’especialització ramadera de llet per a la
producció de formatge fos, a partir dels excedents del formatge artesà, es
generalitza. El sistema triennal fonamentat en el blat desapareix i es difon
el cultiu de farratge. S’instaura, llavors, la imatge rural tan menorquina, tot i
que excepcional a la resta de les illes Balears i al món mediterrani, de
vaques frisones pasturant en llibertat a les tanques durant tot l’any. La
necessitat de farratge per part de la ramaderia, majoritàriament lletera, que
es desenvolupa a un medi mediterrani amb un esgotament perllongat de
les pastures, explica parcialment l’ampliació de la superfície regada
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mitjançant aigües subterrànies, que constitueix un altre dels aspectes més
importants del canvi agrari de Menorca.
Això pel que fa a les explotacions amb un medi més favorable. Les més
limitades des del punt de vista edàfic, de pendents i disponibilitats d’aigua
s’abandonen o extensifiquen, passant a convertir-se en pastures per a oví i
caprí d’altres llocs, quan no han estat objectes d’ocupació parcial per usos
urbans.
D’aquesta forma, l’evolució dels usos del sòl durant les tres darreres
dècades posa de manifest dos processos contraposats, però coincidents
en el tems, com també passa a altres agricultures europees: intensificacióespecialització (fonamentada majoritàriament en l’expansió del regadiu i el
vacu lleter) i l’abandonament i/o extensificació. Destaca a Menorca, que
aquests processos s’estan donant a un espai de reduïdes dimensions i de
les característiques, valors i fragilitat ecològica que ja s’ha destacat. Un fet
positiu, no obstant, segons un estudi realitzat pel Govern de les Illes
Balears a l’entorn de la dinàmica ocupacional del sòl no urbanitzable de les
Illes Balears, és que a Menorca, entre 1973 i 1995, els canvis han estat
considerablement de menor intensitat tant en termes absoluts com relatius
que respecte a altres illes, especialment els que han suposat el pas de sòls
rústics a sòls urbans.
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Usos del sòl a Menorca a 1995
ÚS DEL SÒL

SUPERFÍCIE (HA)

Conreus i pastures de
secà

26.491, 67

Regadiu

2. 062,48

Camps en procés
d’abandonament

9.068,61

Vegetació natural
(forestal)

28.495,70

Nuclis de població

414,79

Polígons industrials

137,58

Zones urbanitzades

4.778,38

Zones improductives

1.324,35

(aeroport)
Pedreres

217,75

Zones humides

136,92

Aigües interiors

92,16

Total

69.441, 34

Font: anàlisi del Mapa d’ usos del sòl (IME, 2000)

L’abandonament que afectava a 1995 a més de 9.000 ha (especialment a
l’extrem sudoriental i al nord del terme de Ciutadella), obeeix a problemes
de marginalitat productiva i de manca de viabilitat econòmica, especialment
a zones de sòls més pobres i mancades d’aigua, i a expectatives
d’urbanització. Els resultats de l’enquesta recent realitzada pel Consell
Insular de Menorca posa de manifest que entre 1988 i 200 més d’un
centenar de finques han aturat la seva activitat, passant de les 502
explotacions de 1988 a les 384 de l’any 2000. En aquest mateix període,
Menorca passà de comptar amb 443 finques dedicades al vacu lleter a
només 330.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

335

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

La conseqüència territorial acostuma a donar-se en una pèrdua del valor
paisatgístic i ecològic, i pel que s’ha posat de manifest a algunes zones
accidentades de Tramuntana, en un increment del risc d’erosió dels sòls i
dels incendis. No obstant, qual el que es produeix no és l’abandonament
total de la producció, sinó un aprofitament molt extensiu per part d’altres
explotacions que segueixen en actiu, les conseqüències des del punt de
vista ecològic i paisatgístic poden arribar a ésser positives, amb una gestió
adient dels recursos.
L’abandonament o la pervivència d’uns nivells molt baixos d’explotació
implica també el deteriorament del patrimoni construït més valuós i
emblemàtic del paisatge rural menorquí: les parets seques. Els costs de
manteniment són relativament elevats, especialment pels qui es tronem en
els límits de la rendibilitat i amb uns objectius clars de minimització de
despeses. En el cas de parets noves el cost pot estimar-se en unes 2.300
ptes. per metre lineal, pel que simplement la tanca perimetral d’una
explotació de 100 ha superaria els 200 milions de pessetes.
L’altre extrem, el de la intensificació a partir d’energies externes i de rec
amb aigües subterrànies suposa entre les 2.500 i les 3.000 ha (segons
distintes fonts), xifra superior a la del mapa de 1995. L’increment del
regadiu té implicacions preocupants de tot tipus d’ordre. Pel que fa als
aspectes estrictament ecològics, no s’insistirà aquí, ja que s’abordarà a
altres epígrafs d’aquest mateix document.
L’important des d’una
perspectiva territorial és que l’ecològic està estretament lligat l’econòmic,
atès que el model d’intensificació mitjançant regadiu és econòmicament
fràgil i força depenent, ja que implica inversions importants, costs elevats i
dependència d’unes produccions que comercialitzen unes poques firmes i
que no resulta competitiva en el mercat europeu.
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4.

Bases per a un Model Territorial alternatiu.

4.1. Protecció activa dels recursos naturals i el paisatge rural:
l’aposta per un increment substancial dels espais protegits de
Menorca
L’illa de Menorca, amb poc més de 700 km², destaca, a més de pels
rellevants valors endèmics de la seva biota, per un fet de molta importància
territorial. Es tracta de la seva notable diversitat d’ambients, ja que s’hi
troben representats gran part dels ecosistemes mediterranis, excepte els
pròpiament de muntanya L’heterogeneïtat ambiental obeeix, entre d’altres
circumstàncies, a l’existència de dos móns geològics, un calcari i un silícic,
però també, i sobretot, a la presència històrica d’un sistema tradicional
d’explotació dels recursos, que ha generat en la major part de l’illa un
paisatge agroforestal en mosaic, amb alts nivells de connectivitat, cosa que
permet una ampla gamma de formes d’explotació dels hàbitats per les
espècies de fauna.
L’actiu ecològic que suposa l’alt nivell de connexió entre els diferents
ambients i hàbitats, unit a les petites dimensions relatives de l’illa, fan, no
obstant, de Menorca un territori molt sensible en front a qualsevol alteració
ambiental.
La presència de valors biològics i ecològics resulta especialment rellevant
en determinats hàbitats, que solen esser a més els més fràgils, els més
amenaçats i els que lamentablement han conegut un deteriorament més
intens, amb posterioritat fins i tot a la declaració de Reserva de la Biosfera.
Aquests hàbitats són els següents:
Zones humides
Zones dunars
Masses forestals
Praderies submarines
Penya-segats
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En aquest sentit, és important destacar que el Pla Territorial Insular, pel
seu caràcter, per la seva escala i pel nivell que ocupa en la relació de
figures de planificació, té sobretot capacitat per garantir el manteniment i la
protecció dels hàbitats en els que es desenvolupa el ric patrimoni de
biodiversitat insular, a través d’una zonificació ecològicament
argumentada. Perquè els hàbitats són l’expressió territorial dels
ecosistemes.
No obstant, les amenaces i els processos de deteriorament que afecten
l’esmentat patrimoni no es produeixen únicament de forma genèrica sobre
els hàbitats o sobre les comunitats vegetals, en el cas de la flora, sinó de
manera més específica, sobre les espècies. Per als dos darrers nivells
citats (comunitats i espècies) es requereixen figures d’ordenació i de
conservació específiques, que superen l’àmbit i la competència d’actuació
directa del PTI, però que el Pla incorporarà a les seves estratègies i línies
d’actuació. Es pensa, per exemple, en espècies endèmiques fortament
amenaçades o en microambients d’especial valor, que exigeixen plans d’ús
i gestió molt severs.
El PTI parteix d’una realitat: una superfície considerable de sòls rústics
sostrets de la urbanització per la Llei 1/1991 d’espais naturals protegits i
règim urbanístic de les àrees d’especial protecció (LEN), del Parlament de
les Illes Balears. Aquests sòls formen part de 18 Àrees Naturals d’Especial
Interès (ANEI) i d’una Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP). Per la
mateixa llei es declaren també Àrees Naturals d’Especial Interès tots els
illots i farallons, així com “els espais forestals poblats de manera dominant
o significativa per alzines”, cosa que suposa un increment significatiu de
superfície sota protecció. Aquest fet ha contribuït a limitar les iniciatives de
desenvolupament urbanístic sobre àrees d’alt valor, però presenta també
debilitats i limitacions de caràcter divers, que s’han posat de manifest a la
fase d’anàlisi del Pla.
A les ANEI i ARIP declarades per la LEN s’hi sobreimposen o afegeixen
altres figures de protecció de distint origen. La més important d’elles és la
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del Parc Natural de s’Albufera des Grau, declarat l’any 1995 i que
constitueix l’únic espai natural protegit a Menorca a l’empara de la llei
estatal 4/89, de protecció de la flora, la fauna i la gea. Menorca compta
també amb dues Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA),
l’anomenada “Costa de Tramuntana de Menorca” i el propi Parc Natural de
s’Albufera des Grau – illa de’n Colom. Una Ordre del Govern de les Illes
Balears va establir recentment (15 de juny de 1999) la Reserva Marina del
nord de Menorca, que juntament amb altres 13 zones integren la “Proposta
de contribució balear a la Xarxa Natura 2000)”, bàsicament referida a altres
tantes ANEI.
Una declaració tan generosa d’espais protegits, tot i partir d’una disposició
de caràcter urbanístic, no evita l’existència de problemes, tots ells
interrelacionats, que tenen a veure amb la pròpia quantitat de sòl protegit i
la varietat d’usos que sobre ells es desenvolupen, amb la idoneïtat de la
delimitació de ANEI i ARIP (tant deficiències de límits com carències), i,
especialment, amb la gestió i regulació dels aprofitaments.
El PTI té, entre els seus objectius principals, el d’incrementar
substancialment els sòls rústics protegits pel seu interès natural, a través
de la creació d’una categoria de protecció pròpia denominada Àrees
Naturals d’Interès Territorial (ANIT). Per aquesta via, el Pla pretén corregir
les mancances i algunes incongruències ecològiques de determinades
delimitacions d’ANEI, així com dotar del més elevat nivell de protecció els
sòls que, tot i que no són considerats a la LEN, compten amb valors
rellevants des del punt de vista ambiental. S’han tengut especialment en
compte els sòls amb coberta forestal en sentit ampli, els que formen part
de la conca d’alimentació de s’Albufera des Grau i, en general, tots aquells
que poden acomplir la funció territorial de connectar ecològicament els
hàbitats integrats ja dins ANEI.
L’aposta conservacionista del PTI per la via de protecció dels sòls rústics
d’interès natural no pot deslligar-se de la valoració i conservació activa del
patrimoni paisatgístic insular i, específicament, del paisatge rural. En
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moltes zones de Menorca, el paisatge rural és l’expressió morfològica i
visible d’agrosistemes d’alt valor ecològic i estètic, per la qual cosa les
iniciatives de conservació del paisatge ho són també dels hàbitats i del
patrimoni biològic, i viceversa.
No obstant, el PTI aborda de manera específica la gestió i ordenació del
paisatge per una doble via. Per una part, tot procedint a la zonificació
d’Àrees d’Interès Paisatgístic (AIP), per la qual cosa s’han considerat tant
les morfologies territorials més valuoses, com les visions més habituals de
l’illa, concretament les que s’obtenen des de les carreteres i atalaies més
freqüentades. Per a tals zones s’elabora la corresponent matriu d’usos.
Per altra banda, dins de les seves estratègies per al manteniment de la
qualitat paisatgística i de la imatge de Menorca, el PTI planteja mesures
conduents a una adequada gestió paisatgística del territori. En aquest
sentit el Pla assenyala línies d’actuació que tenen per objecte minimitzar
l’impacte d’equipaments i infrastructures (especialment en fites i atalaies, al
voltant de nuclis i conques visuals); mantenir i, si s’escau, requalificar i
ordenar les façanes dels nuclis urbans i de les edificacions en el medi rural;
conservar els elements de la trama rural d’alt significat paisatgístic; i
fomentar, amb les restriccions que siguin precises, l’accés al paisatge, la
seva contemplació i el seu coneixement.
Tant la conservació com la protecció, en cada cas, dels recursos naturals,
dels hàbitats i del paisatge, requereixen ordenació d’activitats, que en
ocasions exigeixen restriccions d’ús. La zonificació i l’establiment de les
capacitats d’acollida dels sòls constitueixen elements ineludibles. Però el
model territorial de conservació activa i positiva que es proposa per a
Menorca ha d’afavorir, al mateix temps, totes aquelles activitats i iniciatives
que condueixin al maneig sostenible dels recursos.
En aquesta línia han de cobrar un protagonisme clar les accions
destinades a impulsar l’activitat agrària amb objectius de viabilitat ecològica
i econòmica. Els programes agroambientals posats en funcionament dins
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la reforma de la PAC d’ampliar-se amb suport financer i accions
específiques per part de l’administració autonòmica i, sobretot, insular.
Iniciatives de desenvolupament local, com el programa LEADER, han de
confluir també, com de manera encertada s’està fent, en el mateix objectiu
de revitalització i reorientació d’un model agrari altament especialitzat i
dependent. En tot cas, s’hauran d’establir prioritats i no confondre suports
selectius i ben orientats amb subvencions generalitzades i indiscriminades.
La fiscalitat ambiental ha d’implicar-se decididament en aquest tipus
d’iniciatives.
Una menció especial mereix la gestió de l’aigua. Es tracta d’un recurs que,
en un medi mediterrani i insular, acompleix un paper central en la
sostenibilitat del sistema ecosocial. La seva ordenació correspon a la
política sectorial hidràulica, però el PTI pot i cal que contribueixi a la gestió
integrada i sostenible del recurs.
Vetllar tant per la quantitat com per la qualitat de l’aigua està en relació
estreta amb la contenció del creixement i amb la millora de la demanda
actual i la reutilització de les aigües depurades. Des d’una perspectiva
territorial, les previsions de creixement urbà i el model turístic de l’illa han
de considerar de forma prioritària, com es fa en el model territorial
proposat, la sostenibilitat del recurs aigua, tant per a consum agrari i urbàindustrial, com per al manteniment d’ambients molt valuosos i fràgils, que
depenen en bona mesura de l’aigua dolça.
Juntament amb la contenció del creixement, una adequada gestió del
recurs ha de prestar especial atenció als consums menys eficients,
tant als de caràcter sumptuari com a aquells amb pèrdues manifestes
en les xarxes i sistemes de distribució. Finalment, la reutilització
d’aigües depurades, una línia d’acció que s’impulsa des de distintes
parts d’aquest document, constitueix una iniciativa fonamental per tal
de millorar el balanç hídric de l’illa, tant pels usos consumptius a què
poden esser destinades, com per la seva capacitat d’alimentar
ecosistemes humits que han sofert la disminució de les seves fonts
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d’alimentació

tradicionals.
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4.2

Un desenvolupament urbà basat en una utilització prudent del
territori

a)

Salvaguardar la identitat i patrimoni cultural dels nuclis
tradicionals amb l’harmonització de les necessitats de
creixement endogen.

L’experiència traumàtica de la destrucció dels Centres Històrics ha
propiciat que durant les passades dècades sorgís amb força un
enfocament defensiu de la salvaguarda urbana. En efecte, la cultura
urbana s’ha decantat des dels postulats modernistes de la “renovació” de
cap a la idea de “protecció”, entesa com a resposta alternativa a les
pràctiques destructives precedents, però amb unes connotacions més
defensives que vertaderament propositives. Avui, no obstant, és possible i
necessari un avanç en la “cultura de la protecció”, en el sentit de superar la
concepció defensiva dominant en molts Plans i Catàlegs de béns protegits,
des d’una visió més complexa i ambiciosa de la salvaguarda que integri
edificis i espais públics, Centres històrics i perifèries, tot cercant un nou
equilibri entre la protecció i el principi de cautela i la intervenció positiva de
millora urbana.
El PTI assumeix les importants experiències de salvaguarda urbana
desenvolupades a Maó, Ciutadella i Alaior, així com l’arrelament d’una forta
sensibilitat de cara a la història i l’ambient urbà, en el conjunt de l’illa
garantida normativament per uns instruments de catalogació de béns i
conjunts rigorosos i extensos. Dins de l’àmbit específic de la proposta d’un
nou model territorial es proposen una sèrie de directrius que, amb respecte
a l’autonomia local en l’esfera del planejament urbà, ajudin a la consecució
dels objectius globals de sostenibilitat. Els enunciats ara sintetitzats són
desenvolupats amb detall a cada una de les estratègies i línies d’actuació
sectorials:
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-

La recuperació del Centre ha d’ampliar-se dels edificis a la millora
dels espais públics singulars. Els Plans municipals hauran
d’integrar ambdós aspectes en un enteniment complet de la
relació entre espais construïts i espais buits. Això suposa la
reconciliació entre la forma entesa com a reorganització de l’espai
urbà i la idea de l’embelliment. Des d’aquest punt de vista, la
reurbanització dels espais públics dels Centres pot plantejar-se
amb major abast que el mer ornat epidèrmic de les places o
carrers si es vincula a un enteniment urbà del Centre, és a dir, si
es pensa integralment amb la resta de línies de millora
infrastructural, rehabilitació i revitalització funcional i cohesió
social.
En aquest sentit cal destacar la declaració d’Àrees de Rehabilitació
Integrada (ARI) de Menorca, d’acord amb el decret 1186/1998 de 12 de
Juny, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en
matèria d’habitatge i sòl del Pla 1998-2001:
−

ARI d’Alaior: Rehabilitació d’habitatges i obres d’urbanització.

−

ARI d’Es Mercadal: Rehabilitació d’habitatges i obres
d’urbanització al casc antic d’Es Mercadal i Fornells.

−

ARI d’Es Migjorn Gran: projecte de reurbanització del nucli
antic.

−

ARI de Maó: Rehabilitació d’habitatges i obres d’urbanització
de millora del casc antic.

−

-

ARI de Ferreries: Rehabilitació d’habitatges
d’urbanització de millora del casc antic.

i

obres

Les accions de millora han d’extendre’s dels Centres Històrics al
conjunt de la ciutat consolidada, tot abraçant la reurbanització de
la perifèria, la rehabilitació de la ciutat del bloc obert, o la
recomposició morfològica, o terminació, dels buits intersticials.
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-

Cal frenar les tendències de substitució generalitzada d’habitatges
per comerços, i oci en oficines, en determinats carrers de major
qualitat ambiental. Aquest objectiu es pot assolir a través de simples
regulacions d’usos de les normatives edificatòries que defensin la
permanència de la residència, complementades amb mesures
positives com la promoció alternativa de nous centres d’activitat en
barriades necessitades de revitalització.

-

És necessari abordar la rehabilitació pública de les “borses de
pobresa” que es generen a les àrees decaigudes, tot concedint
especial atenció a la promoció d’habitatges de lloguer per a joves
que revitalitzin demogràficament les àrees més envellides. El
deteriorament ambiental de determinades àrees centrals no és tan
sols un problema de declivi físic, són precises mesures simultànies
d’estímul i revitalització social i econòmica.
És important que els Plans municipals integrin mesures positives al
respecte des del principi de cooperació interadministrativa.

-

S’ha de limitar l’accés del vehicle privat al centre a través de
mesures de dissuasió o “temperat” adaptades a la situació de cada
centre concret, tot contemplant la creació d’illes peatonals (limitades)
o àrees d’accés exclusiu per a vehicles de residents i serveis. En
general, serà necessari reforçar i millorar el servei de transport
col·lectiu, en especial des de les barriades residencials perifèriques i
àrees turístiques.

-

Les mesures normatives de protecció del patrimoni han de formularse des de criteris de realisme i sensatesa. Els Catàlegs d’Edificis
Protegits han d’adaptar-se a les possibilitats reals de mantenir i
millorar els immobles. Normatives massa extenses i vagues
condueixen al descrèdit de la Cultura de la rehabilitació urbana, o bé
dificulten l’adaptació dels immobles a les necessitats de la població
resident en benefici del seu ús turístic.
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-

Mereix particular interès la recuperació per a usos dotacionals
públics dels immobles i instal·lacions públics amb usos inadequats,
obsolets o vacants. És el cas, de diverses instal·lacions militars, com

-

les de la Base Naval del Port de Maó, la Fortalesa de la Mola i les
instal·lacions de s’Enclusa, o l’Illa del Llatzeret de l’INSALUD, pel
seu potencial com a contenidors d’equipaments culturals i educatius.
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AFECCIONS I PROBLEMES DEL PATRIMONI CULTURAL
URBÀ

•

Renovació dels Centres Històrics i canvi dels tipus edificatoris
tradicionals.

•

Abandó de la població resident i transformació a ús turístic.

•

Abandó i deteriorament dels immobles singulars i instal·lacions
per causa de l’obsolescència funcional.

•

Pèrdua dels
visualitzacions)

•

Estandardització constructiva
constructius tradicionals.

perfils

urbans
i

característics

(siluetes,

pèrdua

sistemes

dels

LÍNIES D’ACCIÓ PRIORITÀRIES PER A LA DEFENSA DEL
PATRIMONI CULTURAL URBÀ

•

Adoptar mesures normatives de protecció per impedir la
substitució indiscriminada d’immobles històrics.

•

Impedir la pèrdua de l’ús residencial en els Centres Urbans.

•

Impulsar la rehabilitació de les “borses de pobresa” en àrees
centrals deteriorades.

•

Temperar l’ús del vehicle privat en les àrees centrals.

•

Reutilitzar els grans edificis dotacionals desocupats.
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b)

Garantir la satisfacció de les necessitats d’allotjament de la
població permanent en especial dels joves.

El planejament municipal vigent estableix la possibilitat de que s’arribi a un
sostre residencial que permetria multiplicar fins a cinc vegades la població
de dret actual i dues vegades el màxim de la població de fet. Els ritmes i la
quantitat de la promoció de sòl i habitatge dependran bàsicament de la
dinàmica del mercat immobiliari, que en el cas de Menorca, tant pel que fa
als promotors com a la demanda, supera els àmbits insulars i nacionals i
estan subjectes a un alt grau d’incertesa, la pressió demogràfica resultant
amenaça amb la superació de la capacitat d’acollida del medi natural, que
seria d’aquesta manera sotmesa a un gravíssim deteriorament. És per
aquest fet necessari establir límits al creixement turístic-immobiliari, de
manera que els increments es distribueixin harmònicament i, sobretot, que
es produeixin amb ritmes controlats.
Per altra banda, uns fluxos immigratoris massa intensos fruit de la
“bombolla” turística-immobiliària farien que la població al·lòctona
augmentàs molt ràpidament la seva participació en la població total, la qual
cosa produiria esbiaixaments indesitjables en la composició per edats i en
l’estructura socioeconòmica, cosa que posaria en greu risc la cohesió
social. És per tant molt convenient que Menorca ofereixi les condicions
necessàries perquè les migracions siguin majoritàriament de famílies
completes. En aquest sentit és especialment rellevant preveure la
corresponent oferta d’habitatge familiar, distinta a la que actualment es
configura com a suport de l’activitat turística i accessible econòmicament.
Les actuals tendències limiten considerablement les possibilitats de satisfer
les necessitats d'habitatge entre els estrats de rendes més baixes i suposa
una dificultat major per als potencials immigrants atrets per l’oferta
d’ocupació en la construcció i en els serveis, cosa que pot fer derivar
situacions sociourbanístiques indesitjables i potencialment generadores de
gran conflictivitat.
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Tanmateix, el planejament municipal vigent atorga capacitat per construir
una xifra d’habitatges vàries vegades major que la que seria necessària
per atendre fins i tot a una hipotètica explosió demogràfica.
En analitzar l’oferta real i confrontar-la amb la hipotètica demanda d’una
població immigrant i local de nivell socioeconòmic mitjà-baix s’obté una
imatge ben distinta: la promoció immobiliària sembla estar focalitzada de
cap a productes específicament turístics i el planejament urbanístic no
incorpora qualificacions específiques de sòl reservat per a habitatge a preu
taxat destinat a una demanda que pot quedar exclosa del mercat lliure per
la seva limitada capacitat de renda.
Com a síntesi, el PTI considera que per evitar situacions potencialment
generadores de gran conflictivitat socio-urbanística, s’han de contrarestar
els efectes de l’elevació dels preus en el mercat de sòl i habitatge i
d’alguns esbiaixaments tipològics vinculats a l’activitat turística. Es tracta
d’evitar l’exclusió dels nous espais i d’atendre la demanda endògena,
constituïdes per l’emancipació dels joves i per les famílies de rendes
baixes i mitjanes i, sobretot, de la nova demanda exògena constituïda per
l’arribada de fluxos immigratoris de treballadors.

c)

Limitació del creixement de l’Ús Turístic.

Menorca presenta un model concentrat de l’ocupació turística del territori.
La situació actual reflecteix distintes tipologies d’ocupació, saturació, i
qualificació de l’oferta a les zones en les que es concentra l’activitat
turística. El distint punt de partida i els diferencials elements que
caracteritzen les esmentades zones exigeix un tractament territorial que
s’ajusti als paràmetres que han de regir el model turístic de l’illa: qualitat de
l’oferta i de l’entorn i riquesa paisatgística.
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La consecució d’aquests objectius per zones requereix de la posada en
marxa de dos tipus d’estratègies de reconversió territorial a implementar –
l’esponjament o la reordenació--, instrumentalitzades a través de la figura
de les Àrees de Reconversió introduïdes per les DOT de les Balears. Per
un costat, és necessari limitar la construcció de noves places turístiques en
aquelles zones amb elevats nivells de congestió i on l’oferta actual no
respon als valors ambientals i paisatgístics de l’illa. Per aquest fet es
definiran operacions d’esponjament que tenguin com a objectius
incrementar la dotació de zones verdes i equipaments o reduir
l’edificabilitat emprant prioritàriament les parcel·les de sòl vacant existent
L’objectiu és fomentar la localització d’allotjaments hotelers d’alta qualitat
que
disposin
d’un
sistema
d’equipaments
amb
capacitat
desestacionalitzant. Amb aquesta finalitat s’establiran determinacions
d’ordenació que exigeixin uns paràmetres mínims de m2 per plaça
d’allotjament i condicions per al desenvolupament de l’edificació, com el
nombre de plantes, etc.; juntament amb uns estàndards de dotació de
zones verdes, espais públics i equipaments.

d)

Dimensionat eficaç i sostenible de les infrastructures.

L’objectiu de la sostenibilitat obliga a tenir en consideració el principi de
precaució en el planejament, amb la consideració de tots els impactes de
les infrastructures sobre l’entorn. Les propostes d’infrastructures i els
canvis d’ús del sòl, han de planejar-se i gestionar-se de manera que
millorin l’entorn i evitin danys innecessaris, per tal que predomini el nou
enfocament “limitació de l’oferta” (aprofitament de l’infraestructura ja
existent) en front al de “satisfacció de la demanda” (construcció de nova
infrastructura). No s’ha de considerar sistemàticament que els suposats
“beneficis del desenvolupament” “compensen” els costos ambientals.
El conflicte entre desenvolupament infrastructural i els objectius de
sostenibilitat afecta a tots els camps: gestió de l’aigua, residus, energia,
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telecomunicacions, etc. Però un dels camps on és més rellevant l’impacte
de les infrastructures en general, i a Menorca en particular, és en l’àmbit
del transport, per causa de la gran quantitat de territori que consumeixen.
En aquest sentit, el Pla Territorial assumeix el concepte de “mobilitat
sostenible” com a opció per la integració de les polítiques territorials i de
transport, i la millora de l’accessibilitat abans que el foment de la mobilitat.
S’entén per ”mobilitat” la variable quantitativa que mesura la quantitat de
desplaçaments que les persones o les mercaderies efectuen en un
determinat sistema o àmbit socioeconòmic. Tradicionalment, s’estableix
una relació directa entre la major mobilitat i el benestar econòmic. No
obstant, a ecosistemes limitats la mobilitat motoritzada suposa un cost
ambiental que aconsella minimitzar les necessitats de desplaçament i
procurar que els viatges es realitzin amb els modes de transport menys
impactants disponibles.
A partir d’aquest nou criteri cal considerar una selecció, promoció i
priorització dels modes de transports més adequats a cada cas, que no
tenen perquè esser els més ràpids ni els més costosos (és a dir, els de
major impacte ambiental). Dins d’aquest canvi de mentalitat s’ha de
destacar la política de transferència de viatges del mode de transport privat
als modes col·lectius, i la promoció decidida de l’ús de la bicicleta com a
mitjà de transport habitual.
Evidentment, els hàbits i tendències de la mobilitat no poden canviar-se de
la nit al dia per la simple expressió d’una voluntat política, però és possible
generar processos de canvi cultural, uns projectes d’actuació, i uns plans
d’inversions que produeixin un canvi progressiu de tendència, i permetin
plantejar-se el futur en una perspectiva que camini cap a la sostenibilitat.
Mereixen especial atenció, en el cas de Menorca, les infrastructures
portuàries, tant des del punt de vista comercial (els ports són punts
estratègics en el sistema logístic de l’illa), com des del punt de vista turístic,
si es té en compte la demanda d’activitats nàutiques d’esbarjo. En aquest
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camp, l’objectiu fonamental del PTI consisteix en una millor integració de
les funcions portuàries en el seu medi ambient natural i urbà amb la
superació dels conflictes sorgits de les evolucions tant espacials com
mediambientals o socials. La tendència ha de ser, per tant, millorar les
condicions de l’activitat portuària a través d’un desenvolupament del port
en el port, tot aprofitant al màxim els recursos existents.
En relació amb l’aigua el PTI aposta per una gestió integral del recurs, tant
en aspectes quantitatius com qualitatius, amb l’ús dels recursos de millor
qualitat per als usos més exigents, de manera que s’eviti la construcció
d’infrastructures innecessàries. Aquesta gestió sostenible ha de basar-se
en la distribució equilibrada dels recursos, l’augment de l’eficiència en el
consum (estalvi), i en la millora de la qualitat dels vessaments.
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4.3

Turisme: una transformació qualitativa basada en una gestió
creativa dels recursos territorials.

El model urbanístic de les zones turístiques de Menorca ha introduït un
conjunt de desequilibris territorials i econòmics sobre els que és necessari
actuar, si es vol gaudir d’un model territorial compensat, una dotació de
recursos suficient i sostenible, un medi ambient protegit i un sistema
productiu diversificat.
Les implicacions del turisme sobre les bases territorials, ambientals, socials
i econòmiques de l’illa coincideixen en el temps amb intensos canvis en
l’estructura organitzativa de les empreses del sector derivat de la
globalització i l’ús de les noves tecnologies. Aquest canvi es veu reforçat
per la transformació en les pautes de viatges i en les preferències dels
turistes cap a productes i destins més especialitzats i de major qualitat,
cosa que ha introduït un nou escenari en el sector turístic.
En front d’aquest procés i els efectes actuals de l’activitat turística és
necessari apostar per una limitació de l’activitat turística juntament amb un
canvi en l’oferta d’allotjament i la generació d’elements d’oferta
complementària. Sota aquest marc general es presenta una proposta dels
principis que han de regir el futur model turístic de Menorca que marquen
la filosofia del POOT.
1. El punt de partida que s’ha de prendre com a referència és la
incapacitat del territori d’integrar noves urbanitzacions turístiques. En
termes agregats l’illa de Menorca ha arribat a un grau d’incapacitat
d’acollida d’un major volum de visitants.
La dotació territorial de recursos associats al model turístic de sol i
platja que caracteritza el visitant de Menorca es caracteritza per la seva
escassesa i fragilitat. El model d’organització de l’activitat turística
sobre el territori, basat en la concentració espacial en el sud-est i la
franja oest de l’illa al sud de Ciutadella, supera la dotació de recursos
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turístics, especialment les platges d’aquestes zones1, cosa que provoca
desplaçaments de cap als recursos localitzats a la resta de l’illa. Es
tracta de moviments interns cap a zones en les que es genera un fort
impacte ambiental sobre el recurs i els valors ecològics del medi.
2. El model turístic a impulsar ha de combinar la millora de l’allotjament
turístic i l’equilibri de la seva tipologia, amb l’afavoriment de la
localització d’hotels amb majors efectes multiplicadors sobre el teixit
econòmic i menor impacte sobre el paisatge i l’estacionalitat. La intensa
participació en el model comercialitzat de l’illa de les urbanitzacions
residencials d’ús turístic en temporada alta en detriment de l’hotel ha
provocat la consolidació de zones turístiques d’ocupació estacional
amb importants efectes negatius.
En primer lloc, l’ús estacional d’aquest tipus d’edificacions no ha
generat els incentius per a la localització perdurable d’activitats
econòmiques i equipaments (comerç minorista principalment), amb la
qual cosa s’han convertit en “àrees fantasma” durant les temporades
mitjana i alta. En segon lloc, aquestes zones estan habitades per
població resident durant tot l’any, cosa que exigeix la prestació de
serveis públics bàsics amb un elevat cost municipal (sobretot recollida
de residus i neteja de vials).
3. La localització d’equipaments d’allotjament hoteler ha de respondre a
una tipologia que incorpori un conjunt de característiques que
afavoreixin la diversificació de l’oferta turística, la desestacionalització
de l’arribada de visitants i la seva integració en el paisatge.
Amb aquesta finalitat s’ha de fer prevaler la localització d’allotjaments
amb equipaments de qualitat que fomentin l’obertura de les
instal·lacions en els mesos de temporada mitjana i baixa. L’elevada
1

Hi ha nombroses platges de l’illa localitzades a zones turístiques l’ocupació de les quals
eleva els índexs de congestió a ratios per sota del metre quadrat de platja per plaça
turística.
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magnitud de les inversions d’aquesta tipologia d’allotjaments hotelers
requereix períodes llargs de maduració i d’explotacions intensives
durant tot l’any, cosa que requereix una obertura més prolongada i
d’efectes negatius de l’estacionalitat de l’illa.
4. El model turístic a impulsar ha de combinar la millora de l’allotjament
turístic i l’equilibri de la seva tipologia, primant la localització d’hotels
amb més efectes multiplicadors sobre el paisatge i l’estacionalitat. La
intensa participació en el model comercialitzat de l’illa de les
urbanitzacions residencials d’ús turístic en temporada alta en detriment
de l’hotel, ha provocat la consolidació de zones turístiques d’ocupació
estacional amb importants efectes negatius.
En primer lloc, l’ús estacional d’aquest tipus d’edificacions, no ha
generat els incentius per a la localització duradora d’activitats
econòmiques i equipaments (comerç minorista, principalment),
convertint-se en “àrees fantasma” durant les temporades mitjana i alta.
En segon lloc, aquestes zones estan habitades per població resident
durant l’any, fet que exigeix la prestació de serveis públics bàsics amb
un elevat cost municipal (principalment, recollida de residus i neteja
viària).

5. La localització d’equipament d’allotjament hoteler, ha de respondre a
una tipologia que incorpori un conjunt de característiques que afavoreixi
la diversificació de l’oferta turística, la desestacionalització de l’arribada
de visitants, i la seva integració en el paisatge.
Per aquest motiu s’ha de primar la localització d’allotjaments amb
equipaments de qualitat que fomenten l’obertura de les instal·lacions en
els mesos de temporada mitjana i baixa. L’elevada magnitud de les
inversions d’aquesta tipologia d’allotjaments hotelers, requereix
períodes llargs de maduració i d’explotacions intensives al llarg de
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l’any, fet que requereix una obertura més perllongada i permet rompre
amb la tendència i efectes negatius de l’estacionalitat a l’illa.
6. Menorca requereix un conjunt d’elements d’oferta complementària que
actuïn com a factor de diversificació de l’oferta actual. Els elements
d’oferta complementària han d’exercir d’atractiu en la temporada final
de tardor-hivern-inici de primavera.
Les línies d’actuació han de dirigir-se a complementar la dotació en
productes turístics associats a alts estàndards de qualitat que atreguin
una tipologia de visitant turístic d’un menor impacte territorial, però d’un
major efecte econòmic induït per la seva major capacitat de despesa.
En l’actualitat el procés d’especialització de la demanda està generant
el naixement i consolidació de noves tipologies de productes turístics
en els que Menorca s’ha de posicionar, si es pretén impulsar un model
de major qualitat.
7. Les distintes condicions de l’illa, en termes de grau d’ocupació del
territori (colmatació del sòl urbà i urbanitzable) i tipologia de l’oferta
turística, exigiran tractaments d’ordenació i instruments de planificació
diferenciats per a cada una de les zones turístiques especificades.
Els principis presentats s’han definit en funció dels canvis a l’entorn del
sector turístic i els condicionants interns de l’illa. Els factors de canvi
global en el sector turístic i a l’entorn socioeconòmic introdueixen un
conjunt d’amenaces i oportunitats per al sector turístic que s’exposen a
continuació. Aquestes es contrasten amb les fortaleses i debilitats del
turisme menorquí que han de condicionar la seva traducció en la
sostenibilitat i competitivitat del model futur.
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4.4. L’opció per una agricultura sostenible i diversificada com a
garantia de la preservació dels recursos i del paisatge rural
Com s’ha assenyalat anteriorment, l’explotació agropecuària tradicional a
Menorca ha contribuït a modelar el variat mosaic de paisatges i hàbitats
que integren l’illa, a afavorir la seva connexió i a gestionar un medi no
sobrat en recursos per a l’agricultura. Tot això té el seu reflex en un
paisatge rural molt valorat, harmoniós en la seva organització i composició,
tradicionalment coherent amb les potencialitats del medi i expressiu de la
secular construcció humana del territori.
Per tot això, una gestió agropecuària i forestal adequada constitueix una de
les vies més segures i eficaces per a la defensa del patrimoni biològic i
paisatgístic de Menorca. L’activitat agrosilvopastoril té, per tant, en un
instrument de planificació física com el PTI una consideració sectorial, però
també i fonamentalment un tractament ambiental i territorial.
Aquesta consideració ambiental de l’agricultura i de l’explotació forestal no
ha d’esser entesa de manera oposada al tractament sectorial. Ans al
contrari, el PTI pot i ha d’esser l’instrument de concertació i de regulació
territorial d’una agricultura viable econòmica i ecològicament, en la línia
d’acció que guia els postulats del desenvolupament sostenible de la
Reserva de la Biosfera.
L’especialització en boví lleter que defineix avui el perfil productiu de
l’agricultura de Menorca, després de segles d’un sistema agropecuari més
equilibrat, i les seves conseqüències sobre l’agrosistema i l’ús del sòl, amb
expansió significativa del reguiu, presenta unes preocupants limitacions
econòmiques i ambientals. En un mercat europeu limitat per les quotes
lleteres, amb una ramaderia de llet que no opera en el seu òptim
agroecològic, i amb una sola marca que controla bona part de la recollida,
la transformació i la comercialització, sembla inaplaçable pensar en altres
opcions de futur, que a la vegada que garanteixin el manteniment de
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l’activitat agropecuària, afavoreixin la diversificació i la potenciació dels
recursos endògens de base agrària i rural en sentit ampli.
En aquesta línia, es consideren molt oportunes les mesures que conté la
iniciativa LEADER+ de Menorca (2000-2006), que són plenament
assumibles des d’una òptica territorial, com a dinamitzadores de l’espai
rústic insular, alliberant-lo paulatinament d’un model productiu d’alta
especialització i de dubtosa sostenibilitat ambiental i econòmica.
La regulació d’activitats, així com les estratègies i línies d’actuació que, en
relació amb l’activitat agrària, emanen del PTI per a les distintes categories
del sòl rústic, pretenen garantir un alt grau de compatibilitat ambiental
(ecològica i paisatgística) de l’agricultura.
S’estableixen també línies d’actuació positives, que juntament amb el
desenvolupament de fonts de finançament (derivades, per exemple, de la
fiscalitat ambiental), permetran remunerar al sector el cost del manteniment
del valuós espai rural, recurs principal per a l’oferta turística sostenible i de
qualitat que el PTI pretén per a Menorca.
La primera de les estratègies que planteja el PTI és la reorientació de les
activitats agropecuàries, amb objectius de millora de la qualitat de la
producció, compromís ambiental i noves sortides comercials; cosa que s’ha
de complementar amb el foment d’activitats complementàries de
l’explotació agropecuària, així com amb la dotació d’equipaments i
infrastructures que garanteixin el desenvolupament de tals funcions.
Igualment s’hauran de fomentar i recolzar totes aquelles practiques que
suposin minimització dels impactes ambientals de les activitats agràries.
En darrer terme, es requereix un programa de formació i capacitació
permanent, i adaptació a les noves tecnologies ambientalment sostenibles.
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II

PROPOSTES

1.

MEDI NATURAL I RURAL

1.1.
Consolidació del sistema de protecció d’Espais Naturals
Protegits com a eix vertebrador de l’ordenació del territori insular.
Quasi tots els hàbitats i ecosistemes de Menorca estan encabits a la
superfície protegida com a Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), i Àrea
Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP), per la qual cosa el criteri de
representativitat ecològica està assegurat. No obstant, cal ampliar la
protecció de la plataforma litoral i dotar de protecció a determinats sols
rústics d’alt interès a les immediacions d’ANEI i del Parc Natural de
s’Albufera des Grau. Així mateix, s’ha d’afavorir la connexió ecològica dels
espais protegits.
El Pla Territorial Insular, per la facultat que li atorguen les DOT de
substreure sòl a la urbanització segons diferents criteris de protecció, té
capacitat d’actuar en aquesta línia mitjançant una adequada zonificació del
sòl rústic i de la seva corresponent matriu d’ordenació.
1.1.1 Àrees Naturals d’Interès Territorial a la proximitat d’ANEI
L’objectiu d’aquesta mesura és dotar de protecció a determinats sols
rústics d’elevat interès ecològic a les proximitats d’ANEI i del Parc Natural
de s’Albufera des Grau, mitjançant la identificació i delimitació d’Àrees
Naturals d’Interès Territorial, en base a criteris biofísics i territorials que
garanteixin els processos ecològics fonamentals (gestió ecosistèmica).
A continuació s’esmenten els canvis més importants, per la seva dimensió i
característiques ecològiques, qualificats com a ANIT, independentment que
el seu nombre complet apareixi exhaustivament cartografiat a la
documentació gràfica del present Pla:
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-

Proposar la incorporació al Parc Natural de s’Albufera des Grau, ja
sigui dins els seus límits o com a Zona Perifèrica de Protecció o
Zona d’Influència Socioeconòmica, el conjunt de la conca
hidrològica que abasteix a s’Albufera.

-

Protegir la plana compresa entre les ANEI Me-19, Me-7 i Me-6,
com a conca d’alimentació de s’Albufera des Grau.

-

Protegir el marge dret del barranc d’Algendar al seu tram mitjà
vora l’ANEI Me-13.

-

Protegir les capçaleres dels torrents del barranc de Trebalúger.

-

Protegir l’enclavament de Sant Joan Serra.

-

Protegir el paratge comprès entre els ANEI Me-2 i Me-17.

-

Estendre la protecció a la conca del barranc de Macarella, al nord
de l’ANEI Me-14.

-

Protecció d’àmbits que, en alguns casos classificats com a urbans
o urbanitzables en el planejament vigent, serveixen de corredors
ecològics i completen les àrees protegides, tot integrant alts valors
paisatgístics i ecològics, a més del bon estat de conservació de
les espècies naturals que s’hi troben.

-

Protegir determinades zones de matollar, ullastrar amb presència
de clapes i elements d’alzinar i altres sòls rústics al sud i sud-est
del terme municipal de Sant Lluís, propiciant-se la constitució
d’una banda de protecció prelitoral d’interès ecològic i territorial al
sud i sud-est de l’illa.

-

Protegir sols rústics a la franja litoral de Cap d’en Font i Es
Canutells, i a Llucalari, sobre la base d’un mosaic d’ullastrar,
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matollar en progressió sobre terres abandonades i superfícies de
cultiu, amb valuoses formacions d’ullastrar i alzinar al fons de
petits barrancs.
-

Protegir les valuoses formacions de pinar al nord de Sant Tomàs
sobre els talussos de la plataforma miocena, entre els barranc de
Binigaus i Son Porter.

1.1.2. Àrees Naturals d’Interès Territorial com a connexió territorial i
ecològica dels espais naturals protegits.
-

Connectar les ANEI Me-11, Me-12, Me-17 i Me-18, mitjançant la
zonificació d’àrees naturals d’interès territorial, sobre la base de
massa forestal i altres sols d’ús agrari.

-

Connectar les ANEI Me-2 i Me-13, i Me-2 i Me-17.

-

Connectar les ANEI Me-13 i Me-14 mitjançant sòls rústics
protegits amb masses d’ullastrar.

1.1.3. Aplicació i desenvolupament dels criteris de protecció recollits
a la LEN.
-

Establiment de les Àrees d’Alt Nivell de Protecció dins les ANEI,
atenent l’estat de conservació i les característiques
geoecològiques de Menorca:
-

Alzinars, savinars, ullastrars i marines d’aladern
Zones humides
Sistemes dunars
Illots I penya-segats
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-

100 metres de línia de costa I vegetació sobre roquissar
litoral.
Barrancs

No s’inclouen els cims, ateses les característiques del relleu de Menorca
i el seu escàs desenvolupament altitudinal. No existeixen a l’illa zones
amb grans relleus amb característiques ecològiques pròpiament de
muntanya.
D’altra banda, els Elements Paisatgístics Singulars del Pla Provincial
d’Ordenació de Balears de 1973 i les roques més significatives tenen el
caràcter d’AANP per la seva pertinença a alguna de les categories
anteriors.
-

Establiment de les Àrees de Nivell de Protecció Normal:
-

ANEI (resta) i ARIP

1.1.4. Protecció d’ espais d’elevat interès i fragilitat
Es proposa la protecció d’algunes ANEI i d’altres espais naturals
representatius de la diversitat ecològica insular i d’elevat interès i fragilitat,
d’acord amb la Llei 4/89, de conservació d’espais naturals i de la flora i
fauna silvestre:
-

Proposar la creació de dos nous parcs naturals, un de barrancs i
platges verges sobre la base de l’ANEI Me-13, i un altre de
muntanya i litoral de Tramuntana sobre la base dels ANEI Me-2 i
Me-3.

-

Proposar l’aplicació de la figura de Reserva Natural de la llei 4/89
a les zones humides de Menorca, en especial, a les següents
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zones humides i ecosistemes associats, que figuren al catàleg
provisional de zones humides de Balears:
-

Tramuntana: Algaiarens, Binimel·là, Salines de Fornells i de la
Concepció, Prat de Lluriac-Tirant, Cala Roja, Mongofre i Son
Saura.

-

Estanys del Migjorn: Bellavista, Macarella, Cala Galdana,
Trebalúger, Binigaus, Cala’n Porter, Es Canutells i Prat de son
Bou.

1.1.5. Potenciació i ampliació de la protecció de la plataforma litoral.
Fins fa poc les àrees marines no formaven part del sistema d’espais
protegits de Menorca, una absència significativa (si es considera el criteri
de representativitat), i més en un territori insular els fons marins del qual
acullen valors ecològics i recursos molt notoris.
La recent protecció de la costa i litoral septentrional suposa un avenç
important. No obstant, la protecció s’hauria d’ampliar i millorar-se
mitjançant l’aplicació de la figura de Reserva Natural de la Llei estatal 4/89,
extensible als fons marins meridionals, d’elevats valors i sotmesos a fortes
pressions d’ús.
Es proposa per tant la figura de Reserva Natural de la Llei 4/89 per protegir
els fons de la plataforma que així ho exigeixen pels seus valors elevats i
com a instrument d’ordenació i regulació d’usos i activitats pesqueres i
turístico-recreatives, i de desenvolupament d’iniciatives de conservació
activa, posant major esment en el coneixement i millora de les praderies de
Posidonia oceanica. La documentació gràfica recull les propostes de
reserves marines del present Pla, situades al nord, sud, sud-est i est de
l’illa.
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1.1.6. Desenvolupament i aplicació de figures de planificació
Es proposa desenvolupar i aplicar les figures de planificació del Parc
Natural de s’Albufera des Grau, de les ANEIS i ARIP, i de qualsevol altra
figura de protecció que s’aprovi per a l’illa. Com a línies d’actuació
s’assenyalen els criteris generals i particulars que han de regir la redacció
dels plans especials de les ANEI i que s’han incorporat igualment a les
corresponents matrius d’ordenació del sòl rústic:
-

Elaboració i aprovació dels Plans Especials de les ANEI.
Aquests plans estaran inspirats pels següents criteris generals:
-

Conservar el patrimoni natural i cultural del territori tot
garantint el seu ús compatible.

-

Afavorir i estimular l’activitat agrària, tot garantint la seva
adequació a la conservació del medi natural i cultural.

-

Precisar la delimitació de les àrees d’Alt Nivell de Protecció
d’acord amb el que estableix l’article 11 de la LEN i la
zonificació del sòl rústic del PTI.

Els esmentats plans s’atendran als següents criteris específics:
Camins i accés al litoral:
Queda prohibida l’obertura de nous camins, excepte desviaments per
motius agroambientals.
Els aparcaments a les platges es dimensionaran en funció de la capacitat
de càrrega de les mateixes, d’un màxim de 15 m2/usuari a les platges
verges, i la construcció integrada a l’entorn.
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Aparcaments dissuasoris a les platges verges per preservar els sistemes
dunars.
Els accessos seran públics o de lliure accés.
-

Infrastructures
lineals
en
xarxa
(aigua,
electricitat,
telecomunicacions): les instal·lacions hauran d’esser soterrades i
lligades al desenvolupament de camins preexistents.

-

Activitat agrícola, ramadera i forestal:
No es permetrà la conversió d’extensions agràries en reguiu
excepte si es contempla la reutilització d’aigües depurades.
Quedaran exempts d’aquesta prerrogativa els conreus d’horta i de
fruita.
Es regula la utilització de productes químics i sanitaris, amb la
consideració com a adequats dels límits prevists a la Directiva
d’Aus.
La roturació de nous terrenys queda subjecta a l’autorització de la
Conselleria d’Agricultura, i queda prohibida la roturació en Àrees
d’Alt Nivell de Protecció.
Es regula la càrrega ramadera en relació amb la mitjana de SAU:
1.5 unitats ramaderes / hectàrea.
Es regula la pastura del ramat caprí, que no és permès en Àrees
d’Alt Nivell de Protecció.
L’activitat silvícola queda subjecta a Estudi d’Incidència Ambiental
i Paisatgística, especialment l’obertura de noves pistes i la
repoblació forestal.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

365

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

Control sobre les espècies vegetals no autòctones que puguin
posar en perill els ecosistemes naturals de l’illa.
-

Activitat extractiva: en matèria de pedreres, els objectius
prioritaris són: (1) reduir al màxim les agressions ambientals; (2)
aconseguir una explotació adient de les mateixes amb l’objectiu de
minimitzar impactes i agressions ambientals; (3) i recuperar per a
l’ús i gaudi dels ciutadans el gran patrimoni material que suposen
les pedreres d’interès etnològic i cultural.
A les Àrees d’Especial Protecció definides per la LEN i a les Àrees
Naturals d’Interès Paisatgístic definides pel PTI no es permetrà
l’obertura de noves canteres.
Es determinaran les condicions d’exclusió de les explotacions
actuals d’arenes en els sistemes dunars i a les zones de risc d’alt
nivell de protecció segons l’actual legislació.
Reglamentàriament es regularà l’explotació dels recursos, de
manera que produeixin la mínima contaminació possible, i
l’aplicació de mesures correctores que minimitzin els problemes
que es derivin de l’explotació pel que fa a contaminació acústica,
transport, pols, etc.
S’elaborarà un Pla de catalogació, conjuntament amb el Govern
de les Illes Balears, amb prioritats i actuacions, sobre les canteres
que formen part del patrimoni cultural de Menorca.

-

Activitats complementàries a l’activitat rural:
Les activitats complementàries (agroturisme, hoteleria rural) aniran
necessàriament lligades al manteniment de l’activitat agrícola,
ramadera o forestal.
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Les ofertes complementàries destinades a allotjament només es
podran ubicar a les edificacions preexistents.
Les zones d’acampada quedaran delimitades en els seus
respectius plànols d’ordenació, i es regularan les seves
característiques principals: nombre de tendes, instal·lacions de
serveis sanitaris i el seu manteniment. Serà necessari que
existeixi un promotor d’acampada que desenvolupi el projecte, que
haurà d’esser aprovat pel Consell Insular de Menorca.
-

Turisme de platja:
Platja convencional: es regulen les instal·lacions fixes,
desmuntables, conduccions de serveis, aprofitaments d’aigua,
sistemes de sanejament, extensions elèctriques, serveis de
socorrisme, balisament i avarament d’embarcacions.
Platges verges: queda prohibida la instal·lació de qualsevol tipus
de servei relacionat amb el turisme convencional; queda prohibida
la neteja mecanitzada de la platja que no es realitzi amb màquines
especialment dissenyades per a aquesta finalitat.
En ambdós casos, s’establiran mesures per limitar els amarratges
i fondejos a les cales.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

367

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

A Menorca, hi ha les següents platges verges, de les quals en podem
diferenciar les de forta presència antròpica i les de baixa presència
antròpica:
a)

Platges verges amb forta presència antròpica:
•
•

•
•
•
•

b)

Alaior: Cales Coves, Son Bou (zona no urbanitzada)
Ciutadella: Saura, Es Talaier, Turqueta, Macarella,
Macarelleta, Algairens
Mercadal: Cavalleria, Binimel·là, Pregonda
Es Migjorn: Binigaus
Ferreries: Els Alocs, Mitjana, Mitjaneta
Maó: Es Grau, sa Mesquida, es Murtà, platges Port de Maó

Platges verges amb baixa presència antròpica:
•
•

•

•
•
•

•

Alaior: Llucalari
Ciutadella: Cala Pilar, Cala Carbó, Son Vell, Parejals, Cales
Pous, Cales Fonts
Mercadal: Cala Calderer, Cala Barril, Cala Pudent, Platges del
port de Fornells, Tusqueta, Cala Roja, Cala Mica, Cala Viola
de Ponent, Cala Viola de Llevant, Port de Sanitja, Cala Torta,
Clot d’es Guix
Es Migjorn: Excorsada, Fustam, Trabalúguer, Atalitx
Ferreries: Cala Moragues
Maó: Mongofre, Cala’n Brut, Presili, Morella, Cavaller, Cala
Enclusa, Cala Caldes, s’Escala, Tortuga, sa Torreta,
Tamarells, Illa d’en Colom, Binillautí, Portitxol
Sant Lluís: Biniparraitx, Rafelet, es Caló Roig, es Caló Blanc.
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1.1.7. Declaració d’Àrees de Protecció Territorial
Amb la intenció de protegir les àrees properes a la costa i a les
infrastructures, exercint, en els seu cas, la funció de corredor biològic per la
connexió d’àrees protegides, es declaren com a Àrees de Protecció
Territorial (APT), la franja de 500 m. Mesurada des del límit interior de la
ribera de la mar, on s’ha exceptuat el sòl urbà i urbanitzable existent i les
zones portuàries estatal o autonòmica, i les seves projeccions ortogonals
posteriors cap a l’interior, d’acord amb el contingut de les DOT, tal i com es
delimiten a la cartografia, així mateix com les franges paral·leles a les línies
d’explanació de les carreteres, segons l’article 19.1.e.2) i es delimiten a la
cartografia.

1.1.8.Planificació de l’ús públic dels espais protegits, amb la
potenciació de la interpretació i educació ambiental.
-

Disseny d’itineraris aprofitant el viari rural existent.

-

Creació de centres d’interpretació d’acord amb els grans conjunts
ecològics i paisatgístics de l’illa. Se suggereix la creació de tres
centres, un relacionat amb el món de les zones humides i el
paisatge agroforestal de l’est insular (s’Albufera des grau, ja en
execució); un altre, amb el món muntanyenc i litoral de
Tramuntana; i un tercer, amb els ecosistemes de barrancs,
plataformes i platges del Migjorn.
Els centres d’interpretació es conceben com a equipaments d’ús
públic per a l’acollida de visitants als espais protegits. La seva
finalitat és proporcionar informació d’interès sobre les
característiques i valors ecològics i culturals de l’àmbit protegit , i
sobre l’accessibilitat i desplaçaments per l’interior del mateix, amb
les regulacions i limitacions que, en cada cas, s’estableixin. A més
a més, els centres poden desenvolupar programes i activitats
d’educació ambiental. En el seu cas, els centres poden contribuir
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també a la difusió dels resultats de la gestió de l’espai protegir i
acollir o desenvolupar iniciatives d’investigació sobre el patrimoni
ecològic i cultural existent. En cap cas, aquests centres podran
comptar amb oferta d’hostaleria i restauració.
Els centres estaran sempre relacionats amb edificacions existents,
no acceptant-se augments de volum ni noves construccions.
-

Prohibició d’activitats esportives motoritzades fora dels circuits
autoritzats. Regulació d’activitats esportives no motoritzades
segons criteris ambientals.

1.2. Conservació de la diversitat biològica als Espais Naturals
Protegits
El PTI, pel seu caràcter de document de planificació territorial, contribueix a
la conservació d’espècies i del patrimoni genètic a través d’una zonificació
adequada del sòl rústic, que garanteix el manteniment d’hàbitats
essencials per a la biodiversitat florística i zoològica. Així mateix, en limitar
el creixement de l’oferta residencial i turística, i substreure sòls a la
urbanització, propicia la gestió sostenible de recursos fonamentals com
l’aigua, que juga un paper clau en la biodiversitat insular.
Per tot això, les estratègies i línies d’actuació que es proposen a
continuació sobre conservació de la diversitat biològica no fan més que
incorporar al PTI propostes i iniciatives formulades ja amb bon criteri per la
Reserva de la Biosfera i l’administració ambiental de Menorca.
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1.2.1. Foment de la conservació de la diversitat florística.

-

Aplicar amb detall, en els Plans Especials de les ANEI, els tipus
de coberta vegetal establerts a la LEN per a la determinació de les
Àrees d’Alt Nivell de Protecció, tal i com s’ha assenyalat a l’apartat
1.3.

-

Establir directrius generals de gestió per a les espècies vegetals i
hàbitats contemplats a les Directives Comunitàries.

-

Elaborar i aplicar plans de conservació de tàxons amenaçats.

-

Elaborar i aplicar plans de protecció d’hàbitats, amb tancament de
zones, controls d’accés a determinades àrees, eradicació
d’amenaces i augment de vigilància.
-

Prosseguir l’eliminació de Carpobrotus edulis i altres espècies
exòtiques invasores.

-

Protegir i recolzar a través de programes específics de caràcter
agroambiental la vegetació associada a les tanques de paret seca i
els petits rodals i bosquets existents dins de la superfície agrària.

-

Crear un Jardí Botànic de Menorca amb un centre específic de
recuperació d’espècies protegides.

-

Realitzar un catàleg insular d’arbres singulars.
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1.2.2. Fomentar la conservació de la diversitat zoològica.
-

Estudiar l’oportunitat d’establiment de microrreserves de fauna,
concretament als illots, en relació amb poblacions en perill
d’extinció.

-

Fomentar i elaborar, per a cada cas, plans de recuperació de la
milana, el mart, el corb, la sargantana balear i la granota verda.

-

Fomentar la introducció de criteris de gestió de les espècies de
fauna existents en els llocs proposats per a la Xarxa Natura.

1.3. Manteniment de la qualitat del Paisatge
El manteniment de la qualitat paisatgística i de la imatge de Menorca, des
de la consideració del paisatge com a patrimoni, recurs i senya d’identitat,
és un dels objectius principals del PTI.

1.3.1. Minimització d’impactes paisatgístics
Minimització de l’impacte paisatgístic dels equipaments i infrastructures,
amb especial èmfasi a fites i talaies, entorn de nuclis i conques visuals de
carreteres.
-

Redacció d’un Pla especial d’antenes de telefonia mòbil per a la
regulació de la incidència ecològica i paisatgística derivada del
desenvolupament d’infrastructures d’aquest tipus de comunicació.
El Pla establirà les zones que hauran de quedar excloses de la
implantació dels màstils i instal·lacions complementàries, entre les
que hi figuraran les ANEI i franges d’amortiguació, així mateix com
les zones de major fragilitat paisatgística en relació amb les
carreteres i altres àrees d’interès paisatgístic. Així mateix,
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fomentarà i regularà la compartició d’infrastructures pels
operadors i l’ús d’elements construïts ja existents per la
implantació d’antenes, sempre que s’acompleixin els requeriments
establerts per al normativa vigent en matèria sanitària.
-

Tractament específic i ordenació de les infrastructures de
telecomunicació i radioelèctriques existents a El Toro, fita i talaia
principal de Menorca, que tendeixi a la seva reducció i adequació
als valors paisatgístics del turó.

-

Suport a la producció d’energies alternatives (eòlica, solar) a petita
escala i limitació de grans implantacions, especialment a les Àrees
Naturals d’Especial Interès i en les d’interès paisatgístic.

-

Foment del cablejat soterrat, tant per raons ecològiques com
paisatgístiques. No obstant, I sempre que es justifiqui de manera
adequada que l’impacte aeri és menor que el soterrat, s’optarà pel
primer tipus de traçat, que en cap cas es podrà desenvolupar en
Àrees d’Alt Nivell de Protecció. En el cas d’esteses d’alta tensió,
es requerirà Avaluació d’Impacte Ambiental.

-

Aplicació de mesures per evitar la contaminació lumínica en
l’enllumenat públic.

-

Regulació

específica

d’altres

activitats,

infrastructures

i

equipaments d’incidència paisatgística, amb l’objectiu d’evitar
apantallaments, contaminació visual i banalització del paisatge.
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1.3.2. Manteniment de la qualitat paisatgística de les façanes dels
nuclis urbans i de les edificacions en medi rural.
-

Establiment de mesures específiques d’ordenació dels fronts
urbans i dels seus entorns, que evitin la desfiguració o
empobriment dels valors paisatgístics de les imatges més
destacades, amb especial atenció a les vistes més freqüentades i
representatives.

-

Desenvolupament de criteris i normes d’actuació que permetin la
integració d’elements o actuacions a l’entorn dels nuclis.

-

Tractament paisatgístic del teixit periurbà dels nuclis, orientat a la
requalificació formal d’aquests espais.

-

Establiment de mesures específiques d’ordenació per a les
edificacions aïllades en medi rural i per a la conservació de les ja
existents segons criteris d’integració paisatgística i manteniment
de la tipologia constructiva tradicional.

1.3.3. Conservació d’elements de la trama rural d’alt significat
paisatgístic.
-

Delimitació d’Àrees d’Interès Paisatgístic (AIP), amb classificació
com a sòl rústic d’especial protecció, dels espais amb trets rurals
valuosos, constitutius d’elements destacats del relleu o ubicats a
les immediacions d’ARIP i no inclosos a altres categories
d’aquesta classe de sòl.

-

Pla de conservació i valoració d’elements del paisatge tradicional
(parets seques, tancaments d’ullastrar, infrastructures tradicionals
de drenatge, pous, aljubs, etc), a àrees que es consideren
d’especial interès paisatgístic (preferentment dins de les AIP del
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PTI), previ acord i mitjançant conveni amb la propietat i explotació
de la terra.
-

Recolzament a iniciatives de valorització del patrimoni
arquitectònic rural. Redacció d’un Pla Especial de Camins Rurals
d’interès paisatgístic, incloent Camí de Cavalls, Camí d’En Kane i
Camí de Ferreries.

1.3.4. Foment general, amb les restriccions que siguin precises, de
l’accés al paisatge i de la seva interpretació
-

Elaboració d’un pla de paisatge a escala insular, amb inclusió de
talaies, fites i itineraris, i una guia d’interpretació paisatgística.

-

Integració de les iniciatives de recuperació de la xarxa de camins
rurals en el disseny d’itineraris d’interès paisatgístic.

-

Creació d’un centre d’estudi, interpretació i iniciatives
paisatgístiques, especialment enfocat als paisatges mediterranis, i
vinculat a les línies d’actuació de la Reserva de la Biosfera.

1.4. Medi rural.
L’objectiu pel medi rural és el manteniment i revitalització de l’activitat i dels
espais agraris, sobre la base de la seva viabilitat econòmica i ambiental, i
com a component fonamental de la diversitat ecològica, cultural i
paisatgística de Menorca.
Les estratègies i línies d’actuació que es proposen pretenen contribuir al
manteniment i dinamització del sector, amb el plantejament de programes
selectius i línies de suport econòmic (no subvencions generals i
indiscriminades), que faciliten la transformació de l’activitat, amb objectius
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de viabilitat ambiental i econòmica. La diversificació d’activitats encaixa,
com a tantes altres agricultures actuals, dins d’aquest plantejament.
En aquest aspecte és fonamental la coordinació amb propostes de
programes sectorials i de desenvolupament local, com el LEADER+ i el
programa agroambiental de les Balears.

1.4.1. Reorientació de les activitats agropecuàries de cap a objectius
de qualitat de la producció, compromís ambiental i noves
sortides comercials.
-

Delimitació des del PTI d’Àrees d’Interès Agrari (AIA), amb
l’objectiu de mantenir i fomentar l’ús agropecuari sobre els sòls
d’elevada capacitat agrològica.

-

Redacció d’un Pla Sectorial Agrari, amb participació del sector, per
la integració de les restants línies.

-

Foment de l’agricultura ecològica en general, amb especial atenció
a les varietats vegetals i races ramaderes menorquines.

-

Recuperació i foment de la ramaderia de races autòctones i
productes derivats, com la cria del cavall de raça menorquina.

-

Foment del sector hortofrutícola de qualitat, amb reducció de
consum de productes químics.

-

Suport a la diversificació productiva agrària de les explotacions,
especialment de les més mal dotades per a la producció làctia
intensiva.

-

Suport específic a la producció no intensiva a les ANEI i al Parc
Natural de s’Albufera des Grau.
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-

Suport a les explotacions que emprin per a rec aigües reciclades.

-

Potenciació de l’artesania vinculada al món rural: oficis de la
pedreria de marès i treball de la fusta d’ullastre.

-

Suport al Consell Regulador de Denominació d’Origen del
Formatge Maó – Menorca.

-

Campanya i programes de comercialització de la producció del
sector primari en els mercats locals, inclosos els mercats turístics.
Potenciació dels productes de qualitat i “ecològics”.

-

Foment de l’apicultura

1.4.2. Activitats complementàries de l’explotació agropecuària.
-

Agroturisme.

-

Senderisme.

-

Serveis recreatius i d’oci amb les limitacions derivades de la
capacitat de càrrega de la zona.

-

Producció industrial de caràcter artesanal, fonamentalment pel
mercat turístic.

-

Cria i doma del cavall de raça menorquina.
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1.4.3. Dotació d’equipaments i infrastructures en el medi rural.
-

Millora de la xarxa de camins rurals, valoració dels camins rurals
d’interès paisatgístic.

-

Conservació i revalorització d’elements característics del paisatge
tradicional: paret seca, portells d’ullastre, infrastructures
tradicionals de drenatge.

1.4.4. Minimització dels impactes ambientals de les activitats agràries.

-

Disseny i posada en funcionament de programes de recollida de
plàstics i deixalles agrícoles.

-

Recollida selectiva de matèria orgànica a les explotacions
agropecuàries.

-

Racionalització i optimització de l’ús d’aigua a les explotacions de
reguiu, amb el foment de l’ús d’aigües depurades.

-

Reforestació d’àrees agrícoles amb pendents excessius.

-

Manteniment dels murs i tancats vius, pel seu paper en el cicle
hídric a escala local, i com a pantalles de fre dels vents (erosió).
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1.4.5. Formació i capacitació permanent, i adaptació a les noves
tecnologies ambientalment sostenibles.
-

Programes de formació professional permanent dirigits al sector
agrícola, ramader i forestal.

-

Formació en agricultura ecològica i tècniques agrícoles d’escassa
incidència ambiental, que incloguin programes de conscienciació i
sensibilització, que permetran assegurar el control de purins i l’ús
de nitrats.

-

1.5.

Formació en activitats complementàries, com són els serveis
recreatius i turístics.

Prevenció de riscos

Es classifiquen com a sòl rústic d’especial protecció a la categoria d’Àrees
de Prevenció de Riscos (APR), els terrenys afectats per riscos d’incendi,
erosió i avingudes o inundació, àmbits recollits a la cartografia del Pla.
1.5.1. Riscos d’ incendis.
L’objectiu és la reducció de la superfície afectada per incendis mitjançant el
foment de bones pràctiques agropecuàries i forestals, i la regulació estricta
d’activitats i implantacions a les àrees de risc.

a)

Foment de mesures de gestió forestal i agropecuària destinades
a minimitzar el risc d’incendis.
-

Programa de suport al manteniment de les parets seques, com a
eficaços tallafocs, i de la xarxa de camins rurals, amb el disseny
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de “faixes auxiliars”, de dimensions en funció de l'amplada dels
camins i les característiques de la vegetació circumdant.

b)

-

Manteniment i restauració de pous per a l’abastiment d’aigua en
cas d’incendi.

-

Suport financer per part dels programes forestals i agroambientals
per a la realització de treballs que contribueixin a un bon estat de
les masses i la reducció del risc d’incendi.

-

Recolzament a les activitats tradicionals de neteja i gestió del
bosc.

-

Establir mesures de gestió activa per a les branques amuntegades
a les explotacions, pel risc potencial que suposen com a focus de
plagues.

-

Suport a la formació de professionals capacitats i de difusió entre
agricultors de bones pràctiques per a la lluita contra incendis.

Desenvolupament de les propostes del Pla director de riscos de
les Balears.
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1.5.2. Riscos d’erosió.
Reducció dels processos erosius i de contaminació a través de la
intensificació d’iniciatives de conservació de sòls i suport a la regeneració
de la coberta vegetal natural a les zones de vocació forestal.

a)

Suport a les pràctiques agrícoles i d’ús del sòl que garanteixin el
manteniment del recurs edàfic, especialment dins la conca de
s’Albufera des Grau.
-

Estudi de detall dels processos erosius a les zones agràries més
fràgils de l’illa, especialment a les conques de drenatge de les
zones humides.

-

Inclusió en els programes agroambientals i de desenvolupament
local de línies de suport a pràctiques agropecuàries respectuoses
amb el patrimoni edàfic.

-

Difusió d’informació i de bones pràctiques agrícoles en matèria de
gestió de sòls entre els titulars d’explotació agrària.

-

Aplicació de les propostes emanades del Pla Director Sectorial de
Riscos de les Balears.

-

Es prohibirà la roturació de terrenys en aquells de fort pendent.

b)

Foment de la vegetació natural sobre els sòls de vocació
forestal i amb majors nivells d’erosió.
-

Foment dels estudis científics i tècnico-forestals sobre dinàmica de
la coberta vegetal als camps abandonats.
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-

Programes de suport a la regeneració de la coberta vegetal
natural a camps abandonats en àrees de pendents mitjans i
elevats.

-

Iniciatives de repoblació forestal, amb espècies autòctones i amb
introducció i difusió de comunitats arbustives i herbàcies pròpies
de la vegetació insular.

1.5.3. Riscos d’avingudes
L’objectiu és la reducció de dels danys causats per les avingudes
mitjançant restriccions en la implantació d’edificacions i activitats a les
zones de risc:
-

Mesures normatives per mantenir lliure de qualsevol ocupació el
desguàs dels torrents i elements de concentració d’escorrentia
superficial.

-

Realització de defenses només en casos imprescindibles, amb
adequació al paisatge geomorfològic i vegetal de ribera i amb
avaluació d’impacte en cas necessari.

2.

SISTEMA D’ASSENTAMENTS

2.1

Satisfacció de les necessitats d’allotjament de la població
resident permanent i distribució harmònica del creixement entre
els nuclis tradicionals existents.

A un procés de planificació territorial, el previsible creixement demogràfic
no es pot prendre com una variable independent on es recolzin els
desenvolupaments urbans. A àmbits territorials i temporals concrets, la
dinàmica demogràfica és, sobretot, conseqüència dels creixements urbans
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generats per la dinàmica econòmica i permesos i/o propiciats pel
Planejament.
En realitat estam davant un procés interactiu. La component natural del
creixement demogràfic actua com un factor endogen derivat de l’estructura
i del comportament de la població i a ell s’ha de remetre, en la seva
condició de generador de necessitats futures, la planificació del creixement
urbà.
D’altra banda, els components migratoris, dependran de factors molt
diversos que poden estar radicats en el propi territori d’actuació (factors
d’atracció) o a àmbits externs (són generalment factors d’expulsió
pràcticament imponderables i sobretot, inabordables des de la pròpia
planificació). En ambdós casos, hi ha una estreta vinculació amb la marxa
de l’economia. En el cas de Menorca, és evident que els factors d’atracció
es basen, sobretot, en l’evolució de les activitats immobiliària i turística.
El Pla, en establir límits als desenvolupaments urbans, pot i ha de
convertir-se en un factor regulador dels components migratoris. L’activitat
planificadora com expressió de la voluntat política d’actuar sobre un
territori, inclou, en aquest cas, el criteri d’una clara contenció del
creixement, i en conseqüència, s’ha de plantejar com objectiu a establir un
component migratori sostenible.
És precís contrarestar l’actual rigidesa de l’oferta d’habitatge, focalitzada
cap a productes turístics d’alt preu, per tal d’evitar la formació de borses de
demanda insatisfeta i en condicions residencials subestàndard. Per tant, un
altre dels criteris per formalitzar aquesta contenció ha d’esser l’existència
d’oferta d’habitatge adequat per a la mà d’obra atreta pel propi procés de
desenvolupament turístico-immobiliari, bàsicament per a la construcció i
per als serveis turístics.
És molt convenient que s’ofereixin les condicions necessàries per a que les
migracions siguin majoritàriament de famílies completes. En aquest sentit
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és especialment rellevant preveure la corresponent oferta d’habitatge
familiar, diferent a la que actualment es configura com a suport de l’activitat
turística, i de preu assequible, com element imprescindible per una
necessària i desitjable integració. El fort increment dels fluxos immigratoris
en els darrers anys obliga a emfatitzar la importància d’aquesta estratègia.

2.2

Garantir l’accés de la població resident a un habitatge
assequible.

Per tal d’evitar situacions potencialment generadores de gran conflictivitat
socio-urbanística, s’han de contrarestar els efectes de l’elevació dels preus
en el mercat de sòl i d’habitatge i de certs esbiaixaments tipològics
vinculats a l’activitat turística. Es tracta d’evitar l’exclusió dels nous espais i
d’atendre la demanda endògena, constituïdes per l’emancipació dels joves
i per les famílies de rendes baixes i mitjanes i, sobretot, de la nova
demanda exògena constituïda per l’arribada de fluxos immigratoris de
treballadors.
Sense oblidar que el problema de l’habitatge, tal i com es pot presentar a
Menorca en els propers anys és multisectorial, i que depassa les
competències de la planificació territorial, especialment en allò que fa
referència als seus aspectes fiscals i financers, s’ha de garantir la
generació d’oferta dirigida a segments concrets de la demanda amb la
incorporació de qualificacions específiques de sòl reservat per a habitatges
protegits.
Els nous habitatges de promoció pública, que no han d’estar exclusivament
dirigits als segments de renda més baixos, s’han de concebre a partir del
principi d’integració social de la ciutat. Cal evitar que les especials
característiques del desenvolupament immobiliari dels municipis de
Menorca siguin un factor de que potenciï la segregació o l’aïllament
d’aquests habitatges, fora de les zones de major rendibilitat, que puguin
donar lloc a la formació de barriades o zones de marginalitat.
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La distribució espacial de l’oferta d’habitatge protegit haurà de respondre a
criteris de cohesió social, tot cercant la seva complementarietat amb la
construcció dels habitatges lliures d’ús residencial i turístic.
En la distribució espacial de les promocions s’hauran de valorar també
criteris de funcionalitat, que moderin l’actual tendència a una excessiva
dissociació espacial entre ocupació i residència, que produeix uns
innecessaris costos econòmics i socials en trasllats i una creixent demanda
d’infrastructures i serveis de transport, que produeixen una major pressió
sobre el territori.
A partir de les dades de la demanda potencial d’habitatge estimat i del
raonament efectuat sobre les característiques del mercat, es manifesta
necessària la intervenció pública per atendre els creixents segments de
demanda exclosos del mercat pel seu acusat encariment.
La disponibilitat de sòl és un factor essencial per al desenvolupament
d’actuacions d’habitatge. Les administracions públiques han d’assumir,
especialment a mercats molt encarits com el de Menorca, la responsabilitat
d’assegurar una quantitat suficient de sòl adequat per atendre la promoció
d’habitatges protegits, ja siguin de promoció pública o privada. Cal garantir
una oferta d’habitatges protegits que doni resposta a l’heterogeneïtat i el
dinamisme de les noves formes de convivència.
En relació als règims de cessió, i per causa de les característiques de la
demanda, és especialment oportú insistir en la conveniència de
desenvolupar promocions d’habitatge protegit, públic o privat, en règim de
lloguer.

Les administracions públiques competents en política d’habitatge han de
assumir el paper de promotors i administradors del seu propi patrimoni
d’habitatge públic. És molt important l’atenció que s’haurà de posar a la
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gestió d’aquests habitatges per tal d’evitar la conflictivitat que se sol derivar
d’una deficient conservació o inadequada administració del parc públic.
S’ha de fomentar la inversió de diferents tipus de promotors (públics i
privats).
També s’han d’oferir estímuls fiscals i financers per a la posada en lloguer
d’habitatges desocupats, especialment a l’interior de les zones urbanes,
amb el que a més es pal·lien certs problemes de degradació del parc més
antic.
L'administració responsable de la política d'habitatge ha d'impulsar el
desenvolupament del mercat de lloguer amb actuacions que van des de la
promoció directa d’aquest tipus d’habitatges a la gestió i coordinació d’una
borsa d’habitatge i de demandants. Es tracta d’atendre les necessitats dels
joves i de les famílies de rendes més baixes, a través de la posada en ús
d’habitatges buits en règim de lloguer protegit o a través de condicions
especials, aplicades fonamentalment als lloguers de llarga duració. Dins
d'aquesta línia d'actuació, la política d'estímuls fiscals i financers, per a una
major garantia d'èxit, haurà d'anar acompanyada d'una política de
gravàmens fiscals als habitatges desocupats per períodes de temps.

2.3

Pautes per minimitzar l’impacte del creixement urbà sobre els
recursos naturals i rurals i la identitat dels nuclis tradicionals.

Els valors paisatgístics i ambientals, són els principals factors generadors
de la demanda turística i cal evitar que es puguin veure greument
perjudicats, precisament com a conseqüència de l’activitat urbanitzadora.
També és necessari supeditar la construcció d’habitatges amb destí turístic
a la construcció d’espais de dotacions. S’ha de corregir la tendència a
crear espais que romanen buits durant bona part de l’any.
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2.3.1 Criteris per dimensionar les necessitats de creixement i la
capacitat d’acollida de Menorca, i la seva distribució entre els
municipis.
Les DOT vigents estableixen en el seu art. 33.1 i 2 els límits i criteris de
càlcul dels increments màxims de sòl classificat com a urbanitzable o apte
per a urbanitzar destinat als usos residencial, turístic o mixt, que els PTI
hauran d’incorporar com a sostres absoluts de creixement i distribuir en
virtut de criteris d’equilibri territorial, de manera no necessàriament
proporcional entre els distints municipis.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

387

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

Potencial de Creixement Poblacional de Menorca (art. 33 de les DOT)
POTENCIAL POBLACIONAL SEGONS LES DOT

MENORCA

(A)
Sòl
Urbà

(B)
Sòl
Urbanitzable
amb PP

(A+B)
Sòl Urbà +
Urbanitzable

Alaior

277,87

152,88

430,75

Ciutadella

881,04

69,60

950,64

Es Castell

146,53

6,34

152,87

Es Mercadal

247,57

438,43

686,00

Es Migjorn Gran

23,47

64,16

87,63

Ferreries

72,51

12,35

84,86

Maó

505,52

92,80

598,32

Sant Lluís

434,71

234,07

668,78

2.589,22

1.070,63

3.659,85

Total

12% DOT

439,182

Població

43.918

Font: Estudi de Sòl Vacant a les Illes Balears (2000). Universitat de les Illes Balears per
a la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport. Direcció General d´Ordenació
del Territori.

Atenent als criteris expressats a les DOT, i sense, en cap cas, superar el
sostre de creixement establert per les mateixes i reflectit a la taula superior
el PTI ha optat per elaborar un càlcul propi de les necessitats d’habitatge
en funció de les variables demogràfiques i socio-econòmiques; amb
l’adopció com a principi rector el d’assegurar la satisfacció de la demanda
endògena, generada sobretot per la formació de noves llars, a través de
l’afavoriment de la generació d’oferta suficient d’habitatge sotmès a algun
règim de protecció que permeti a les Administracions taxar el seu preu.
La distribució per municipis de les necessitats d’habitatge previstes es
realitza segons els següents criteris de repartiment:
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En primer lloc convé recordar que el territori insular constitueix una unitat
en sí mateix, tot i que diferenciat per elements del medi natural i pel grau
d’urbanització. Les circumscripcions municipals superposen l’organització
político-administrativa que permet parlar de diferents territoris, però no tan
clarament de mercats d’habitatge diferents. De la mateixa manera, cal
entendre que els creixements que s’estableixin per a cada un dels
municipis tendran incidències molt diverses sobre la resta de municipis i
sobre el conjunt de l’illa.
Partint de l’actual estructura del sistema d’assentaments i dels espais
urbanitzats i amb el propòsit de corregir les tendències desequilibrants,
s’ha efectuat la distribució municipal de les necessitats futures d’habitatge i
els creixements tot prenent en consideració els paràmetres que es
relacionen a continuació i tractant d’atendre les necessitats de dinamitzar
l’economia, les necessitats d’habitatge, les necessitats de reconversió
territorial i la quantitat de sòl urbà i urbanitzable vacant:
-

El pes demogràfic i participació de cada municipi a la població
total de l’illa per a l’any 2.000.

-

El creixement durant el darrer decenni en valors absoluts i el seu
repartiment proporcional.

-

Índexs de creixement l’any 2.000 en relació a 1.991 i comparació
respecte al creixement de l’illa.

-

El component endogen de creixement. Estimació del creixement
endogen en el supòsit d’inexistència de fluxos migratoris.

-

El pes demogràfic i participació de cada municipi a la població
total de l’illa a l’any 2.000.

-

El creixement durant el darrer decenni en valors absoluts i el seu
repartiment proporcional.
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-

Índexs de creixement a l’any 2.000 respecte al 1.991, i en relació
al creixement de l’Illa.

-

La mida del parc d’habitatges l’any 1.991 i coeficients de
localització, o relació entre la proporció d’habitatges a cada
municipi i el total insular i la proporció de població de cada
municipi i la població de Menorca l’any 2.000.

-

Nombre d’habitatges principals l’any 1.991 i coeficients de
localització, o relació entre la proporció d’habitatges principals a
cada municipi i el total insular i la proporció d’habitatges de cada
municipi i el total d’habitatges de Menorca l’any 1.991.

-

La proporció d’habitatges No Principals l’any 1.991.

-

El nombre d’habitatges construïts entre 1993 i 1998 i coeficients
de localització, o relació entre la proporció d’habitatges construïts
a cada municipi i el total insular, i la proporció d’habitatges de
cada municipi i el total d’habitatges de Menorca l’any 1.991.

-

La superfície residencial construïda entre 1.993 i 1.998 i
coeficients de localització o relació entre la proporció de superfície
residencial construïda a cada municipi i el total insular, i la
proporció d’habitatges de cada municipi i el total d’habitatges de
Menorca l’any 1991.

-

La capacitat en habitants-places de Sòl Urbà residencial vacant i
coeficients de localització o relació entre la proporció de la
capacitat en habitants-places del Sòl Urbà residencial vacant a
cada municipi i el total insular, i la proporció de població de cada
municipi i la població de Menorca l’any 2.000.

-

La capacitat en habitants-places a Sòl Urbanitzable residencial
ordenat vacant i coeficients de localització o relació entre la
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proporció d’habitants-places a Sòl Urbanitzable residencial
ordenat vacant a cada municipi i el total insular, i la proporció de
població de cada municipi i la població de Menorca l’any 2.000.
-

La capacitat en habitants en vacant a nuclis tradicionals i
coeficients de localització, o relació entre la proporció d’habitants
de sòl vacant a nuclis tradicionals a cada municipi respecte al total
insular, i la proporció de població de cada municipi respecte a la
població de Menorca a l’any 2.000.

Partint del sostre de les 4.300 habitatges necessaris per atendre el
creixement previst, s’ha efectuat una distribució per municipis, dels
habitatges amb algun tipus de protecció que habiliti a les
Administracions a taxar el seu preu, utilitzant com a factor de
ponderació, els següents: el dinamisme del municipi (demogràfic i de
construcció residencial), les dimensions del municipi (volum de
població i del parc residencial), la capacitat del sòl urbà residencial i
urbanitzable residencial actualment qualificats i encara vacants, i la
capacitat del sòl vacant, específicament a nuclis tradicionals.
D’acord amb la filosofia de les DOT recollida pel Pla s’ha aplicat també un
coeficient de ponderació per tal de cercar un major equilibri territorial, tot
mantenint el model bipolar de l’illa però tractant d’evitar una excessiva
concentració.
De la mateixa manera, es considera que en tots els casos almenys el
cinquanta per cent dels habitatges necessaris constituiran demandes
d’habitatges amb algun tipus de protecció.
En coherència amb la proposta d’un desenvolupament equilibrat al llarg del
temps es proposa una distribució progressiva entre el primer i el segon
quinquenni (quaranta per cent en els primers cinc anys i seixanta per cent
en el segon).
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Alaior
Ciutadella
Ferreries
Maó
es Mercadal
Sant Lluís
es Castell
es Migjorn Gran
Menorca

558
1.225
308
1.209
211
278
417
417
4.300

13,0
28,5
7,2
28,1
4,9
6,5
6,5
9,7
100,0

279
613
154
604
106
139
139
208
2.150

24
49
12
48
8
11
11
17
172

H. protegits / any
(segon Quinquenni)

H. protegits / any.
(primer Quinquenni)

Habitatges protegits
necessaris

% habitatges necessaris

Habitatges necessaris
demanda demogràfica

Distribució de les necessitats d’habitatges per
municipis, segons criteris de dinamisme, mida, sòl
vacant i reequilibri territorial

33
74
18
73
13
17
17
25
258

En no existir en l’actualitat sòl qualificat per a habitatges de preu taxat,
s’estableix que les nous creixements municipals, a favor de la convenient
heterogeneïtat i la necessària cohesió social, tenguin un caràcter mixt, és a
dir, incorporin oferta d’habitatge a preu lliure i habitatge sotmès a qualsevol
regim de protecció que habiliti a l’Administració a taxar el seu preu. Tal i
com s’apunta al següent apartat, el PTI estableix un 40% com a proporció
mínima d'habitatge de preu taxat en els nous creixements.
Hauran d’esser els Plans Generals municipals els que materialitzin aquest
criteri per al conjunt del nou sòl urbanitzable que estableixin, conforme al
criteri rector d’evitar la formació de grans àmbits d’oferta segregada.
Tal i com s’indica al quadre precedent són necessaris aproximadament
2.150 habitatges protegits per al conjunt dels municipis de Menorca, que
s’obtendran tant del nou sòl que es classifiqui, com del 25% de la capacitat
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del sòl actualment classificat i no desenvolupat, del que se n’extreu la
proposta següent, on es fa present la reducció per aquest fet a 1.433
habitatges de protecció sobre nou sòl:
DISTRIBUCIÓ PER MUNICIPIS DE LES NECESSITATS DE
CREIXEMENT
Habitatges Habitatges Total
protegits Lliures habitatges

%

Alaior
Ciutadella
Ferreries
Maó
es Mercadal
Sant Lluís
es Castell
es Migjorn Gran

279
613
154
604
106
139
208
47

186
408
103
403
70
93
139
31

465
1.021
256
1.007
176
232
347
79

13,0
28,5
7,2
28,1
4,9
6,5
9,7
2,2

Menorca

2.150

1.433

3.583

100,0

El sostre màxim de creixement residencial adoptat pel PTI, a fi i efecte que
no es produeixin situacions crítiques, és de 3.583 habitatges, uns 10.749
habitants1. La distribució d'aquest creixement entre els diferents municipis
dóna, a la vegada, uns sostres màxims per a cada un dels nuclis rurals
tradicionals. Si es té en compte que no es contemplen creixements de
nous sòls destinats a ús turístic llevat dels que resultin dels processos
d’esponjament (que suposen un simple trasllat d’aprofitaments ja existents)

1

S'ha considerat que essent 3,0 els membres de la família mitja actualment, les tendències
que es venen registrant a les poblacions més evolucionades, resultat de la caiguda de la
fecunditat, de l'augment de l'esperança de vida i les noves formes de convivència que
conduiran a una mida mitjana de 2,8 i 2,6 membres el 2011.
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i de reordenació d’Àrees Turístiques, resulta un límit sensiblement inferior
(25%) al màxim contemplat a l’article 33 de les DOT vigents.
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1,03 2.138 0,97 52,8 1,03

(1993-1998)

construïda (m2)

Quocient de Localització (2)
Superfície Residencial

(1993-1998)

Habitatges construïts

Principals (1991)

Quocient de Localització (2)
p
g

Principals (1991)

Nombre d’Habitatges

Quocient de Localització (1)

(1991)

Nombre d’Habitatges

(2001-2011) (Habitants)

Quocient de Localització (1)
Creixement Proj.Tancada

(1991=100)

Índexs de Creixement

%

(1991-2000)

Creixement Habitants

%

Habitants (2000)

INDICADORS PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL CREIXEMENT PER MUNICIPIS

Alaior

7.772

10,4

1.353

13,1

121,1

1,04

65

4.526

281 0,93 39.480

Ciutadella
Ferreries
Maó
es Mercadal
Sant Lluís
es Castell
es Migjorn Gran

23.350
4.149
23.710
3.244
4.640
6.658
1.212

31,2
5,6
31,7
4,3
6,2
8,9
1,6

2.422
470
2.162
895
1.553
1.304
164

23,5
4,6
20,9
8,7
15,0
12,6
1,6

111,6
112,8
110,0
138,1
150,3
124,4
115,6

0,96
0,97
0,95
1,19
1,30
1,07
1,00

439
166
-69
40
35
238
2

15.006
1.419
10.427
3.306
3.528
3.253
780

1,14
0,61
0,78
1,80
1,35
0,86
1,14

Menorca

74.735

100,0

10.323

100,0

116,0

1,00

916

42.245

1,00 20.640 1,00 51,1 1,00 2.816 1,00 429.088

6.375 0,87 57,5 1,13 1.128 1,13 149.091
1.073 1,55 24,4 0,48 105 1,11 21.278
7.122 1,40 31,7 0,62 739 1,06 135.555
769 0,48 76,7 1,50 122 0,55 20.957
1.060 0,61 70,0 1,37 331 1,41 42.935
1.762 1,11 45,8 0,90
78 0,36 13.125
341 0,89 56,3 1,10
32 0,62 6.667

FONTS: IBAE. Demografia 1950-1996. Juliol de 1997. http://www.caib.es/ibae/demo/pob/menu.htm
Estadística de Edificación y Vivienda. Ministerio de Fomento. Elaboració pròpia
Trilla i Bellart, C. et alt (2000) . Estudi de necessitats d´habitatge a les Illes Balears. Situació actual i previsions a mig termini (2001-2010). Octub
Estudi del sòl Vacant a les Illes Balears (2000)
(1) Quocients de localització en relació a la població de 2000
(2) Quocients de Localització en relació als habitatges l’any 1991
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2.3.2 Establiment de les Reserves mínimes de sòl per a habitatge
subjecte a algun règim de protecció que habiliti l’Administració
per taxar el seu preu.
A tots els municipis es reservarà un 40% de la capacitat allotjativa del nou
sòl urbanitzable per a habitatge de protecció oficial, o destinada a un règim
propi de protecció que habiliti al Govern Balear, Consell Insular o
Ajuntaments per taxar el seu preu de venda i lloguer.
Els plans municipals reservaran, de la mateixa manera, per a donar
cabuda a la capacitat citada al paràgraf anterior, com a mínim el 35% de la
superfície del sòl amb destinació residencial del nou sòl que classifiquin.
Amb l’objectiu d’agilitzar el procés de desenvolupament d’habitatges de
protecció per donar cabuda a la necessitada actualment existent, des de
l’entrada en vigor del PTI es destinarà almenys el 25% de la capacitat
d’allotjament (residencial i turístic) del sòl que, tot i estar classificat com a
urbanitzable a l’entrada en vigor del Pla Territorial Insular, està inclòs en
sectors, polígons o unitats d’actuació o execució que en l’esmentat
moment no comptin amb Pla Parcial aprovat inicialment, ocupant almenys
el 20% de la superfície d’aquest sòl.
La qualificació del sòl que es realitzi per a l’ús específic d’habitatge de
protecció, s’ha de realitzar de manera que els sectors o unitats d’actuació
que es proposin en el planejament, facilitin la màxima cohesió i integració
social, preferint-se, com s’ha apuntat a l’inici d’aquest epígraf, les
actuacions mixtes d’habitatge lliure i habitatge protegit.
El sòl obtingut pels municipis a través de les corresponents cessions
d’aprofitament s’hauria de destinar com a finalitat prioritària a
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programes d’habitatge social, o a incrementar el patrimoni municipal
de sòl per a polítiques socials a mitjà i llarg termini.

2.3.3 Criteris per a l’ordenació del creixement en els plans municipals.
El problema de la ciutat no es limita a la salvaguarda dels Centres Històrics
sinó que afecta també molt seriosament les perifèries. És necessari, per
tant, abordar simultàniament les manifestacions de degradació urbana en
el conjunt de la ciutat, per tal d’evitar el trasllat dels problemes d’unes
àrees a d’altres que generin els denominats “efectes frontera”.
El planejament municipal haurà de considerar els següents criteris bàsics
d’ordenació dels processos de creixement i transformació urbans:
1r.

Donar prioritat a les estratègies de rehabilitació i revitalització de
nuclis tradicionals, adoptant idees practiques que eviten la pèrdua
de població i d’activitats residents als mateixos, com pot ser al
compra de solars i edificis per a destinar-los a la construcció
d’habitatge de protecció per a joves.

2on. Desenvolupar intervencions d’esponjament i equipament a les
àrees denses aprofitant la presència de sòl vacant i immobles
públics.
3er. Combinar accions de millora ambiental i integració social a les
barriades perifèriques. Això significa crear vertaders espais
col·lectius i establir sistemes de gestió dels equipaments públics
(centres culturals i recreatius, àrees esportives, llars d’ancians i
joves, etc.) que afavoreixin la cohesió social.
4rt. Aprofitar els enclavaments buits o ocupats per activitats obsoletes
(indústries inadequades, antigues instal·lacions militars, etc.) que
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presentin una localització adequada per crear noves àrees
d’activitat que afavoreixin la implantació de dotacions, serveis i
equipaments a fi de compensar els efectes negatius d’una
excessiva monotonia de l’ús residencial (les barriades dormitori). És
també important que les activitats comercials, que tendeixen a
aïllar-se en zones vinculades a les principals artèries de
comunicació, s’integrin dins la ciutat en forma de centres comercials
oberts de centre-ciutat i centres de barriada a les perifèries.
5è.

Adoptar models sostenibles d’ús del territori, i impedir la creació
d’extensions residencials que no puguin esser servides per
transport col·lectiu per causa del seu allunyament o baixa densitat.
En aquest sentit, de la mateixa manera que les grans densitats
generen congestió i saturació, densitats residencials massa baixes
generen càrregues econòmiques i ambientals insostenibles a mitjà
termini.
En aquest sentit, es proposen les següents referències obligatòries
de densitat pels nous desenvolupaments residencials, expressats
com un interval en el qual s’han de situar els nous
desenvolupaments:
•

•

Maó/Ciutadella: densitat mínima 20 Hab./Ha i densitat màxima
40 Hab./Ha.
Resta de municipis: densitat mínima 20 Hab./Ha i densitat
màxima 30 Hab./Ha.

Altures màximes dels nous creixements:
•
•

Maó/Ciutadella
Resta de municipis

Planta Baixa + 3
Planta Baixa +2
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6è.

Addicionalment, es procurarà que els terrenys que es classifiquin
per a ús residencial o petita indústria no molesta es localitzin de
manera que es produeixi el màxim contacte perimetral amb el nucli
urbà i una directa connexió amb la xarxa viària existent, a més del
desenvolupament integrat amb la trama urbana del nucli. El nou
sector, o en el seu cas, unitat o polígon, procurarà tenir el màxim
contacte directe amb els teixits urbans existents, llevat de
l’existència d’especials condicionants topogràfics.
S’ evitaran els buits o discontinuïtats entre els nous teixits urbans a
crear i els ja existents o prevists, llevat que els espais mancats
d’edificació es destinin a sistemes generals dotacionals o al sistema
general d’espais lliures i zones verdes publiques.
Els nous creixements que siguin prevists pel planejament municipal,
hauran de situar-se a l’interior de les Àrees de Transició delimitades
pel PTI, consistents en una franja de 400 metres a partir del sòl
urbà i urbanitzable, evitant els sòls rústics protegits, en coherència
amb el que s’indica a les DOT.

7è.

Es procurarà donar prioritat, en tot cas, a les solucions
urbanístiques que minimitzin l’impacte ambiental i als condicionants
imposats per la delimitació dels sòls protegits pel PTI.

2.3.4 Criteris per a la distribució temporal del creixement.
En consonància amb el que ja s’ha exposat, el Pla Territorial Insular és
l’instrument que ha de garantir un ritme de creixement de la urbanització i
l’edificació d’acord amb els criteris de sostenibilitat que el fonamenten. En
aquest sentit, es proposa establir un límit màxim pel creixement en
períodes de temps concrets, mitjançant el control de llicències d’edificació
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que es puguin atorgar, d’acord amb el Model Territorial de l’illa proposat pel
Pla, i la capacitat vacant del sòl actualment qualificat pel planejament
municipal.
El control dels ritmes de creixement és un aspecte que apareix a la
legislació urbanística, tot i que aquests han estat sovint associats a la
programació de les actuacions del planejament municipal, en el sentit
positiu de desenvolupament de les mateixes, i no tant vist des del punt de
vista de la sostenibilitat, i en conseqüència, de la necessitat de mantenir
les qualitats d’un territori guardant el consum d’un recurs tan valuós com és
el sòl.
La distribució temporal del creixement que proposa el present pla té com
objectiu enfortir el sistema urbà format pels nuclis tradicionals sobre els
que s’ha de basar el primer habitatge, mitjançant la racionalització del
creixement que s’obté del rigorós tractament de les zones turístiques.
El Pla Territorial Insular no ha considerat convenient el plantejament de
límits i regularització del creixement mitjançant la modulació de
l’atorgament de llicències d’edificació als nuclis tradicionals. La darrera
intenció d’aquesta decisió és enfortir aquest front al procés de dispersió
territorial que ha caracteritzat els darrers anys el litoral insular, i dona
prioritat a estratègies de rehabilitació i revitalització, evitant que es
produeixi pèrdua de població i d’activitats residents, una vegada que el
diagnosi realitzat sobre la incidència en el creixement de la població insular
del creixement dels nuclis en aquests darrers anys, ha indicat que aquesta,
ha estat molt limitada.
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El PTI estableix, per tant, quotes anuals de creixement exclusivament per a
les zones turístiques dels diferents municipis insulars, calculades en funció
de la capacitat d’acollida del territori, de la disponibilitat efectiva
d’infrastructures, serveis i equipaments, i de manera que permetin
assegurar la satisfacció de les necessitats generades per l’increment de la
població. Així, s’ha près com a referència atorgar el 20% en funció del
nombre de població resident i el 80% en funció del sòl actualment vacant
en el municipi. Aquestes quotes anuals es converteixen en el límit màxim
per a la concessió de llicències d’edificació per a cada any natural de
vigència del Pla.
En el límit establert pel Pla Territorial s’exclouen: les llicències de
rehabilitació d’edificacions, sempre que no hi hagi un augment de places;
residències comunitàries no hoteleres; la construcció lligada a un
enderrocament previ i la construcció d’habitatges sotmeses a algun règim
de protecció que habiliti a l’Administració a taxar el seu preu en venda o
lloguer, tant lligades a plans municipals, insulars, regionals o estatals.
S’exclouen també del còmput, aquelles llicències que en resultin de la
conversió d’apartaments en hotels, sempre que dita conversió es dugui a
terme en un període de temps reduït, després de l’entrada en vigor del Pla
Territorial i la conversió d’habitatge residencial en habitatge turístic
vacacional.
Tot i que els límits a l’edificació s’estableixen al PTI, són els Ajuntaments
els que tenen la facultat de fer efectiva aquesta regulació del creixement
mitjançant l’atorgament de les llicències municipals anuals.
El nombre màxim de places d’allotjament que es pot autoritzar cada any
natural per tota l’illa és el següent, tenint en compte que la capacitat vacant
total existent a l’illa és de 193.939 places i que es planteja un creixement
anual al voltant del 8%, es diferencia l’aplicació en funció de l’ús al que es
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destini, hotels o habitatges unifamiliars, usos que el PTI contempla que es
puguin desenvolupar a les Zones Turístiques, de la següent manera:

USOS QUALIFICATS

PLACES D’ALLOTJAMENT
durant els 2 primers anys
naturals

Ús residencial i turístic (habitatge
unifamiliar)

PLACES
D’ALLOTJAMENT pels
següents naturals de
vigència del Pla

1.052

Ús turístic hoteler
Total places
autoritzables/any

852

600

600

1.652

1.452

El present Pla Territorial Insular, estableix com a límits màxims per a
l’atorgament de llicències d’edificació per a l’ús residencial i turístic per a
cada un dels diferents municipis insulars, els següents:

Municipi

Places d’allotjament
durant els 2 primers anys
naturals *

Places d’allotjament durant els
següents anys de vigència del
Pla*

Alaior

109

89

Ciutadella

271

221

Es Castell
Es Mercadal

28

23

281

229
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Es Migjorn Gran

12

10

Ferreries

22

18

Maó

156

127

Sant Lluís

173

141

1.052

858

TOTAL
* A Zona Turística. No inclou l’ús hoteler.

El planejament general municipal serà l’encarregat de delimitar àrees,
zones o tipus de sòl a l’interior de les zones turístiques on es realitzi la
distribució del nombre màxim de places d’allotjament susceptibles de ser
autoritzades a cada moment.
D’aquest nombre màxim de places de nou creixement se n’exclouen les
destinades a ús hoteler, que no podran superar, com apareix reflectit a les
taules anteriors, i per tota l’illa, les 600 places/any, i que en cap cas podran
atorgar-se sense acreditació de l’atorgament pel Consell Insular.
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3.

CRITERIS PER A L’ORDENACIÓ DE LES PARCEL·LACIONS EN
SÒL RÚSTIC: DELIMITACIÓ DE NUCLIS RURALS, HORTS D’OCI
I EDIFICIS EN RÈGIM ESPECIAL.

L'estudi de parcel·lacions il·legals en sòl rústic realitzat per al
desenvolupament del Document del PTI posa de manifest l'existència
d'importants diferències entre les distintes parcel·lacions estudiades, arran
essencialment de les diferències en la seva gènesi, que fa necessari un
tractament diferenciat, i sobre tot un acostament a la problemàtica present i
futura amb la qual ens podem trobar com a resultat de la creació de la
figura de nucli rural en el planejament, evitant que aquesta sigui contrària a
la filosofia de la legislació i del PTI.
No s'ha d'oblidar que es tracta d'un sòl "singular", irreproductible, de
manera que no es pot generar un altre sol per a substituir-lo, la destrucció
del qual acaba amb tota una riquesa cultural, productiva, ambiental i
paisatgística per sempre.
L’anàlisi i diagnosi de les parcel·lacions en sòl rústic elaborat, permet
considerar que l’actuació municipal s’ha de matisar en funció de les
condicions especifiques de cada parcel·lació i ús dominant. De totes
maneres, és necessari desenvolupar mesures preventives que, en qualsevol
cas, evitin la futura extensió del fenomen:
a)

Identificar l’abast del problema i informar els veïns dels riscos i
sancions de les parcel·lacions il·legals.

b)

Incrementar l’eficàcia dels Serveis municipals i insulars d’inspecció
per detectar les parcel·lacions a les primeres fases de la seva
formació, abans de l’existència de construccions que facin més
difícilment reversible el procés detectat.
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S’estima que poden ser susceptibles de regularització com a nucli rural o
horts d’oci, aquelles parcel·lacions que reuneixin les següents
característiques bàsiques:
-

Compten amb un alt grau de consolidació,
No generen seriosos impactes ambientals,
Compten amb una agrupació o associació de propietaris capaç de
fer-se càrrec de completar les obres d’urbanització en virtut de
Conveni amb els distints Ajuntaments i el Consell Insular de
Menorca.

En la fase que ens ocupa del PTI, s’ha procedit a la localització estricta sobre
panells d’aquelles parcel·lacions que podrien ésser susceptibles de
regularització, s’adelanten una sèrie de paràmetres bàsics a l’espera d’un
estudi molt pormenoritzat elaborat pels Plans Especials que s’hauran de
realitzar per tal de que sigui possible la legalització de cada una d’elles, per
tal de suscitar el detallat de les característiques de cada una d'elles, per tal de
suscitar un procés de negociació individualitzada amb les associacions de
propietaris que es materialitzi en uns compromisos d’execució de la
urbanització necessària per part dels afectats, en el qual hi tendria cabuda la
inclusió dins de la categoria de Sòl de Nucli Rural.
Per tal de facilitar l’execució material de la urbanització, el PTI fixa els criteris
mínims de dotació i urbanització a les condicions intensives o extensives de
la parcel·lació, amb l’objectiu de fer viable la ràpida execució de les obres
d’infrastructura més urgents: amb la priorització a totes elles les accions que
contribueixin a la solució dels problemes d’accessibilitat, sanejament i gestió
de residus.
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3.1

Parcel·lacions nascudes a l’empara de legislacions actualment no
vigents.

La característica bàsica d’aquestes parcel·lacions és que han nascut seguint
les indicacions recollides en una figura de planejament prèvia, la qual establí
els criteris d’ordenació que es desenvoluparen.
Per aquesta raó, la lògica urbanística indica que sigui aquesta mateixa figura,
en aquest cas, però, prenent la forma documental d’un Pla Especial
d’Ordenació de Nucli Rural, que s’ha de redactar en base a la primera, la qual
legitimi les actuacions urbanístiques possibles a realitzar a les parcel·lacions
següents:
Municipi
Maó

Núm. Parcel·lació
1
2
3

Camí de Na Ferranda
Camí de Baix
Serra Morena

L’ordenació urbanística que estableixi el planejament municipal s’haurà
d’ajustar a les següents normes:
a)

La delimitació del nucli rural tendrà cura, en tot cas, de que no es
produeixi afecció de terrenys de valor ambiental delimitats pel Pla
Territorial Insular o previs a aquest, i existeixi cohesió a la xarxa
viària general del terme municipal, sense la necessitat de previsió de
qualsevol infrastructura viària nova, la construcció de la qual queda,
en tot cas, prohibida.

b)

L’ordenació urbanística pormenoritzada o detallada, les previsions
dirigides a garantir que es completi la urbanització i les mesures
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encaminades a conservació, tant en el medi ambient com de les
característiques del nucli i de les edificacions existents, hauran de
quedar remeses a un específic Pla Especial d’Ordenació de Nucli
Rural, que haurà d’assumir les determinacions del planejament
urbanístic originari i l’execució del qual correspondrà als propietaris
dels terrenys inclosos a la delimitació del nucli rural.
c)

A les parcel·les vacants i aptes per la seva qualificació per a
l'edificació dins l’àmbit del nucli rural, només es podran permetre els
següents usos:
-

d)

e)

Agrícola i ramader,
Residencial unifamiliar,
Equipaments destinats al servei intern del nucli o d’utilitat
pública.

El Pla Especial d’Ordenació, tenint en compte els paràmetres
urbanístics bàsics establerts pel planejament urbanísitc originari i
l’edificació existent, definirà per a les parcel·les a què es refereix la
lletra anterior com a mínim: l’ús del sòl i l’edificació, l’edificabilitat,
l’ocupació i l’alçada de l’edificació, i la disciplina urbanística
aplicable, respectant, en tot cas, els següents límits:
-

Edificabilitat neta màxima sobre parcel·la de 0,09 m2/m2.

-

Alçada de l’edificació: amb caràcter general una única planta i
de manera excepcional, dues plantes (Planta Baixa +1).

Congelació estricta de la parcel·lació. Queda prohibida la
fragmentació de la unitat parcel·lària existent.
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f)

Establiment de les infrastructures i els serveis necessaris per
completar l’urbanització considerada idònia, que hauran de complir,
en tot cas, les condicions mínimes següents:
-

Vies peatonals d’amplada lliure total 2,5 m.

-

Les vies de circulació rodada seran de 5 m d’amplada mínima
de calçada, amb reblit de terra compactada estabilitzada.

-

Subministrament d’aigua potable garantit per tot el nucli rural.

-

Els sistemes de drenatge, sanejament i depuració hauran de
resoldre els residus en el propi nucli, preferentment amb
sistemes comunitaris. Es prohibeix l’expulsió d’efluents a
camins, cursos de torrents o xarxes publiques sense arribar a
un grau de depuració mínim.

-

Les característiques i elements de la xarxa d’enllumenat públic
es limitaran a les necessitats de senyalització del viari, tot
procurant evitar la contaminació per la il·luminació.

-

Plantació amb espècies arbòries seleccionades preferentment
d’entre les autòctones dels espais lliures i, en tot cas, els públics
i a la vora i pel llarg del viari.

g)

El Pla Especial d’Ordenació haurà d’especificar les despeses de la
urbanització que hagi previst, els quals aniran a compte dels
propietaris, que assumiran, de la mateixa manera, el seu
manteniment i conservació.

h)

La regularització només es podrà fer efectiva per instància dels
propietaris de la totalitat dels terrenys compresos a la parcel·lació de
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què es tracti, els quals s’hauran de constituir en una comunitat de
propietaris. La corresponent sol·licitud haurà d’adjuntar un plànol
topogràfic de la zona on s’hi reflecteixi la parcel·lació existent i tots
els elements construïts.

3.2

Altres parcel·lacions en sòl rústic susceptibles de convertir-se en
Nucli Rural

Es fa recomanable escometre el tractament urbanístic de les urbanitzacions
il·legals a través de la definició d’aquelles que es podrien incorporar al
planejament urbanísitc per a la seva correcta ordenació, mitjançant la figura
de Nucli Rural, que es recullen a la taula adjunta.
Aquest treball, s’insisteix un cop més, per tal que sigui efectiu, haurà d’anar
acompanyat de la creació d’un servei insular de disciplina urbanística que
apliqui les mesures contemplades en el PTI, que recolzi, en la gestió diària,
els Ajuntaments amb menys recursos, i vetlli per la protecció i compliment de
la legalitat urbanística.

Municipi

Núm. Parcel·lació

Es Castell

1

Binissaida

Sant Lluís

2
3

Sa Bateria
Camp Sarc
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4
5
6
7

Ca´s Vidals
Camí de Binibecó
Camí de ses Cases Velles
S´Arribada d´Alcaufar

Es Migjorn

8
9

Na Foradada
La Figuerenya

Ciutadella

10 S´Hort d´En Vigo
11 S´Hort d´Es Fasser
12 Ses Retxilleres
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alaior

Camí de ses Vinyes
S´Hort Nou
La Vinya
Montefí Nord
Rafal Nou
Sa Llegítima
Son Aiet
Sant Antoni
Torre Vila
Ses Mongetes
Son Cavallo
Es Caragol

25 Llumena
26 Biniguarda

El conjunt de parcel·lacions il·legals que se sotmetin a un procés de regulació
urbanística haurà de complir els següents paràmetres urbanístics, en
consonància amb els establerts a l’apartat anterior:
a.

S’han de localitzar, preferentment, de manera aïllada i distant dels
nuclis urbans sense requerir més connexions a les infrastructures
que la de la xarxa viària general del terme municipal.
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b.

La localització s’ha de donar, preferentment, a sòl d’escàs valor
ambiental; s’ha de controlar el seu impacte en el medi a través del
planejament.

c.

Els usos permesos són:

d.

-

Agrícola i ramader,
Residencial unifamiliar,

-

Equipaments destinats al servei intern del nucli o d’utilitat
pública.

Les condicions d’edificació es fixaran en el Pla Especial. Tot i així,
són condicions orientatives:
-

e.

Edificabilitat bruta que no superi 0,09 m2/m2, sense superar un
màxim de 90 m2 construïts.
Alçada de l’edificació: preferiblement una única planta, essent la
màxima permesa de dues plantes (PB+1).
Congelació estricta de la parcel·lació existent.

Les infraestructures i serveis es definiran en el Pla Especial
corresponent, amb condicions mínimes similars a les recollides a
continuació:
1
2

3

Sendes peatonals d’amplada lliure total 2,5 m.
Les vies de circulació rodada seran de 5 m d’amplada mínima
de calçada, amb ferms que poden esser de terra compactada
estabilitzada.
En el conjunt del nucli es garantirà el subministrament d’aigua
potable. Les normes mínimes de captació, conducció,
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4

5

6

7

f.

3.3

emmagatzematge i ús de l’aigua seran establertes al Pla
Especial.
Els sistemes de drenatge, sanejament i depuració en cada cas,
seran fixats pel Pla Especial, així com les normes mínimes de
qualitat, control i manteniment. Els abocaments s’hauran de
resoldre en el propi nucli, preferentment amb sistemes
comunitaris. Es prohibeix l’expulsió d’efluents a camins, cursos
de torrents o xarxes publiques sense aconseguir un grau de
depuració mínim.
Les característiques i elements de la xarxa d’enllumenat públic
es limitaran a les necessitats de senyalització del viari, tot
procurant evitar la contaminació lumínica.
Se seleccionaran i reflectiran al Pla Especial les espècies
arbòries a implantar als espais públics i en el viari, i seran
preferentment les autòctones del lloc.
Les infraestructures i serveis, així mateix com els equipaments
que determini el Pla Especial, aniran a compte dels propietaris,
així com el seu manteniment i conservació.

La regularització només es podrà dur a terme a instància dels
propietaris de la totalitat dels terrenys compresos a la parcel·lació de
què es tracti, els quals s’hauran de constituir en comunitat de
propietaris. La corresponent sol·licitud haurà d’adjuntar un plànol
topogràfic de la zona on s’hi reflecteixi la parcel·lació existent i tots
els elements construïts.

Delimitació d’Horts d’Oci.

Com ja s'ha posat de manifest a l'apartat anterior, les edificacions que
històricament han originat els nuclis rurals han estat sempre totalment
vinculades al medi rural, essent aquesta relació la que ha provocat que des
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de la legislació se’ls hagi donat un tracte de favor. Per aquesta raó, la
construcció d'una edificació vinculada a explotacions agràries o ramaderes
en sòl rústic està exempta del sistema de càrregues previst en el
planejament per a sòls urbans o urbanitzables. El fet que justifica aquesta
realitat és que es tracta d'edificacions que no han estat construïdes amb
afany especulatiu en el mercat immobiliari, sinó necessàries per al
desenvolupament de l'activitat laboral en el medi rural.
Tampoc s'ha d'oblidar que el desenvolupament de la figura de nucli rural,
en les condicions que s'han posat de manifest, en parcel·lacions la realitat
de les quals es troba més propera a l'existència anterior d'un hort, amb una
petita construcció destinada a l'emmagatzematge i custòdia d'estris de
treball, però mai amb funcions d’habitatge, i on es realitzen propietats
agrícoles, en la seva major part agricultura d'oci, genera expectatives
urbanístiques importants sobre sòls en els quals per definició no haurien
d'existir aquestes expectatives.
Per ambdós motius, des del PTI es considera que s'haurien de matisar les
actuacions municipals en aquests casos per causa de les condicions
específiques de la parcel·lació i ús no residencial, tot i que es fa necessari
desenvolupar mesures preventives que evitin la futura extensió del
fenomen a d’altres àmbits de l'illa, a més a més de congelar l'estat actual i
només als àmbits proposats.
El procés a seguir hauria de consistir en indentificar, matisar i catalogar
exhaustivament el fenomen, informant als veïns dels riscos i greus sancions
que tendria el desenvolupament d'aquests àmbits en contradicció amb els
criteris i usos prevists.
S'estima, per tant que poden ser susceptibles de legalització com a
horts d'oci les següents parcel·lacions, totes elles al municipi de Ferreries:
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Municipi
Ferreries

Núm. Parcel·lació
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Binicalsitx
Tirasec
Camí de ses vinyes
Darrera cementiri
Camí Sant Patrici
Biniatrum
Sant Francesc
Revolt des Cabrer
Son Marsé

Aquestes parcel·lacions sotmeses a un procés de regulació urbanística
mitjançant la figura d'hort d'oci hauran d’acomplir els següents paràmetres
urbanístics:
a)

S’han delimitat els horts d’oci preferentment en sòl d’escàs valor
ambiental, de manera aïllada i distant dels nuclis urbans i sense
previsió ni admissió d’altres connexions d’infrastructures amb
aquests, tret de la xarxa viària general del terme municipal existent.

b)

Permissió exclusivament de l’ús agrícola, amb predomini de l’horta i
prohibició de l’ús residencial en totes les seves categories.

c)

Establiment, com a màxim, de les següents condicions per
l’edificació de casetes d’ormetjos en sòl d’hort d’oci:
•

La parcel·la haurà de tenir una superfície igual o superior a
1300 m2.
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•

•

A cada parcel·la es podrà edificar només una sola caseta
d’ormetjos, essent la superfície construïble màxima de 40 m2.
L’alçada màxima de l’edificació serà d’una planta i 2,5 metres
mesurats des de la cota natural del terreny.

•

El volum màxim construïble serà de 100 metres cúbics.

•

Les característiques tipològiques, estètiques i constructives
d’aquestes edificacions, i dels materials i acabats permesos,
seran: els paràmetres exteriors podran estar folrats de paret
seca, pintats de blanc o amb pedra de marès vista, i la coberta
serà inclinada de teula àrab.

d)

S’establiran les següents condicions de posició de l’edificació a la
parcel·la:
•

•

Els edificis se situaran dins la parcel·la tenint en compte la
protecció de la condició rústica dels terrenys, les possibilitats
d’explotació agrícola, i la protecció de les característiques
generals del paisatge i la reducció de l’impacte visual.
El projecte d’edificació haurà de justificar la situació de l’edifici
en funció de la topografia de la parcel·la, amb la finalitat de
protegir i respectar les condicions naturals de la parcel·la i el
manteniment de la major part de la superfície d’aquesta en el
seu estat natural.

•

L’edificació s’haurà de situar a una distància igual o superior a 5
metres dels límits de la parcel·la.
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•

•

Els murs de tancament de les parcel·les, així mateix com els
límits amb vies de comunicació, seran de pedra seca i no
superaran, en alçada, 1,40 mts.
Les barreres seran de fusta.

e)

Les vies de comunicació existents a l’actualitat conservaran la
pavimentació blana que ja tenen, prohibint-se la creació de
qualsevol nova via.

f)

L’execució, la conservació i el manteniment de qualssevol serveis
comuns als horts, així com les millores necessàries als mateixos,
hauran de realitzar-se a compte de la comunitat de propietaris.

g)

El Pla Especial al qual remeti el Pla General, es referirà en
particular a la delimitació i protecció de les àrees naturals d’especial
valor; l’ordenació dels camins i les carreteres existents i
l’organització de l’aportació d’aigua a cada finca o unitat rústica.

3.4

Edificis en Règim Especial a Sòl rústic.

Amb la intenció de donar una cobertura a la nombrosa edificació dispersa a
sòl rústic al territori menorquí, es consideraran Edificis en Règim Especial, i
així es recolliran a un Catàleg elaborat pel Consell Insular, aquelles
edificacions a sòl rústic, que han sorgit a l’empara de legislacions
actualment no vigents, o que han estat vinculades històricament al medi
rural i a les explotacions agrícoles i ramaderes del mateix.
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En aquests edificis, es podran autoritzar obres de reforma, rehabilitació i
reconstrucció que no superin els paràmetres de l’edificació preexistent pel
que fa a superfície edificable, alçada màxima, nombre de plantes i
superfície d’ocupació. En cas de reconstrucció, les obres s’hauran
d’ajustar, a més, als límits de posició de l’edificació precedent.
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4.

CRITERIS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE LES
ACTUACIONS URBANÍSTIQUES I L’EDIFICACIÓ

La consideració de la sostenibilitat de les activitats urbanitzadores, i dels
desenvolupaments edificatoris, és un dels factors essencials dins
l’estratègia de sostenibilitat del Pla, pel seu important impacte sobre el
medi natural.
Les estadístiques del Royal Institute of British Architects, indiquen que el
50% de les matèries primeres consumides al planeta són utilitzades per a
la indústria i la construcció. Segons aquests càlculs, el 45% de l’energia
generada a nivell mundial es destina a encalentir, il·luminar i ventilar
edificis, i el 5% a construir-los, a més del fet que el 40% de l’aigua
utilitzada al món, va destinada també als edificis. Aquests recursos arriben
als habitatges mitjançant xarxes que s’instal·len durant les obres
d’urbanització, la manca d’eficiència de les quals és un element afegit al
problema.
S’imposa, doncs, establir mesures amb l’objectiu de que les activitats
urbanístiques, la necessitat de les quals pel desenvolupament social i
econòmic, no cal qüestionar, tenguin l’impacte més reduït possible sobre el
territori.
Ja que aquest objectiu sol implicar una reducció del consum de recursos,
es tracta d’una filosofia que pot ser econòmicament rendible a llarg termini.
Un exemple poden ser els sistemes d’enllumenat públic: una important part
d’aquest no compta amb mesures per limitar la contaminació lumínica.
L’impacte negatiu sobre el medi natural, alterant els patrons de
comportament de la fauna i reduint la qualitat visual del cel nocturn, va
acompanyat d’una clara ineficiència energètica i econòmica pel fet
d’il·luminar àrees exteriors a les urbanitzacions. La introducció de
lluminàries adaptades pot resoldre ambdós problemes.
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La sostenibilitat s’ha d’estudiar a cada projecte a través d’una anàlisi
multifactorial. Per aquest motiu s’estableixen principis que s’hauran de
considerar a l’hora de la redacció dels projectes. No sembla realista
elaborar, des del PTI, un formulari d’aplicació directa, ni tan sols a un
territori limitat com Menorca. Cal tenir en compte que al problema hi
intervenen paràmetres subjectes a fluctuacions:
-

Preus de materials i processos constructius: les condicions
econòmiques contribueixen de manera decisiva a la presa de
decisions a la indústria de la construcció, per la qual cosa és
necessari conèixer-los. D’altra banda, a aquests preus hi
influeixen l’energia i l’aigua, dos recursos bàsics en l’estratègia de
sostenibilitat.

-

Solucions constructives usuals i tecnologies disponibles localment:
una solució sostenible com a producte acabat pot esser
insostenible si la tecnologia utilitzada per a la seva realització no
ho és.

-

Mercat i processos de reciclatge de materials de construcció. Cal
recordar que serà dubtosa la sostenibilitat de reciclar materials si
el consum d’energia per al seu trasllat al centre de reciclatge
supera el requerit per a produir-los i traslladar a obra el material
nou. Aquest cas pot plantejar-se si no hi ha centres de tractament
adequats a l’illa. Es precisa una actualització regular de les dades
disponibles, ja que un procés pot passar a ser sostenible o
insostenible pel tancament o obertura d’una instal·lació.

Les condicions de sostenibilitat per a les actuacions urbanístiques i
l’edificació, parteixen d’aquestes consideracions i es basen en els següents
criteris:
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a)

La necessitat de limitar l’impacte ambiental d’aquestes activitats
durant els períodes d’obra d’urbanització i edificació tenint en
compte els seus efectes tant a parcel·les afectades com sobre les
àrees col·lindants. En aquest sentit, els sòls rústics objecte
d’ocupació provisional per a les actuacions, hauran de ser
restituïts al seu estat original, i en el cas de sòls especialment
protegits, no han de ser autoritzables aquestes ocupacions, tot i el
seu caràcter temporal.

b)

La consideració del producte acabat, ja sigui una peça urbana o
un edifici, en termes d’eficiència en la gestió dels recursos
energètics i el consum d’aigua. No es pot limitar a una anàlisi per
separat de cada element funcional, sinó que també abraça les
interaccions entre els diversos elements de l’estructura urbana i el
medi ambient local. També abraça la reducció en origen de les
emissions i abocaments.

c)

Les possibilitats de reciclatge dels components d’edificació
després de l’enderrocament o la reforma dels edificis i àrees
urbanitzades.

Aquestes condicions s’han de considerar com un requisit més a l’hora
d’emprendre el projecte i l’execució de les corresponents obres.

4.1.

Sostenibilitat de les actuacions urbanístiques

Les mesures proposades per a aquestes actuacions tenen per objecte
l’adaptació harmònica dels nous espais urbans a les condicions locals, tant
en relació amb el medi natural com amb els assentaments existents.
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Aquesta adaptació inclou mesures de disseny destinades a reduir el
consum futur de recursos energètics i hídrics.
Les mesures de millora de l’eficiència energètica inclouen:
-

La consideració del microclima local, amb l’objecte d’ajustar de
manera precisa les condicions de l’edificació a l’entorn. El disseny
de les intervencions sol basar-se en normatives d’àmbit estatal,
les dades de les quals s’expressen en taules i gràfics a escala
geogràfica, que s’han de contrastar amb les dades locals per
permetre un millor aprofitament de les condicions de
l’emplaçament.

-

Integració en el disseny de l’ordenació de la possibilitat d’instal·lar,
en condicions ambientals i econòmiques òptimes, equips de
captació d’energia solar als edificis. L’objectiu és reduir les
despeses derivades de la generació i transmissió d’energia. No
s’ha inclòs l’energia eòlica per les seves majors dificultats
d’integració a àrees habitades.

-

L’assolellada com a criteri per a l’ordenació de volums. Aquesta
mesura, lligada a l’anterior, intenta maximitzar l’aprofitament
passiu de l’energia solar mitjançant les superfícies exposades dels
habitatges. Aquest criteri no només és vàlid per a les edificacions,
sinó que també s’ha de considerar per als espais lliures. La
reducció de les zones d’ombra permanent en aquestes àrees,
fomenta el seu ús públic durant l’hivern i ajuda a la sostenibilitat
social, mentre que un disseny amb les espècies vegetals
adequades permet el mateix objectiu durant l’estiu mitjançant un
adequat assolellament.

-

La ventilació adequada dels espais urbans i les edificacions,
comprèn varis factors. La disposició dels volums i les plantacions
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d’arbrat són elements de disseny que s’han d’integrar amb les
condicions topogràfiques, de la vegetació i dels espais urbans
preexistents per tal d’atenuar els vents de gran intensitat a les
zones més desprotegides. D’aquesta manera s’afavoreix l’ús de
l’espai públic, de la mateixa manera que es plantejava en parlar
d’assolellada. D’altra banda, la definició de profunditats
adequades de les edificacions, pot permetre una ventilació
creuada entre façanes d’habitatges i locals destinats a altres usos,
amb efectes beneficiosos per a la salut i el confort dels seus
ocupants.
-

La consideració dels factors de contaminació acústica a
l’ordenació té efectes sobre l’eficiència energètica, en el que
constitueix una mostra de reflexions creuades entre aproximacions
sectorials, pròpies d’un enfocament de sostenibilitat. L’experiència
demostra que un nivell sonor excessiu als espais públics,
incrementa l’ús d’aparells d’aire condicionat durant els períodes
estivals, ja que els habitants tanquen les finestres a causa del
renou, amb el conseqüent augment de les temperatures interiors.
La reducció dels nivells sonors és, per la pròpia naturalesa del
fenomen físic del so, un tema complicat, però són mesures
eficaces les limitacions de velocitat a les calçades de tràfic i l’ús de
paviments absorbents. La capacitat d’absorció dels elements
vegetals és més difícil d’integrar en termes quantitatius, però hi
contribueix en termes psicològics. Per altra banda, la reducció del
nivell sonor no tendria una conseqüència lineal en el consum de
vidre, ja que en la definició de les característiques aïllants d’una
finestra un condicionant essencial són les dimensions del buit,
independent del nivell sonor.

-

La prevenció des de l’ordenació dels riscs naturals i tecnològics
(derivats d’activitats industrials). L’experiència en el conjunt
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d’Europa demostra que les dimensions dels sistemes de
sanejament pot veure’s desbordat, a llarg termini, per una
excessiva pavimentació de les àrees urbanes. Això dóna lloc a
riscos d’inundacions en impedir que les aigües d’escorrentia es
filtrin ràpidament en el terreny i concentrar-les en sistemes
generals d’infrastructura no prevists per a tal càrrega. Per tant, un
factor de prevenció és el disseny dels espais lliures, tant públics
com privats, amb una proporció reduïda d’àrees pavimentades,
mantenint sempre que sigui possible el drenatge natural.
Es plantegen mesures específiques pel disseny de les xarxes viàries, les
zones verdes públiques i privades, la gestió dels recursos hídrics, la
limitació d’emissions i abocaments i la reducció d’impacte durant la fase
d’obra, que tenen en compte els principis generals i els detalla.
-

Sistemes viaris
-

Creació de malles de circulació amb connexió adequada als
vials existents, tot evitant els culs de sac. Una estructura
clara, amb prou connexions a àrees urbanes preexistents,
redueix la congestió de trànsit i les molèsties que se’n
deriven, i facilita l’orientació de l’habitant si s’acompanya
d’una ordenació de l’edificació adequada.

-

Possibilitar la implantació de sistemes de control de la
circulació urbana en cas de necessitat. Tot i que no sigui
previsible la seva necessitat en el moment de la promoció,
poden esdevenir necessaris a posteriori a causa de noves
actuacions urbanitzadores a l’entorn.

-

Segregació de plataformes de circulació i limitació de
velocitats, amb la priorització del trànsit peatonal i de ciclistes.
La separació del trànsit de ciclistes de l’automobilístic
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n’incrementa la seguretat i fomenta l’ús de la bicicleta. La
creació de plataformes reservades per al transport públic
ajuda a millorar els nivells de servei d’aquests sistemes, tot
fomentant el seu ús en detriment de l’automòbil.
-

-

Disseny de les seccions viàries amb dimensions adequades
per a la plantació d’arbrat. L’arbrat dels carrers s’haurà de
pensar tenint en compte la possible obstrucció dels sistemes
de captació solar de les façanes.

Zones verdes públiques
-

Manteniment al seu lloc original dels elements valuosos
preexistents de vegetació natural, i integració en el disseny
dels espais lliures. Aquesta condició pot suposar una limitació
a l’hora de disposar els volums edificats, però permet comptar
des del primer moment de la vida del nou barri amb elements
vegetals madurs. A més, està en la línia d’assegurar la
comptabilitat de la vegetació de l’àrea amb la preexistent a
l’entorn.

-

Elecció d’espècies vegetals per a la nova plantació d’acord
amb criteris de comptabilitat amb la vegetació preexistent,
amb una capçada suficient per funcionar com a controladors
ambientals (capacitat de produir ombra adequada a l’estiu i de
permetre el pas del sol a l’hivern).

-

Propiciar la continuïtat dels espais lliures entre actuacions
contigües, especialment a les àrees costaneres per la seva
capacitat per a configurar passejos marítims, i tractament
harmònic de materials i espècies.
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-

-

Disposicions per facilitar el drenatge natural del terreny, amb
pasteres i paviments porosos, tot facilitant l’emmagatzematge
d’aigua fins a la seva absorció. Un drenatge adequat evita els
embassaments i permet mantenir un marge de seguretat en la
capacitat de sanejament que permet fer front a precipitacions
elevades.

Zones verdes privades
-

La seva disposició i organització hauran de considerar la
integració en l’entorn natural i les característiques de la
urbanització de les àrees públiques. Es tracta d’assegurar una
imatge harmoniosa, tot i que no és homogènia ni monòtona.

-

En el cas dels jardins i espais lliures privats de les àrees
històriques, es procurarà conservar la vegetació existent tot i
que en alguns casos pugui no esser representativa d’espècies
autòctones.

-

Mesures de gestió dels recursos hídrics, que tendeixin a la
moderació del consum en origen, per tal de limitar tant com es
pugui la càrrega sobre el sistema insular.

-

Els sistemes de sanejament seran preferentment separatius.
On l’estudi de microclima i l’anàlisi de la qualitat de les aigües
mostri unes condicions adequades, s’establiran sistemes
integrals de recollida, emmagatzematge i distribució d’aigua
de pluja pel rec, neteja de carrers i altres usos. En la mateixa
línia, es fomentaran els usos d’aigües grises provinents dels
edificis per al rec dels espais lliures de caràcter privat.
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-

-

Ús d’espècies vegetals amb demanda reduïda d’aigües en
conjunció amb xarxes de rec que integrin sistemes d’estalvi
d’aigua, com la microirrigació, goteig o aspersió.

-

Realització de les xarxes de serveis amb tècniques
adequades per a la reducció de les pèrdues en el seu
transport i distribució.

Limitació d’emissions, residus i abocaments.
-

Sistemes de recollida selectiva de residus, que comptin amb
llocs adequats a la via pública, amb l’objectiu de reduir els
impactes negatius sobre l’edificació residencial.

-

-

Dotació dels sistemes d’enllumenat públic amb lluminàries
equipades amb sistemes de limitació de la contaminació
lumínica i estalvi energètic. Aquesta mesura té per objectiu
reduir els impactes negatius sobre la fauna d’una excessiva
contaminació lumínica.

-

Utilització preferent de materials reciclats, per tal de reduir
tant com es pugui els residus fruit dels enderrocaments.

-

Regulació de radiacions, pertorbacions elèctriques o activitats
susceptibles d’emissions o abocaments en els nivells
establerts per les normatives sectorials vigents.

Impacte resultant de les obres d’urbanització.
-

No serà autoritzable l’ocupació provisional de sòls subjectes a
règims de protecció especial per a la realització d’obres
d’urbanització. L’objectiu d’aquesta mesura és reforçar la
protecció d’aquests sòls en tota circumstància, de tal manera
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que no hi hagi cap excusa per la seva transformació, ni tan
sols transitòria.
-

Els projectes d’urbanització hauran d’assumir la regeneració
ambiental dels espais exteriors a la urbanització que resultin
afectats per les obres. Aquesta mesura s’imposa com a
cautela per protegir aquells sòls rústics de règim comú que
puguin veure’s afectats, a l’efecte de que no es produeixi una
degradació en les seves característiques.

-

Els projectes d’urbanització hauran de contenir previsions
sobre la gestió d’enderrocs i terra vegetal, sempre amb
l’objectiu de reduir els impactes negatius.

4.2. Aplicació dels principis de sostenibilitat pel desenvolupament
de l’Edificació
S’estableix la necessitat de que els ajuntaments aprovin ordenances
municipals sobre aspectes referits a la sostenibilitat ambiental de les
edificacions, amb l’objectiu de que puguin adaptar a les seves
característiques locals les condicions d’aquesta naturalesa. Aquestes
ordenances hauran de contemplar, amb l’objectiu de moderar la demanda
energètica i hídrica, determinacions sobre:

-

Instal·lacions d’energia solar.
Condicions tèrmiques de l’edificació.

-

Mesures d’eficiència en el consum d’aigua.
Condicions d’assolellament, ventilació i il·luminació natural.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

427

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA.

De la mateixa manera que s’ha establert per a les actuacions
urbanístiques, però en l’escala de l’edificació, s’estableixen mesures per a
l’adaptació dels edificis a les condicions locals i la reducció del consum de
recursos energètics i hídrics, així com per fomentar sistemes alternatius de
mobilitat. No es considera, de la mateixa manera que a les obres
d’urbanització, autoritzable l’ocupació provisional de terrenys sotmesos a
règims especials de protecció.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

428

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA.

5.

PATRIMONI HISTÓRIC I CULTURAL.

L’augment del valor del patrimoni cultural menorquí implicar donar-lo a
conèixer a la comunitat, tot exposant les seves qualitats històriques i
disciplinars, i que formi part activa del Model Territorial que es proposa dels
del PTI, amb una visió integradora del territori.
La protecció de la riquesa cultural és inqüestionable, la seva necessitat
justifica l’existència de normativa legal i explica els objectius de la pràctica
de la mateixa, fent superflu insistir sobre la conveniència d’emparar els
béns d’interès cultural des del planejament territorial.
L’establiment des de les DOT d’un marc de referència per al
desenvolupament de l’ordenació territorial del patrimoni cultural mostra la
importància que se li atorga en relació als objectius generals perseguits.
Els principis bàsics per tractar el planejament són els següents:
-

-

El Patrimoni Cultural és un element identificatiu del poble
menorquí, configurador singular de la seva riquesa i diversitat, i fa
de l’illa, un lloc atractiu.
La cultura emergeix cada vegada amb més força a les societats
modernes com a motor de desenvolupament econòmic. El
Patrimoni Històric i Cultural posseeix un potencial de
transformació positiva de l’entorn, generació de riquesa i
oportunitat de crear noves activitats.

El PTI es proposa l’establiment de criteris, objectius i determinacions
generals que regeixin les actuacions que des del punt de vista urbanístic
afecten els béns culturals amb la finalitat de la seva protecció, recuperació i
millora, a més de la intenció que formin part activa del Projecte Territorial
de l’illa.
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El territori és el suport físic dels béns culturals, i és per aquest motiu que
l’administració competent en matèria d’ordenació del territori es constitueix
en agent principal de les accions protectores del patrimoni cultural, però
són els ajuntaments, com a protagonistes principals de l’ordenació i gestió
del sòl , els que tenen la missió d’adequar a aquest instrument els seus
controls i intervencions de caire territorial.
No s’ha d’oblidar que l’article 99 de la Llei12/1998 del Patrimoni Històric de
les Illes Balears estableix l’elaboració de plans d’objectius, denominats
Plans insulars de Gestió del Patrimoni Històric, que establiran al seu torn el
conjunt d’actuacions i prioritats de l’acció pública destinades a ordenar i
facilitar les tasques preventives, la intervenció, la conservació i la difusió
del Patrimoni Històric, que seran aprovats cada dos anys.
Per aquest motiu, el PTI ha d’assumir els objectius generals que articulen
els diferents programes que configuren el Pla de Gestió del Patrimoni de
l’illa de Menorca, i recolzar les accions rellevants proposades des d’aquest,
entre les que en destaquen:
-

Completar el Catàleg del Patrimoni Històric.
Completar el Registre Insular de Béns d’Interès Cultural, i la
delimitació dels seus entorns d’afecció.
Redacció i actualització dels catàlegs arquitectònics municipals, i
la seva inclusió en els instruments de planejament.

En el present document per a l’aprovació inicial del PTI, s’ha inclòs el
registre digital dels Béns Culturals elaborat pel Consell Insular de Menorca
i un mapa amb la seva localització en coordenades UTM, com a primer pas
per a poder articular instruccions de defensa del Patrimoni i des del punt de
vista territorial.
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6.

INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS

6.1. TRANSPORT COL·LECTIU
Els continguts de la teoria del desenvolupament sostenible identifiquen
molts dels problemes que afecten els nuclis urbans (canvi climàtic,
contaminació de l’aire, congestió, consum irracional d’energia, degradació
de la qualitat del medi urbà...) com a símptomes expressius d’una mala
gestió i ús dels recursos. Darrera d’ells s’amaguen uns modes de
producció i consum “insostenibles” que causen la greu degradació actual
del planeta i, a una escala menor, dels nuclis urbans i rurals on es
desenvolupa l’activitat humana.
El V Programa d’Acció en Medi Ambient de la Comunitat Europea,
“Programa Comunitari de Política i Actuació en Matèria de Medi Ambient i
Desenvolupament Sostenible”, assenyala un conjunt d’objectius,
estratègies i accions per a una nova política ambiental orientada a afavorir
la transició cap al desenvolupament sostenible.

Per al desenvolupament d’aquesta política, el V Programa identifica uns
sectors primaris (Indústria, Energia, Transports, Agricultura i Turisme); uns
temes prioritaris (Canvi Climàtic, Acidificació i Qualitat de l’Aire, Protecció
de la Naturalesa i Diversitat Biològica, Gestió de l’Aigua, Medi Ambient
Urbà, Zones Costaneres i Gestió dels Residus); uns “actors” principals (els
poders públics, les empreses, i els ciutadans) i, finalment, uns nous
instruments que combinen mesures normatives, econòmiques i socials.
Com a eix estratègic a seguir és important la millora de la infrastructura i la
seva planificació integrada, a més de la seva integració ambiental segons
els criteris paisatgístics i ambientals anomenats anteriorment. Es
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fomentarà l’ús del transport públic per a reduir el volum i la congestió de
trànsit.
Es cercarà la formació de gestors i treballadors del sistema de transports i
es realitzaran campanyes d’informació per a usuaris del sistema de
transports que tendiran a la modificació dels hàbits de conducció i a la
conscienciació dels avantatges del transport públic i col·lectiu. La
campanya de formació de treballadors inclou, a més, la realització de
programes de formació professional de transportistes de mercaderies
perilloses, que revertirà en la reducció o eliminació progressiva del risc del
transport de mercaderies o residus tant per via marítima com per carretera.
La figura adjunta mostra els elements del Transport que incideixen en una
política de desenvolupament sostenible així com la seva interrelació amb la
resta de sectors que hi intervenen, incorporant-los als seus continguts, de
manera que siguin les principals estratègies a seguir en les determinacions
i propostes del Pla Territorial Insular.
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REDUCCIÓ DE LA
NECESITAT DE
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econòmica i
d’usos del sòl

Repercussió sobre l’usuari
dels costos de degradació
d’hàbitat per:
•Contaminació atmosfèrica
•Contaminació acústica
•Ocupació del sòl per
infrastructures
•Invasió de l’espai públic urbà
•Degradació paisatgística
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Facilitar els modes
de transport no
motoritzat
(priorització de
fluxos peatonals,
disseny urbà)
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y els hàbits de
conducció
PROMOURE CANVIS EN ELS
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INCENTIVAR ELS MODES DE
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6.1.1. Criteris per a la gestió del transport regular de viatgers per
carretera
El present del Pla Territorial assumeix com a criteris bàsics per a la gestió
del transport regular de viatgers per carretera les directrius marcades en
els estudis previs a l'elaboració del Pla Director Sectorial de Transports de
les Illes Balears. Aquestes directrius s’estructuren tal i com s’indica a
continuació.
6.1.2. Reorganització i millora de serveis.
En els estudis previs a l’elaboració del Pla Director Sectorial de Transporta
de les Illes Balears centra la reorganització i millora de serveis en els
següents punts:
-

Ampliació i creació de nous serveis en aquelles relacions
potencials o socialment interessants.

-

Prolongació dels horaris dels serveis per a millorar l’oferta
prestada.

-

Coordinació dels horaris dels diferents serveis amb la finalitat de
millorar les connexions entre els mateixos.

-

Adaptació de l’oferta a les variacions horàries de la demanda.

6.1.3. Racionalització de la xarxa de transport regular.
Les propostes que en aquest sentit efectuen els estudis previs a
l'elaboració del Pla Director Sectorial de Transports són:
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-

Reordenar els serveis regulars més deficitaris.

-

Fomentar la creació de concessions zonals que millorin la
cobertura, flexibilitzin les condicions d’explotació i simplifiquin el
mapa concessional.

-

Establiment d’un pla de finançament que incentivi la creació de
les esmentades concessions.

-

Creació d’un consorci de transport d’àmbit insular, juntament amb
els mecanismes legals necessaris per simplificar el mapa
concessional: unificació, modificació o rescat de concessions;
coordinació de serveis; prohibició de trànsits; etc.

-

Analitzar la implantació de modalitats alternatives de serveis:
serveis a la demanda, taxi col·lectiu, etc.

6.1.4. Coordinació entre modes de transport
Dins les mesures per millorar la coordinació entre els diferents serveis
existents i/o futurs, en els estudis previs a la realització del Pla Director
Sectorial de Transports destaca:
-

Prioritzar els serveis amb major oferta.

-

Minimitzar la competència de serveis coincidents.

-

Potenciar l’efecte xarxa entre serveis regulars complementaris i
amb altres serveis de transport.

-

Coordinar horaris, simplificar correspondències i crear punts
d’intercanvi.
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-

Foment de la percepció de xarxa única per part dels usuaris.

6.1.5. Millora de la competitivitat dels serveis regulars
Als estudis previs a l'elaboració del Pla Director Sectorial de Transports
proposa en aquest aspecte les següents línies d’acció:
Reestructuració del sistema tarifari que ha de comprendre:
-

Fidelització dels viatgers a través de descomptes en els títols
multiviatge.

-

Flexibilització dels sistemes de venda.

-

Modernització dels sistemes d’expedició i control.

Establiment de programes de renovació de les flotes i de
modernització de les empreses.
Potenciació de la imatge del sector:
-

Creació d’una imatge de marca.

-

Promoció d’una xarxa única.

-

Millora de l’equipament de les parades per a una correcta
identificació de les mateixes.

-

Millora de la informació a les parades.
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-

Unificació dels sistemes de venda i cancel·lació.

Establiment d’elements de regulació que donin prioritat al
transport públic en els accessos a les zones urbanes.

6.1.6. Mesures de finançament.
Les mesures de finançament dels serveis públics són, en molts casos, un
element fonamental per garantir el seu èxit. En els estudis previs a
l'elaboració del Pla Director Sectorial de Transports s’assenyala com a
mesures a adoptar les següents:
-

Adopció de mesures que ajudin a mantenir l’equilibri econòmic de
les concessions en funció dels índexs de cobertura dels costos
d’explotació de cada concessió.

-

Establiment d’una cobertura mínima de costos d’explotació per
ingressos tarifaris de cada servei.

-

Incentivar el finançament
modernització del sector.

d’inversions

que

permetin

la

6.1.7. Serveis estratègics
A més de les directrius generals marcades en els estudis previs a
l'elaboració del Pla Director Sectorial de Transports de les illes Balears per
a Menorca, es proposa la implantació d’una sèrie de serveis regulars de
caràcter estratègic dins la planificació del sector.
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Aquests serveis són:
Línia Exprés Maó-Ciutadella. Per potenciar la relació entre les
dues principals poblacions de l’illa proposa l’establiment d’una línia
les principals característiques de la qual siguin:
-

Unes freqüències de pas atractives per a l’usuari.

-

Un nombre reduït de parades.

-

Ubicació de les capçaleres de la línia prop de centres
d’intercanvi per agilitzar les connexions amb altres serveis.

-

Coordinació d’horaris amb la resta de serveis i prolongació del
recorregut fins a l’Aeroport.

Línia Exprés Maó-Aeroport. Aquesta línia ha d’acomplir:
-

Freqüències adaptades als trànsits de passatgers de
l’Aeroport.

-

El nombre de parades ha d’esser molt reduït. Com a màxim,
una a l’aeroport i una o dues a Maó.
Coincidència de la capçalera a Maó amb la capçalera de la

-

línia Exprés Maó-Ciutadella en un centre d’intercanvi.
-

Material mòbil adaptat per a les necessitats de la demanda
(espai per a maletes).
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6.2. XARXA VIÀRIA.
6.2.1. Criteris per a la millora de la xarxa viària
Com a criteri general només es contemplarà la construcció de noves vies
en aquells casos en què es justifiqui la seva necessitat i la seva
compatibilitat amb els objectius de Menorca com a Reserva de la Biosfera.
Es requerirà una avaluació d’impacte ambiental favorable, una anàlisi
d’alternatives i un pla de restauració paisatgística per a l’execució de
qualsevol projecte de carreteres.
Un cop realitzada l’adequada caracterització de la xarxa viària, es
proposarà una jerarquització de la mateixa, essencialment en funció del
tipus de trànsit detectat i de la seva IMD1. Aquestes dades permetran fixar
la funció de la via a classificar. El rang funcional d’una via permetrà
determinar la necessitat de modificació de les seves condicions tècniques,
de manera que s’adaptin als mínims recomanats segons la seva
classificació.
Es reduirà la pressió circulatòria sobre els nuclis urbans, i s’augmentarà la
seguretat als mateixos, amb la supressió de les travessies a través de
rondes urbanes dissenyades d’acord amb condicionants tècnics i
ambientals.
És important exigir un adequat tractament ambiental de les zones d’afecció
dels trams de nova construcció, tot suggerint la implantació de mesures
correctores, a més de programar les actuacions en el temps en funció de la
magnitud i importància dels efectes sobre l’entorn.

1

Intensitat Mitjana Diària
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Pel que fa al manteniment i conservació de la xarxa existent, convé
plantejar-se la periodicitat de les inspeccions, i la realització de les
intervencions necessàries en funció de la urgència de les mateixes.
Per tal de minimitzar els temps de trajecte invertits pels usuaris de la xarxa,
s’incrementarà l’accessibilitat interzonal, a través de la millora de les
relacions entre nuclis de població i el condicionament dels accessos als
principals centres d’activitat, tot i que de manera condicionada per la
prioritat de mantenir i conservar els paisatges típicament menorquins. Per
causa de la reduïda mida de l’illa i els objectius que suposa la declaració
de Reserva de la Biosfera de Menorca, ha d’esser prioritària la conservació
de l’entorn natural i del paisatge en front del fet d’estalviar uns pocs minuts
en la realització del trajecte.
Es realitzaran actuacions encaminades a millorar la comoditat i seguretat
dels usuaris de la xarxa viària, amb intervencions als trams conflictius. Se
cercarà l’homogeneïtzació de les característiques de les distintes vies.

6.2.2. Jerarquització de la xarxa viària.
El primer pas per a la fixació dels criteris d’actuació per a la millora de la
xarxa viària és la seva jerarquització, de manera que s’estableixin diferents
mesures en funció de la caracterització funcional de les diferents vies.
La jerarquització plantejada es fa des d’un punt de vista funcional, amb una
visió global de la xarxa, tot observant les característiques morfològiques i la
demanda atesa, i sense tenir en compte aspectes tangencials com la
titularitat de les diferents vies.
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En primer lloc es planteja una divisió entre dues xarxes complementàries:
-

La xarxa de carreteres.
La xarxa de camins.

Dins la xarxa de carreteres es distingeix:
Xarxa Insular Principal. Engloba les següents vies:
-

Carretera Maó-Ciutadella (actual Me-1, antiga C-721), que
constitueix l’eix vertebrador de la xarxa insular. Comunica, a
més de les dues capitals menorquines, tres dels quatre nuclis
principals exteriors: Alaior, Es Mercadal i Ferreries.

-

Les connexions amb l’aeroport des de Maó (actual M2-12,
antiga PM-704) i des de la Me-1 (actual Me-14, antiga PM709).

-

Carretera Maó - Sant Lluís (actual Me-8R, antiga PM-703)

-

Carretera Maó - Es Castell (Me-2, antiga PM-701)

-

Rondes de Maó (RM, antiga PM-706)

-

Rondes de Ciutadella (RC-1, antiga PM-716)

-

Carretera Maó-Fornells (M-7, antiga PM 710)

-

Carretera Es Mercadal-Fornells (Me-15, antiga C-723)

-

Carretera dels Plans d’Alaior-Migjorn (Me-16, antiga PM-712)

-

Carretera Es Migjorn-Ferreríes (Me-20, antiga PM-713)
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Xarxa Insular Complementària. Engloba la resta de vies que
regulen les relacions amb la resta de nuclis urbans i
urbanitzacions.
La xarxa de camins recull les vies de menor secció que connecten zones
d’interès turístic, ambiental o patrimonial, o que adquireixen en sí mateixes
aquest interès per les característiques dels paratges que travessen i la
resta de vies d’ús públic que serveixen les relacions més locals i els usos
agrícoles i ramaders. Es desenvoluparà un Pla Especial per al tractament
dels més importants.

6.2.3. Criteris tècnics de les vies en funció de la seva classificació.
Els criteris tècnics que s’adoptaran en la millora i conservació de la xarxa
viària seran funció de la classificació funcional que apareix en la
jerarquització descrita anteriorment.
Aquests criteris són:
Xarxa Insular Principal:
-

Plataforma: 9 m (1 m de vorera +7 m de calçada +1 m de
vorera)

-

Construcció de variants en tots els nuclis intermitjos
travessats.

-

Construcció de carrils addicionals per a vehicles lents en els
trams amb característiques morfològiques que així ho
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aconsellin, sense que es pugui superar el 20% del tram entre
nuclis, ni el 15% del total de la carretera.
-

Reserva d’espai a bandes laterals per a la construcció de
galeries subterrànies de serveis.

Xarxa Insular Secundària
-

Plataforma: variable (en general de 6 a 9 metres).

-

Possibilitat d’introduir-hi trànsit ciclista.

A més, seria convenient la definició de criteris especials que
marquin les característiques de les carreteres d’interès
paisatgístic. Aquests criteris s’han de dirigir a:
-

Garantir la integració de la carretera en el paisatge pel qual
discorre.

-

Mantenir els valors de l’entorn proper a la via.

-

Introducció d’àrees de parada i miradors.

La classificació de carretera d’interès paisatgístic s’aplicarà a tota la xarxa
de camins i a aquelles vies de la Xarxa Insular Secundària que es consideri
que travessen paratges d’especial atractiu.
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6.2.4. Principals actuacions previstes per a la millora de la xarxa
viària.
Cal ressaltar que les actuacions proposades han de respondre a un
disseny compatible amb els valors naturals i paisatgístics dels
terrenys que atravessen. Aquesta condicionant afecta de forma més
notable a algunes de les actuacions proposades, especialment aquelles
que comuniquen es Migjorn Gran amb Ferreries i es Mercadal.
Dins de les actuacions previstes per a la millora de la xarxa viària cal
destacar:
Obres incloses en el conveni entre la CAIB i el Ministeri de
Foment:
-

Reforma de la plataforma de la Me-7, Maó-Fornells, entre els
enllaços de Favaritx i Sa Roca.

-

Variant de Ferreries

-

Ronda Sud de Ciutadella

Altres obres de caràcter estratègic en el marc del Pla Territorial:
-

Les obres necessàries per compatibilitzar el trànsit urbà i de
mitja distància a l'eix Maó-Sant Lluís-Es Castell. Un eix
complex per causa de la densitat del trànsit i les seves
diferents característiques: trànsit industrial, per raons de feina,
sanitaris, d'oci, etc.
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-

S'haurà de realitzar un estudi del trànsit a l'àrea descrita que
permeti la realització d'actuacions coherents amb els objectius
de seguretat a llarg termini.

-

Introducció de carrils addicionals per a vehicles lents en els
trams entre poblacions on no n’existeixin i les característiques
morfològiques així ho aconsellin, sense que puguin superar el
20% del tram entre nuclis ni el 15% del total de la carretera.

-

Construcció de la variant de l’Hospital de Maó entre la Me-12,
Maó - Sant Climent, i la Me-8R, Maó –Sant Lluís. Aquesta
variant enllaça amb la Me-4, carretera que uneix la Me-8R
amb Es Castell.

-

Millora de la seguretat dels accessos a diferents poblacions
com Mercadal, Alaior o Migjorn.

Altres obres de millora de la xarxa: Actuacions destinades a
millorar la secció i la plataforma de les vies amb l'objectiu de
descongestionar algunes zones, tot potenciant itineraris
alternatius, creació de carrils bici, millora d’accessos, etc.
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6.3. Ports i transport marítim
Tal i com s’avançà en la diagnosi, el fet de que el Port de Maó depengui de
l’Administració Central mentre que els de Ciutadella i Fornells depenen de
la CAIB, dificulta la realització d’una política global de ports per a Menorca.
Una illa situada en el centre de la mar Mediterrània, amb una economia
enfocada cap al turisme atret per aquesta costa, ha d’aprofitar aquesta
privilegiada situació, tot mantenint i potenciant els valors naturals que la
doten d’atractiu, sense deixar d’utilitzar-lo com a via d’intercomunicació
amb les altres illes i amb la resta de la riba mediterrània.
Com a criteri general, amb la finalitat de protegir al màxim el litoral, es
primarà l’ampliació dels ports existents, sense augmentar la superfície
abrigada exterior, abans de crear-se’n de nous.
El Pla Territorial Insular persegueix un canvi qualitatiu en el turisme que pot
originar un possible augment de la demanda de navegació esportiva.
Davant aquesta possibilitat, cal potenciar la reconversió per a l’activitat
esportiva, de zones portuàries que van quedant inservibles, abans que la
creació de noves instal·lacions.
La utilització de nous mitjans de transport de passatgers, més ràpids i més
lleugers, demanda l’habilitació de noves instal·lacions portuàries que
escurcin els recorreguts. Per això seria convenient la introducció
d’estacions marítimes que millorin les condicions en les que es realitzen els
embarcaments de passatgers. Aquestes estacions podrien esser
complementades amb una sèrie d’instal·lacions de suport que facin més
agradable el temps d’espera a les estacions. Aquesta pressió, lògica per
part de les companyies navilieres, pot suposar una millora en l’aprofitament
de l’actual infrastructura portuària, però pot incrementar els conflictes portciutat.
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6.3.1. Port de Maó
El fet que el Port de Maó resti sota la dependència de l'Administració
Central suposa que l'elaboració i aprovació del corresponent Pla d'Usos del
Port sigui competència de l'Estat.
El Pla d'Usos del Port de Maó contempla les següents zones i usos:
Base naval. Té classificació d'equipament militar.
Moll de Cos Nou. Terminal ro-ro del moll industrial.
Zona esportiva de La Colàrsega. Àrea destinada a port
d'hivernada.
S'Hort Nou. Àrea destinada a les activitats pesqueres.
Moll Nou. Àrea disposada per a l'estació marítima, aparcament i
descàrrega de ferris.
Punta de Cala Figuera. Zona per a l'amarratge d'embarcacions
esportives. Inclou el Club Marítim.
Cala Figuera. Haurà d'acollir nous usos després del trasllat de les
instal·lacions de descàrrega de combustible.
Cala Fonduco.
Des del PTI es vol fer referència a dues actuacions estratègiques:
Trasllat de les instal·lacions de descàrrega i emmagatzematge de
combustible.
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El principal repte que el PTI ha de ressoldre en el marc del Port de Maó és
la descàrrega de combustibles, que el propi Pla Energètic del Govern de
les Illes Balears recull com a proposta.
La proposta recollida en el present Pla Territorial prové de l'acord promogut
pel Consell de Menorca conjuntament amb els ajuntaments de Maó, Es
Castell, l'Autoritat Portuària de Balears, el Ministeri de Defensa, la base
militar del Port i la Companyia Logística d'Hidrocarburs CLH. Aquesta
proposta suposa el trasllat de les actuals instal·lacions de descàrrega i
emmagatzematge de combustible que CLH té a Cala Figuera, descàrrega
a la base naval, construcció d'un poliducte i els nous depòsits a les
instal·lacions de l'aeroport.
Reordenació de la zona alliberada pel trasllat de les instal·lacions de
descàrrega i emmagatzematge de combustible
Amb la reubicació de les actuals instal·lacions de descàrrega i
emmagatzematge de combustible s'alliberarà una bona zona del Port de
Maó, que podria dedicar-se a altres usos menys agressius amb l'entorn
urbà pròxim.
Les possibles instal·lacions a implantar en aquesta zona han d'ésser
objecte d'estudi en el corresponent Pla d'Usos del Port de Maó.

6.3.2 Port de Ciutadella.
El present Pla Insular recull les propostes que el Pla de Reordenació
d’usos del Port de Ciutadella proposa per a aquest enclavament.
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Les principals propostes d’actuació són les següents:
Ampliació de Cala En Busquets per construir un port esportiu
permanent.
Remodelació de l’actual moll comercial i varador per facilitar
l'amarratge de base i el trànsit de les embarcacions.
Estació Marítima. Construcció d’una estació marítima i oficina de
ports a la zona de l’actual moll comercial un cop eliminat l’actual
mur.
L’objectiu és millorar les condicions de recepció, espera i sortida dels
passatgers.

6.3.3. Port de Fornells.
El present Pla Insular recull les propostes del Projecte d’Ordenació de la
Badia de Fornells que es considera estan d’acord amb la filosofia del Pla i
amb els criteris de Menorca com a Reserva de la Biosfera. En aquest
sentit, s’han assumit les actuacions que asseguren la protecció de la badia
a nivell paisatgístics, d’integració urbanística i de medi natural.

Les mesures destinades a afavorir la integració urbanística són:
Reestructuració i prolongació del passeig marítim:
-

Ampliació i regularització de voravies.

-

Eliminació dels aparcaments de la zona d’Es Pla.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

449

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA.

-

Prolongació del passeig fins a la zona d’ Anar a Peu.

Dedicació de tota l’explanada d’Es Pla per a àrea tècnica, amb
l’eliminació de totes les instal·lacions que actualment no tenen
concessió. Les edificacions a realitzar en aquesta zona hauran de
contemplar el possible impacte visual.
Condicionament de les zones d’activitats nàutiques a Ses Salines i
Anar a Peu.
-

A Ses Salines consolidació de les activitats i instal·lacions
existents.

-

A Anar a Peu, canvi d’ús residencial a equipaments,
observant els accessos a zona pública.

tot

Per a la protecció del medi natural (fons marins, fauna i flora), es considera
essencial la regulació del fondeig, amb la prohibició del fondeig lliure. En
aquest sentit es proposa:
Construcció d'una nova dàrsena a la zona exterior del dic de
protecció. La nova dàrsena se protegirà mitjançant la construcció
d'un nou dic, format per un doble espigó.
Amb aquesta finalitat es preveu rebaixar el dic de protecció actual,
el que suposa importants avantatges en els aspectes paisatgístics
i visuals, perquè suposa alliberar el front litoral de l'impacte
provocat per l'elevada altura del contrafort.
La formació d'un nou dic de doble espigó permet rebaixar l'altura
d'aquests, limitant l'impacte visual.
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Creació de nous amarratges a la nova dàrsena.
Construcció de nous amarratges a nous pantalans, plataformes
flotants i boies. La localització d’aquestes instal·lacions, s’haurà de
fer amb criteris mediambientals; especialment s’haurà de procurar
no coincidir amb praderies de Posidonia Oceanica i que el tipus
d’ancoratge no erosioni el fons en cas de temporal.

6.3.4. Ports Esportius i Instal·lacions Nàutiques.
Amb la finalitat de protegir al màxim el litoral balear, es donarà preferència
a l’ampliació de les instal·lacions actuals o l’òptima utilització de les aigües
actualment abrigades.
En aquest sentit, es preveu la reordenació dels ports esportius de Port
d’Addaia, Cala Galdana i Cap d’Artutx per tal de millorar el seu
aprofitament sense ampliar la superfície abrigada.
Instal·lacions lleugeres
Un cert percentatge de la demanda actual, i previsiblement un percentatge
superior de la demanda futura, no necessiten les instal·lacions d’un port
esportiu ni d’una dàrsena, sinó que els és suficient una instal·lació lleugera,
tipus varador o embarcador, especialment l’embarcació lleugera de
competició, per la qual cosa es promourà i afavorirà la construcció d’aquest
tipus d’instal·lacions molt menys impactants.
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Embarcacions en hivernada
Hi ha una manca generalitzada d’instal·lacions per a la hivernada
d’embarcacions, en naus o espais annexos als ports i a les seves
explanades de taller, per tal de facilitar el manteniment de les
embarcacions.
Un bon equipament d’aquestes zones d’hivernada, amb bons i ràpids
mitjans d’hissada, permetrà el seu ús fins i tot en temporada estival, cosa
que disminuirà les necessitats de superfície d’aigua abrigada per obra
exterior.
Indústries auxiliars
La navegació esportiva duu implícita una indústria lleugera de reparació i
manteniment de les embarcacions, perfectament compatible, en general,
amb la ubicació del port i amb la seva vida social, cosa que resulta de gran
interès econòmic, especialment en temporada baixa, per la qual cosa ha
d’esser potenciada.

6.4

Aeroport i transport aeri

L’aeroport de Menorca constitueix la principal porta d’entrada de
passatgers a l’illa. Aquest fet afecta tant als residents com als turistes, per
la qual cosa les estratègies adoptades per a alguns d’aquests grups,
afectaran de manera semblant a l’altre grup.
Dins la filosofia general del Pla Territorial Insular, concebuda en el marc del
desenvolupament sostenible, es planteja un model futur d’aeroport que:
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Asseguri les comunicacions de l’illa amb l’exterior en condicions
adequades de seguretat
No fomenti increments de tràfic substancials
l’increment de l’oferta d’infraestructures

induïts

per

Millorar l’eficàcia dels serveis amb l’objectiu d’atraure un turisme
de més qualitat.

6.4.1. Aeroport de Menorca
Com ja s’ha comentat, les competències per a la redacció del Pla Director
de l’Aeroport de Menorca, corresponen al Govern Central, per la qual cosa
el Pla Territorial Insular no està facultat per a formular actuacions al
respecte.
No obstant, és important destacar les Afeccions al territori que impliquen
l’esmentat Pla Director.
Els terrenys afectats per la delimitació continguda al Pla Director de
l’Aeroport de Menorca, adquireixen, una vegada estigui aprovat, segons
l’article 166 de la Llei 13/1996 de 30 de desembre, les següents
qualificacions urbanístiques:
1.

Els assenyalats al Pla Especial com a Sistema General
Aeroportuari, tendran consideració de Sistema General de
Comunicacions, i com a tal, d’interès i ús públics.
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2.

Els assenyalats com a Reserva Aeroportuària, que hauran de
ser recollits als respectius Planejaments municipals com a Sòl
Rústic de Protecció Aeronàutica i/o Reserva Aeroportuària.

Aquesta qualificació es produeix al marge de quin sigui el règim jurídic del
sòl afectat que, per altra banda, només tendrà rellevància a efectes de la
seva valoració i obtenció.
Aquesta àrea descrita, pel que fa a la seva composició, està envoltada per
un cinturó de Sòl No Urbanitzable tipificat com d’ús agroramader general,
que inclou alguns elements singulars de sòl no Urbanitzable d’especial
protecció per la presència d’elements d’interès arqueològic i etnogràfic. A
l’est, oest i sud de l’aeroport se situen nuclis de Sòl Urbà i Urbanitzable de
caràcter rural corresponents als assentaments de Llucmaçanes, Sant
Climent i Cap de’n Font.
No existeixen a l’entorn de l’aeroport altres figures de protecció del sòl que
es derivin del seu interès paisatgístic o natural.
Pel que fa a la contaminació acústica, es formularan les directrius de
delimitació de les àrees d’afecció.
En qualsevol cas, la regulació del desenvolupament aeroportuari, en base
a les directrius del Pla Director de l’Aeroport de Menorca, s’efectuaran a
través d’un Pla Especial, la tramitació i aprovació del qual correspondrà a
l’administració urbanística competent. En ell s’hi inclouran les
determinacions necessàries per garantir la compatibilització del
desenvolupament aeroportuari, la planificació territorial i la protecció
ambiental i arqueològica, així com l’eficient gestió i explotació de l’aeroport.
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6.4.2. Instal·lacions de l’aeroclub
Es preveu el manteniment de les instal·lacions de l'Aeroclub i de les
activitats que s’hi realitzen.
A les seves instal·lacions podrien autoritzar-se activitats esportives
compatibles amb l'ús principal de l'aeroclub.

6.3.5. Heliport a Ciutadella
Es preveu la construcció d’un heliport a Ciutadella amb l’objectiu de
millorar la funcionalitat dels serveis d’emergència mèdica i protecció civil, la
cartografia de la qual apareix a la cartografia del Pla.
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6.5

Energia

L’eficiència energètica consisteix en disminuir la demanda d’energia o en
l’ús més racional dels recursos energètics sense afectar els serveis que
donen les instal·lacions, ni els nivells de comoditat dels usuaris.
Els programes i estratègies d’estalvi d’energia persegueixen, per un costat,
l’increment de la productivitat i dels nivells de benestar social i, per un altre,
la disminució de la dependència energètica, la diversificació i la millora del
medi ambient.
Els objectius d’eficiència energètica s’han d’establir d’acord amb els
potencials detectats en els diferents sectors i subsectors.
La planificació energètica ha de tenir present com a condicionants
fonamentals els de disposar d’energia a preus raonables, garantir la
seguretat d’abastiment i assegurar una bona protecció del medi ambient.
El Pla Director Sectorial Energètic de les illes Balears s’ha elaborat d’acord
amb els criteris recollits a l’article 58 de la Llei 6/99 de Directrius
d’Ordenació del Territori.
Concretament es destaquen:
-

Foment de l’eficiència del consum, sense disminuir la qualitat del
servei energètic.

-

Minimització dels impactes ambientals del subministrament,
generació, transport i distribució d’energia.

-

Potenciació de les energies renovables i autòctones.

-

Diversificació

energètica,

amb

l’anàlisi

(i

elecció)

de

les

alternatives més adequades.
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-

A més d’aquests criteris, es considera que el Pla també ha
d’intensificar la instrucció sobre l’actitud a adoptar per part de la
societat de cap a un servei escàs i costós.

6.5.1. Combustibles
Trasllat de les instal·lacions de descàrrega i emmagatzematge de
combustible de port de Maó. Es planteja l’eliminació de les instal·lacions de
descàrrega de Cala Figuera i la seva substitució per unes noves
instal·lacions a la Base Naval.
Aquest trasllat de les instal·lacions de descàrrega de combustible s’ha
d’acompanyar de la construcció d’un poliducte que transporti els carburants
des del port fins a les instal·lacions d’emmagatzematge de l’aeroport, de
les quals també se’n preveu l’ampliació pel fet que l’aeroport és un dels
principals consumidors de combustible de Menorca.
Cal assenyalar que els dipòsits de l’aeroport es troben propers als pous de
captació d’aigua potable que abasteixen Maó i els altres nuclis propers.
L’estudi d’alternatives ha d’anar, per tant, acompanyat d’un Estudi
d’Impacte Ambiental en el que es valori, molt especialment, el risc de
contaminació de l’aqüífer que nodreix aquestes captacions, i amb la
proposta, si escau, de les mesures preventives que es derivin de les
conclusions de l’esmentat Estudi.

6.5.2. Producció convencional d’energia elèctrica
Es planteja mantenir la configuració actual de la central, tot i que sense
descartar les possibles millores que els avanços tecnològics permetin per a
un major rendiment energètic i mediambiental.
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6.5.3. Gas Natural
Estudiades les diferents alternatives per a Menorca, tot considerant que ja
existeix una connexió elèctrica per cable submarí amb Mallorca, és
desaconsellable el gasoducte submarí i queden descartades altres opcions
com el propà o l'aire propanat.
L'opció escollida són les plantes satèl·lit de Gas Natural Liquat GNL,
l'impacte de les quals és mínim, ja que no tenen infrastructura permanent
excepte el petit espai ocupat per la planta, amb la flexibilitat de no
necessitar estar situada a cap punt predeterminat o diferència dels
terminals marins.
L'esquema d'utilització de gas natural liquat a plantes satèl·lit consisteix en
la càrrega de GNL en l'estació de càrrega de les plantes de regasificació,
en cisternes semirremolcs o a contenidors criogènics. Les cisternes, que
arribarien en vaixell, es traslladarien fins a la planta satèl·lit, petit centre
d'emmagatzematge, des d'on per la pròpia pressió del tanc o per bombeig,
s'enviaria a les xarxes de distribució i d'aquestes als aparells que en facin
el consum.
Considerant les limitacions econòmiques, administratives i ambientals, la
proposta és la creació de tres plantes satèl·lit i de tres xarxes de distribució
físicament separades, sense limitar la possibilitat que a llarg termini es
pugui configurar una xarxa integrada. La configuració de plantes satèl·lit i
xarxes de distribució seria:
•

Planta 1. Maó, Es Castell i Sant Lluís.

•

Planta 2. Es Mercadal, Es Migjorn, Alaior i Ferreries

•

Planta 3. Ciutadella
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6.5.4.Energies alternatives.
Parc eòlic d’Es Milà
La zona on es pretén ubicar el parc eòlic d’Es Milà està declarada com a
ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès) i es troba situada en una àrea
alterada per altres serveis (planta de compostatge i abocador insular), amb
accessos i àrea d’operacions adequats.
L’octubre de 2000, Brussel·les va donar llum verda a la implantació del
Parc Eòlic d’Es Milà, amb un projecte que pretén esser pilot i pioner a les
Balears. La potència instal·lada serà de 3,6 MW, amb 6 aerogeneradors de
600 kW cada un connectat a la xarxa de 132 kV.
Altres parcs eòlics
La valoració general positiva del foment d’energies renovables i de la seva
capacitat de reducció de consum de combustibles fòssils ha d’esser
avaluada tot valorant les peculiaritats socials i ambientals del territori que
acull les iniciatives i les localitzacions concretes dels parcs.
En aquest sentit s’ha de sospesar l’enorme fragilitat paisatgística de l’illa de
Menorca. Als aspectes estrictament morfològics i visuals del paisatge s’hi
associen valors intrínsecs, objectivables, de naturalesa ecològica i cultural.
En molts casos existeix una clara correspondència entre una valuosa
estructura ecològica del paisatge i una harmoniosa composició estètica, en
la que entren a formar part de manera rellevant elements construïts per
l’home, com edificacions rurals, petites infrastructures (camins, fonts, pous,
etc. ) o els propis assentaments poblacionals concentrats.
El paisatge menorquí es caracteritza pel predomini de formes de relleu
suaus, i fins i tot planes, i , en alguns sectors molt concrets, turons i petites
serres. Aquesta fisiografia no és la més adequada per camuflar o diluir
noves implantacions en el paisatge.
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Aquestes consideracions resulten inevitables per avaluar la implantació de
parcs eòlics a Menorca, on els alts valors paisatgístics constitueixen un tret
d’identitat de l’illa, per la qual cosa s’han de cuidar enormement les
localitzacions, dimensions i característiques tècniques dels parcs.
Per tot això, es proposa la congelació del desenvolupament de nous
parcs eòlics a Menorca, i prendre el parc d’Es Milà com a una important
experiència didàctica, per tal d’avaluar l’assimilació i la resposta de la
societat menorquina a aquests nous elements del paisatge insular abans
de procedir a un desplegament més extens d’aquestes instal·lacions.
El Parc eòlic d'Es Milà serà una experiència didàctica important, que
permetrà avaluar la resposta de la població davant aquest tipus
d'iniciatives. En qualsevol cas, si la resposta social aconsellàs el
desenvolupament
de
noves
instal·lacions,
aquestes
s’haurien
d’acompanyar ineludiblement d’un Estudi d’Impacte Ambiental que posi
especial èmfasi en els aspectes paisatgístics de l’entorn.

Energia solar
Tot i que no existeixen actuacions significatives en matèria d’instal·lacions
d’aprofitament de l’energia solar, la Conselleria d’Innovació i Energia del
Govern, el Consell Insular i l’Associació Hotelera de Menorca han posat en
marxa un projecte d’implantació a gran escala d’equips d’energia
fototèrmica als establiments hotelers de Menorca.
En total 12 hotels, amb una capacitat conjunta de 7.680 places, han
sol·licitat la instal·lació de 3.744 m² de panells solars. Segons dades de la
Conselleria d’Innovació i Energia, la cobertura energètica d’aquestes
instal·lacions oscil·la, segons l’hotel, entre el 34% i el 80%.
Existeix també un projecte municipal d’implantació d’energia fototèrmica a
habitatges unifamiliars a Ferreries. Es tracta en tots els casos de panells
de 2 m² més un dipòsit de 150 litres. S’han presentat 110 sol·licituds.
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Energies alternatives domèstiques
Es planteja la creació de fons de subvenció per al foment d’instal·lacions
eòliques o fotovoltaiques i fototèrmiques en aquells llocs on la construcció
d’infrastructures de transport d’energia suposi unes inversions elevades i/o
uns impactes apreciables.
En aquest sentit, la localització de noves instal·lacions d'aprofitament de
l'energia eòlica en zones rurals se vincularà, exclusivament, a habitatges i
explotacions agroramaderes o industrials existents en el moment de la
implantació.
Amb la finalitat d'evitar l'impacte visual dels molins, el nombre, mida i
potència màxims dels mateixos se fixarà mitjançant un reglament específic
que tengui en compte les necessitats derivades dels diferents usos.
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6.6 Telecomunicacions
El Pla d'Innovació Tecnològica de les Illes Balears identifica cinc objectius
fonamentals: desenvolupar, integrar i dinamitzar el Sistema d'Innovació de
les Illes Balears; fomentar la generació de coneixement d’interès
estratègic; impulsar l'esperit emprenedor i la creació de noves empreses
innovadores; millorar la interacció eficient entre ciència, tecnologia,
empresa i mercat; i assegurar el desenvolupament sostenible.
En aquest marc, el Pla Territorial Insular de Menorca planteja el
desenvolupament de les xarxes d'infrastructura que possibilitin la
consecució dels objectius marcats pel Pla d'Innovació Tecnològica a
Menorca, dins d'un procés racionalitzat, planificat i equilibrat des del punt
de vista territorial , dotant-se també d'un model jurídic.
Una de les principals en el camp de les telecomunicacions es centren en
l’impacte de les antenes de telefonia mòbil. En aquest sentit, des del Pla
Territorial Insular, es destaquen els següents criteris bàsics:
-

L’impacte s’ha de considerar no només des del punt de vista de
cada operador o servei aïllat, sinó també del conjunt de la
instal·lació per tal que l’acumulació de radiacions no arribi a un
nivell indesitjable per a la salut.

-

S’ha d’establir una adequada ponderació entre els distints usos
del territori inclosos els paisatgístics i els sanitaris. De fet és
possible trobar tècniques alternatives a la localització com el
camuflatge d’antenes, o la introducció de mesures de construcció
correctores dels efectes de la radiació.

-

Les mesures s’han de dur a terme sense oblidar l’augment
esperable de serveis i d’operadors que requerirà l’ús d’aquesta
infraestructura.
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Se planteja la creació d'una xarxa de fibra òptica que comunica amb els
principals nuclis de l'illa. L'objectiu és dotar en aquests nuclis d'elements
d'infrastructura que permetin millorar la posició competitiva de les
empreses, activant la seva demanda d'innovació.
Aquesta xarxa haurà d'enllaçar-se amb la resta de les illes i amb la
Península en els corresponents plans de telecomunicacions.

Objectius generals
Els objectius perseguits mitjançant les actuacions plantejades al present
Pla Territorial són:
-

Assegurar els accessos als serveis de telecomunicacions a tots
els ciutadans.

-

Ordenar la instal·lació d’infrastructures per assegurar la salut dels
ciutadans i el respecte al medi ambient.

6.6.1. Telefonia mòbil
Pel que fa a infrastructures de telefonia mòbil, es resumeixen els criteris
proposats pel pla d’antenes de telefonia mòbil per a l’establiment
d’aquestes instal·lacions.
La localització, adaptació, modificació d’infrastructures de telecomunicació
o de qualsevol dels seus elements s’hauran de considerar, prevenir i
corregir els efectes negatius sobre la salut, així com sobre l’urbanisme i el
paisatge derivats de la seva implantació.
El desenvolupament del sistema de telecomunicacions que garanteixi la
correcta atenció a les necessitats de telecomunicació dels habitants, i de
les activitats econòmiques de Menorca, s’haurà de realitzar sense
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degradar o alterar significativament els valors naturals i paisatgístics de
l’illa.
El Pla Especial de Telefonia Mòbil de l’illa de Menorca considerarà com a
localitzacions preferents de les antenes i la resta d’elements, per a
qualsevol classe de sòl, les següents:
a.

Les instal·lacions preexistents de telecomunicació.

b.

Les construccions o instal·lacions industrials o comercials.

S’estudiarà la conveniència de l’aprofitament de les infrastructures
d’abastiment d’energia per a la implantació de noves infrastructures de
telecomunicació.
Es consideraran com a localitzacions desaconsellables els edificis
residencials i qualsevol altra construcció destinada a ús residencial.
Es consideraran localitzacions prohibides les que es trobin a una distància
d’un establiment educatiu d’ensenyament no universitari inferior al doble de
la prevista amb caràcter general. Aquesta determinació serà aplicable
igualment a les instal·lacions destinades a ús esportiu emprades
prioritàriament per alumnes dels establiments educatius.

6.6.2. Fibra òptica
Es proposa la creació d'una banda de reserva tot seguint les xarxes
primàries i secundàries de carreteres per a la introducció, en el seu cas, de
les canalitzacions de la xarxa principal de fibra òptica de l'illa.
La reserva s’estendrà 25 metres a cada costat de la carretera, recomanantse per a la implantació de la canalització:
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-

Preveure les ampliacions de calçada contemplades en el present
Pla Territorial.

-

Ajustar-se, tant com sigui possible, a la zona d’afecció (3m) o a la
zona de domini públic (8m) de les carreteres.

-

En tot cas, respectar els possibles condicionants ambientals.

La xarxa principal finalment adoptada podrà sortir de la zona de reserva
fixada tan sols quan els estudis tècnics pertinents i mediambientals així ho
justifiquin.
Aquesta reserva suposa, en alguns casos, la multiplicitat de connexió de
determinats nuclis a la xarxa de fibra òptica. El fet és que, amb tota
probabilitat, segurament, no es produirà aquesta multiconnexió, reduint-se
només a un sol brancal. Tanmateix, el Pla Territorial Insular recull les
diferents reserves possibles a l'espera que un estudi tècnic-econòmic ad
hoc determini la configuració final de la xarxa.
S'hauran d'analitzar solucions per a una canalització única per a tots els
operadors. Actualment aquesta mesura xoca amb les reticències dels
operadors pel problema que planteja el control d'accés als quadres de
control: les companyies al·leguen que el fet de compartir arquetes impedeix
assegurar la privacitat de les comunicacions a les que obliga la llei.
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6.7

Aigua i sanejament

Les estratègies en aquest camp es centren en aconseguir una gestió
integral de l’aigua, dels elements naturals, obres i instal·lacions
d’infrastructura hidràulica, normes d’ús i regles d’explotació de manera que
s’optimitzin la producció i assignació dels recursos existents.
La gestió de l’aigua s’ha de centrar en tres aspectes essencials:
-

Distribució equilibrada de recursos.

-

Estalvi de recursos a través de l’increment de l’eficiència en el
consum.

-

Millora de la qualitat dels abocaments.

-

L’ús racional dels recursos ha de suposar una gestió unificada tant
en aspectes quantitatius com qualitatius, de manera que es
reservin els recursos de més qualitat per als usos més exigents,
és a dir, l’abastiment de la població.

-

Evitar l’increment de les dotacions d’aigua per a rec a excepció de
si s’empren aigües reciclades.

6.7.1. Abastiment
Les actuacions previstes en matèria d’abastiment d’aigua potable són:
-

Localització de noves captacions

-

Reestructuració d’aquelles captacions que, per causa de la
concentració de pous en una àrea limitada, presenten una
alteració brusca del nivell freàtic que suposa el desaprofitament
del mateix.
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-

Localització de nous dipòsits reguladors

-

Traçat temptatiu de noves conduccions a partir de les noves
infrastructures de captació i regulació.

-

Millora i modernització de les xarxes de distribució que evitin les
pèrdues d'aigua.

-

Realització d'un cens d'extraccions i control del seu volum total.

6.7.2. Sanejament i depuració
Les propostes en matèria d’infrastructures de sanejament es centraran en
nous col·lectors i impulsions de connexió amb les Estacions Depuradores
d’Aigües Residuals.
Les actuacions proposades en matèria de depuració es concreten en:
Construcció de noves depuradores:
-

Nova E.D.A.R. a Es Migjorn Gran, amb tractaments de fangs
actius i terciari que substitueixi l’actual de llacunatge.

-

Nova E.D.A.R. Binidalí-Maó- Sant Lluís.

-

Nova E.D.A.R. Arenal d'en Castell.

-

Nova E.D.A.R. Cala’n Porter.

Ampliació i millora de les Estacions existents amb implantació de
tractaments secundaris i terciaris per tal de reutilitzar els efluents
per a distints usos.
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6.7.3. Reutilització d’aigües depurades
El primer requeriment d’un programa de reutilització d’aigües depurades és
l’establiment d’uns objectius de qualitat dels efluents en funció dels usos
previstos. Això suposa que, per a cada ús previst, és necessari fixar uns
estàndards mínims de qualitat de les aigües a utilitzar i, en conseqüència,
uns processos de tractament i uns nivells de control determinats.
Els principals usos a servir amb les aigües depurades seran:
-

Rec agrícola

-

Creació d’àrees boscoses

-

Manteniment de zones humides

-

Rec de jardineria
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6.8

Residus

Les estratègies en matèria de residus s’han d’iniciar abans de la producció
dels mateixos.
Tres són els objectius del Pla Director per a una adequada gestió dels
R.S.U.:
Minimització de l’impacte ecològic i social.
Optimització dels costos de tractament.
Aprofitament prioritari a través de la seva transformació.
Per aconseguir aquests objectius un dels criteris principals serà la reducció
en origen, la reutilització i el reciclatge.
S'entén com a reducció en origen el conjunt de mesures destinades a
aconseguir la disminució de la generació de residus urbans, així com de la
quantitat de substàncies perilloses o contaminants presents en aquests.
Algunes mesures per a aconseguir la reducció poden ser: revisió del
disseny de productes, substitució de matèries primeres, substitució
d'equipaments, la modificació de processos, millores en el manteniment i
control d'existències, etc.
S'entén com a reutilització i reciclatge les accions que permetin
recuperar els residus generats dins el propi procés productiu, o
externament, mitjançant d’empreses especialitzades o dels Sistemes
Integrats de Gestió, unides a les actuacions de reducció en origen
esmentades en el paràgraf anterior, les quals comporten un menor
necessitat de tractament extern dels residus generats, una "minimització"
dels mateixos, amb evidents avantatges ambientals i econòmics per a les
empreses afectades i per al conjunt de la societat.
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D'acord amb les competències pròpies del Consell Insular de Menorca en
el seu treball d'Ordenació Territorial s'apunten les següents:

6.8.1. Residus Sòlids Urbans
Està prevista la millora del procés de tractament amb la construcció de
quatre túnels de fermentació forçada, així com l'ampliació d'un abocador a
la seva ubicació actual, per solucionar a llarg termini els residus que
finalment hagin d'inertitzar-se a la fi del cicle.
És necessari millorar i ampliar la recollida selectiva. Amb l'ampliació del
propi espai territorial i l'organització de programes per a tots els grans
generadors de R.S.U.
6.8.2. Residus industrials
És necessària una planificació de la seva recollida i tractament,
complementada amb una normativa que obligui a les pròpies empreses
productores d’aquests residus, si escau, als pretractaments o als
processos de selecció prèvia que permetin tractar els residus finalment
produïts a les instal·lacions comuns d’alimentació.
El tractament d’aquests residus necessitarà la creació d’una o dues plantes
de transferència.
6.8.3. Residus de la construcció i enderrocament
Suport al desenvolupament d'instal·lacions que permetin la selecció i el
reciclatge i els abocadors controlats o de restitució de pedreres fora
d'explotació. Es crearan tres centres de tractament d'aquests residus i
algun d'ells s'adscriurà als residus pneumàtics.
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6.8.4. Fangs de depuradores
El seu tractament preveu dues formes segons tenguin o no metalls pesats.
Quan no tenguin metalls pesats, es podran compostar amb les restes de
poda provinents d'arbres i jardins a la planta de tractament prevista i
propietat de l'IBASAN. En el cas que tenguin metalls pesats, s'hauran de
tractar com a residus perillosos i per tant mitjançant gestors autoritzats.
6.8.5. Voluminosos
Pel tractament de voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc...) es preveu
la reutilització i en qualsevol cas la minimització abans dels seu enviament
a un abocador controlat.
6.8.6. Vehicles fora d’ús
La nova norma elaborada pel Ministeri de Medi Ambient estableix la
creació dels Centres Autoritzats de Recepció i Descontaminació (CARD),
on s’hauran de dipositar el cent per cent de tots els vehicles fora d’ús. En
aquests centres es procedirà a descontaminar i eliminar líquids i gasos, i a
separar tots els materials del vehicle, prioritàriament els pneumàtics,
airbags i el vidre, per a que cada residu sigui descontaminat
convenientment abans d’anar al gestor especialitzat. Es pretén que hi hagi
un CARD per província.
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7.

EQUIPAMENTS

D’acord amb la seqüència de realització dels documents en la planificació
territorial, aquest apartat té per objecte establir un conjunt de propostes i
recomanacions que es fonamenten en els següents elements:
-

El diagnòstic sobre dotacions realitzat a la fase d’anàlisi de la
informació.

-

La documentació i suggeriments rebuts de les Conselleries del
Consell Insular de Menorca, competents en planificació i
proveïment de diferents serveis públics, durant les sessions de
treball amb els Consellers i tècnics responsables realitzats a
diferents moments del procés.

-

Las demandes manifestades pels Ajuntaments, en resposta a les
enquestes que es realitzaren la tardor del 2000 i les sessions de
treball dutes a termes entre els tècnics del Pla i els responsables
municipals.

-

Les respostes del qüestionari DELPHI (setembre de 2001)

A les conclusions del Diagnòstic del PTI sobre dotacions i serveis, es
posen de manifest els principals aspectes que reclamaven la intervenció
pública i, per tant, la seva contemplació al PTI. Genèricament els
problemes feien referència a la manca o deficiència de certes
instal·lacions, desequilibris espacial que implicaven en la mobilitat
individual intermunicipal (indicador d’ineficiència i inequitat espacial),
previsió d’augment de la demanda que precisaria dotacions addicionals,
mancances (necessitats no cobertes), congestió per la demanda turística i
caràcter dual del sistema d’assentaments (permanents versus turístics),
que reclama consideració dotacional diferenciada. Juntament amb
aquestes qüestions, de caràcter més social, que el Pla ha de contemplar,
les relatives a la funció econòmica de certs equipaments, completen el
marc d’elaboració de les propostes.
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En coherència amb la vocació integradora de les polítiques sectorials que
el planejament territorial assumeix, la consideració que el PTI fa d’una
gamma molt extensa de dotacions per a la població ofereix l’oportunitat de
posar-les en comú i orientar-les de cara a un objectius compartits.
Les competències en matèria de dotacions i serveis estan repartides entre
diferents Conselleries i instàncies governamentals, pel que el Pla intenta
una integració preferent de les diferents orientacions i polítiques, per tal
d’avançar en una harmonia i concert en les decisions internes de les
instàncies responsables, i particularment del Consell Insular. La darrera
baula de la cadena pública, l’administració municipal, el paper de promotor
i gestor de dotacions de la qual és bàsic, ha d’estar convenientment
implicat com a corresponsable de certes decisions i de les obligacions que
se’n deriven. En base a això, en aquest capítol s’han incorporat els
continguts la competència dels quals recau total o fonamentalment al nivell
municipal i que per tant s’han d’entendre com a recomanacions o
suggeriments, més que com a determinacions vinculants.
Especialment es vol posar èmfasi en el fet que la proposta pretén
aconseguir dos objectius: d’una banda, realitzar un bot qualitatiu important
en els nivells de benestar de la població menorquina i, per altra banda,
aplicar un tractament escaient i diferencial als dos grans tipus
d’assentaments (els tradicionals i els turístics), tot considerant la seva
especificitat i proposant mesures d’articulació que superin la dualitat que
espontàniament tendeix a donar-se.
En els successius apartats s’exposen en primer lloc els principis generals
que inspiren les estratègies i, després, les propostes i recomanacions per a
cada tipus de dotació.
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7.1. Estratègies generals
La intervenció pública que implica l’ordenació territorial s’estableix sobre la
base d’una selecció de problemes interpretats com a centrals o crítics i es
manifesta mitjançant unes estratègies per a l’acció. Cal posar èmfasi, i com
a primer punt, en l’objectiu prioritari d’aconseguir un entorn vital amb una
qualitat superior “sensu lato”, que a la vegada també suposi un marc de
millor qualitat de vida.
Front al creixement independent de les magnituds econòmiques,
progressivament s’imposa com a valor l’increment del nivell de vida en un
marc de desenvolupament sostenible a llarg termini. Els equipaments
contribueixen decisivament a aconseguir una major nivell de vida i
benestar i, en conseqüència, fer de Menorca un context més ric en
dotacions es presenta com un objectiu prioritari d’aquestes propostes. Cal
insistir en que del que es tracta és d’aconseguir una bona coordinació
entre l’oferta i la demanda, fet que imposa un esquema de localització i de
continguts dotacionals d’acord amb la distribució espacial de l’hàbitat, els
llindars demogràfics aconsellables per a l’aparició de cada servei,
l’accessibilitat espacial recomanable i els trets de mobilitats dels usuaris.
Com a segon punt cal posar de manifest que les dotacions, més enllà de la
seva funció social, poden fer una contribució eficaç en l’articulació
territorial i al desenvolupament econòmic, equilibrat i compatible amb la
defensa dels valors ambientals i del progrés cultural (segons estipulen les
directrius del Parlament Balears). Aquesta fet s’ha posat en evidència al
diagnòstic, essent particularment notori el cas dels equipaments esportius.
Així doncs les propostes realitzades consideren també aquesta dimensió.
En aquesta línia, cal recordar la capacitat de resoldre situacions de canvi
d’usos en els teixits urbans: la conversió en equipaments d’espais militars
abandonats és una oportunitat de requalificació urbana.
Un altre punt fonamental per tal d’orientar les línies d’acció referents a
dotacions sobre un escenari com el de Menorca, necessàriament ha de
posar

esment

en

oferir

atenció

als

assentaments

ocupats
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majoritàriament per turistes, el volum dels quals, variació temporal i
mòbils o demandes presenten uns perfils que reclamen l’atenció del
planificador, per tal d’aconseguir una cota superior de satisfacció dels
visitants durant la seva estada.
La funció d’acolliment, quan s’especialitza en l’atenció del descans i l’oci,
ha d’aconseguir especialment que la sensació del visitant al final de la seva
estada sigui de gratificació i per a això no són exclusivament suficients un
serveis privats de qualitat (e.g. allotjament o esports) sinó que altres
serveis, responsabilitat dels ens públics, han d’aconseguir una presència i
un estàndard també elevats.
El ventall de necessitats humanes és força ampli i, com és sabut, a les
societats avançades altres aspectes del consum, deixant de banda els de
caràcter bàsic, esdevenen importants i adquireixen un pes creixent en el
pressupost familiar. Jugar fort per elles significa encaminar-se cap a les
vies amb majors possibilitats de futur, amb l’avantatge afegit que aquesta
acció és compatible amb els plantejament del PTI de Menorca.
La fidelització dels clients així ho exigeix, alhora que també serà exponent
del nivell de qualitat aconseguit en l’oferta d’acolliment insular. En aquesta
línia apuntaran certs continguts de les propostes. Però, més encara, la
composició dels visitants és susceptible d’ésser modificada a través
d’actuacions en diversos fronts, entre ells el de la política dotacional.
L’atracció de certs segments desitjats de visitants o la disminució de
l’estacionalitat poden ésser objectius assolibles mitjançant polítiques
orientades a oferir una oferta més diversificada, pel que certes propostes
han d’optar per aquesta direcció.
El significat principal de la proposta sectorial relativa a les dotacions és el
d’establir un disseny de l’esquema de localització i una concreció dels seus
continguts a escala insular, de manera que orienti i expressi l’actuació
convergent de diferents instàncies públiques. Tot i que és obligada la
consideració als municipis, el detall en aquesta escala no s’aborda per
correspondre a altres figures de planejament.
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Les propostes cerquen la coherència amb l’estructura territorial esbossada
en el Pla, tractant d’oferir una resposta al patró global de localització de les
necessitats humanes i que són patents a l’espai insular. La materialització
real del pla, com no podia ésser d’altra manera, queda supeditada a
l’assumpció de les pautes de distribució espacial futures dels
assentaments humans, i de la població en particular, pel que aquest
compromès públic és en realitat qui decidirà la seva transcripció des de la
virtualitat del pla a la realitat geogràfica.
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7.2. Equipament educatiu
Pel fet de tractar-se d’un servei bàsic es disposa d’anàlisi i previsions
administratives de detall. D’acord amb les propostes del Mapa Escolar del
Govern de les Illes Balears, l’oferta entre 2000-2004 es disposaria segons
el quadres següent. Analitzarem per separat cada nivell educatiu
concretant les propostes escaients.
Quadre. Oferta prevista d'ensenyament per municipi a Menorca
segons el Mapa Escolar de Menorca 2000-2004

MUNICIPI

Secundàri Secundàri
Infantil Primàri
a
a no obl.
a
obligatòria

Adults

002 Alaior

I

P

S

B GS CF

A

015 Ciutadella

I

P

S

B GS CF L
M

A

023 Ferreries

I

P

S

B GS

A

032 Maó

I

P

S

B GS CF L
M

A

037 Es Mercadal

I

P

A

052 St Lluís

I

P

A

064 Es Castell

I

P

A

902 Es Migjorn
Gran

I

P

A

Font. Proposta de Mapa Escolar de Menorca 2000-2004. Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General de Planificació i Centres.
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Claus:
I: Educació infantil
P: Educació primària
S: Educació secundària obligatòria
B: Batxiller
GS: Garantia social
CF: Cicles formatius
L: Llengües estrangeres (escola d’idiomes)
M: Ensenyament musical
A: Ensenyament d’adults

7.2.1. Educació infantil
En matèria de dotacions per a l’educació infantil l’evolució de la natalitat no
presenta un escenari d’increment de la demanda que, tal vegada, pot
veure’s afectada per un canvi d’hàbits familiars, en el sentit de recórrer
amb major intensitat a l’escolarització avançada, i a les necessitats de les
famílies joves amb compromisos laborals dels dos cònjuges, o per canvis
de residència entre municipis, fets que han provocat una demanda superior
en alguns assentaments o durant els mesos estivals.
El tractament normatiu desigual entre el primer i el segon cicle provoca
situacions diferents entre ambdós. Tal i com es va descriure en el
document de diagnòstic, existeixen “escoletes” que donen servei al
segment de 0 a 3 anys a tot s els municipis, amb un alt grau d'ajust amb
els estàndards normatius. No obstant, en alguns municipis (Maó i
Ciutadella especialment) alguns problemes expressats pels ajuntaments
apunten en la mateixa direcció: la conveniència d’ampliar l’oferta del servei
d’escoletes, bé per demanda d’escolarització insatisfeta, bé per congestió.
La voluntat del Govern de les Illes Balears d’avançar en l’ordenació i
escolarització del primer cicle d’ensenyament infantil i la implicació del
Consell Insular de Menorca aboca a recollir com a propostes aquestes
demandes, que en bona mesura s’aconsella que siguin canalitzades com a
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serveis municipals. En particular es propugna la localització d’una escoleta
com a mínim a cada nucli tradicional, ampliable segons les demandes
poblacionals.
Eventualment, i a mig termini, podria superar-se el llindar de demanda a
algunes zones costaneres amb assentaments amb tendència a superar la
fase d’ocupació estacional i esdevenir nuclis de residència permanent (per
exemple a la perifèria de Ciutadella o a la costa sud de Sant Lluís). Això
aconsella un seguiment de la xifra de nins de 0 a 2 a anys en aquests
nuclis.
Per al segon cicle (3-5 anys), la proposta del Mapa Escolar del Govern,
que aquí es recull, contempla noves dotacions a Ciutadella, S. Climent i S.
Lluís per atendre localment la demanda.
Quadre. Proposta d’actuacions en educació infantil de 2on cicle per
municipis a Menorca
MUNICIPI

ACTUACIÓ

002 Alaior
015 Ciutadella

3+3 Unitats noves

023 Ferreries
032 Maó

Centre nou a Sant Climent

037 Es Mercadal
052 St. Lluís

Ampliació amb noves Aules

064 Es Castell
902 Es Migjorn Gran
Font. Proposta de Mapa Escolar de Menorca 2000-2004. Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General de Planificació i Centres.
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7.2.2. Educació primària
En el nivell d’educació primària les demandes més esteses des dels
municipis impliquen millores dels immobles actuals. Els desequilibris entre
l’oferta de places i la demanda potencial a cada municipi, habitualment es
compensa amb transvasaments intermunicipals, el grau de voluntarietat de
les quals es desconeix. No obstant, als municipis de l’òrbita de Maó (Sant
Lluís i Es Castell), juntament al notori dèficit teòric de places, es compta
amb la petició expressa d’ampliacions per part dels consistoris, que hauria
d’ésser atesa. El Mapa Escolar que es proposa per la seva part les
ampliacions del quadre següent.
Quadre. Proposta d’actuacions a l’educació primària per municipis a
Menorca
MUNICIPI

OFERTA
LOCALITAT

ACTUACIÓ

002 Alaior
015 Ciutadella

Nou col·legi

023 Ferreries
032 Maó
037 Es Mercadal

Ampliació centres a Mercadal i
Fornells

052 St. Lluís
064 Es Castell
902 Es Migjorn
Gran
Font. Proposta de Mapa Escolar de Menorca 2000-2004. Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General de Planificació i Centres.
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7.2.3. Educació secundària
L’oferta de centres d’ESO no està actualment present a tots els municipis,
tot i així la població potencial i les peticions explícites de diferents
ajuntaments avalen la conveniència d’ampliar les dotacions existents en
alguns municipis o preveure noves dotacions. En el centre de l’illa, el
triangle format per Ferreries, Es Mercadal i Es Migjorn Gran configura una
zona de demanda potencial important, que fa que l’oferta actual sembli
insuficient. La proposta del Mapa Escolar opta per ampliar l’oferta a
Ferreries el que ja respondria a aquesta necessitat. Al sud-est, Sant Lluís i
Es Castell compten amb una xifra de població potencial en aquest interval
d’edat escolar significatiu, més important encara en el segon dels
municipis, que aconsellaria prendre en consideració la seva demanda
dotacional en aquest sentit, a fi i efecte de disminuir el desplaçament fins a
Maó. Aquest fet, no obstant, no està contemplat a la proposta del Mapa
Escolar del Govern Balear que s’adjunta a continuació. Tot i tenint en
compte la proximitat amb Maó, es proposa en aquest document la dotació
d’un nou centre de secundària a Es Castell, pel seu alt volum de demanda
actual, i es recomana també un seguiment de la xifra de demanda
potencial a Sant Lluís, per a eventuals futures actuacions en aquest nivell
educatiu.
Quadre. Proposta d’actuacions a l’educació secundària per municipis
a Menorca
MUNICIPI
002 Alaior

OFERTA A ACTUACIÓ
LOCALITAT
Ampliació 3 unitats

015 Ciutadella
023 Ferreries

Ampliació de centre

032 Maó
037 Es Mercadal
052 St. Lluís
064 Es Castell

Nou centre

902 Es Migjorn
Gran

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

481

CONSELL INSULAR DE MENORCA. AVANÇ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

Font. Proposta de Mapa Escolar de Menorca 2000-2004. Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General de Planificació i Centres.

Pel que fa a l’educació secundària no obligatòria (Batxiller, Cicles
Formatius i Garantia Social) les mancances evidenciades, tant per la xifra
potencial d’alumnes, com per les peticions expressades, aconsellen una
anàlisi detallada per municipis. Si es parteix de les dotacions actuals, cal
proposar una ampliació de l’oferta prevista al Mapa Escolar de Menorca
(Govern de les Illes Balears) presentada anteriorment, segons especifica el
quadre següent.
La recomanació es basa en el principi d’aconseguir un major equilibri
municipal entre oferta i demanda, reduint palatinament el trànsit escolar
intermunicipal per aquest motiu.
Quadre. Proposta d'ampliació de les previsions del Mapa Escolar de
Menorca d' ensenyament secundari no obligatori
MUNICIPIO
002 Alaior

ACTUACIÓN
Cicles formatius

015 Ciutadella
023 Ferreries

Cicles formatius

032 Maó
037 Es Mercadal

Cicles formatius

052 St Lluis
064 Es Castell

Batxillerat i Cicles formatius

902 Es Migjorn
Gran
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7.2.4. Educació superior
Els recursos per a la formació universitària a Menorca presenten una
dissociació orgànica i espacial accentuada. La UIB i la UNED mantenen les
seves seus a Alaior i Maó, amb una certa presència d’ambdues entitats i la
UOC a Ciutadella. No obstant, des de l’oest de l'illa (Ciutadella) es
reclamen més dotacions al respecte. Les actuacions que s’esbossen en
aquesta proposta pretenen dos objectius: ampliació i coordinació.
La millora en l’accessibilitat als serveis d'ensenyament universitari passa
per fer realitat una dotació de locals escaients a Ciutadella (on es
desenvolupen les activitats a instal·lacions provisionals), connectats
telemàticament als centres de Maó i Alaior esmentats. En aquest centre de
recursos universitaris s’ha d’oferir un subconjunt de serveis (aules,
biblioteca, seminaris, laboratori d’informàtica, serveis administratius, etc.),
de manera que disminueixin els desplaçaments dels alumnes i permetin
captar un major nombre d’estudiants. El volum de la demanda de l’oest
insular, la distància i les noves tecnologies permeten considerar aquesta
alternativa com a oportuna.
Juntament amb les instal·lacions actuals de la UNED a Maó i l’ampliació de
locals prevista per la UIB a Alaior, l’escenari futur suposaria avançar cap a
una oferta més àmplia i amb un esquema espacial multilocalitzat.
Una altra iniciativa complementària que planteja aquest document
consisteix en la implicació del Consell Insular, a través d’una oficina o ens
menorquí per a l’educació superiors (EMES), adscrit a la Conselleria
competent, amb una orientació doble: d’una banda, la de promoure la
coordinació de tota l’oferta existent al territori insular, de cara a facilitar
l’accessibilitat i penetració de la demanda resident potencial. En aquest
sentit, i explícitament, s’hauria de contemplar la maximització de
l’aprofitament dels recursos ja instal·lats de la UIB i de la UNED. D’altra
banda també es podria assumir una funció de promoció i gestió directa
d'ensenyaments de tipus superior. La intenció no és tan promoure la
creació d’una entitat universitària a l’ús, com de posar en funcionament i
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desenvolupar progressivament iniciatives que condueixin a la impartició a
l’illa d'ensenyaments d’alt nivell. Es defensa una fórmula innovadora i
flexible, que front a la universitat convencional, aprofiti certes potencialitats
de Menorca i solucioni debilitats mitjançant recolzaments estratègics per tal
d’aconseguir un desenvolupament creixent d’aquesta funció tan valorada.
En aquest sentit, la vinculació amb vàries entitats universitàries
consolidades, nacionals o estrangeres (que aportessin els recursos
docents especialitzats), l’orientació cap a nínxols o segments de demanda
apropiats (ensenyaments per a majors, diplomes d’especialització en
matèries de demanda segura o amb futur, cursos d’actualització per al
personal de les empreses, etc.), la disponibilitat d’unes infrastructures i una
capacitat de gestió insular àgil serien les bases mínimes.
A l’apartat 9.3.5, i arran d’una dotació cultural singular per a l’illa, s’apunta
la potencialitat de les instal·lacions de la Mola o del Llatzeret, com l’indret
on podrien recaure aquestes activitats educatives d’alt nivell. L’oferta
concreta podria consistit en cursos orientats i d’especialització, amb
reconeixement acadèmic. El reforçament amb una oferta complementària
de tipus lúdic-turístic-cultural i en períodes de baixa o mitja demanda
turística podria anar a l’encontre de tantes fites plantejades al Pla.

7.2.5. Altres ensenyaments
Finalment, cal destacar que les necessitats formatives abasten també a
altres segments de població i amb finalitats específiques, que han de ser
objecte d’intervenció a escala insular. Aquest és el cas de les escoles
d’adults, musicals o la formació ocupacional.
En el cas dels ensenyaments musicals les recomanacions s’orienten cap
a un nou conservatori a Maó (amb un batxillerat de música vinculat) i unes
noves instal·lacions per al conservatori de Ciutadella.
Finalment, i respecte a la formació ocupacional, la necessita de la qual
es fa patent front al repte de qualificar la població en edat activa per
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ajustar-la a les necessitats de l’economia insular, la recomanació una
vegada més apunta en dues direccions. D’una banda aconseguir la
coordinació de l’oferta actual en la intervenguin Ajuntaments, sindicats i
Consell, mitjançant alguna forma d’organització conjunta. I per una altra,
establir una seu i instal·lacions centrals (en algun immoble disponible, a
Maó per exemple), convenientment condicionades.
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7.3. Equipaments sanitaris
En matèria de dotacions sanitàries públiques la revisió del mapa sanitari
menorquí contempla una organització més ajustada a la distribució de
l’hàbitat que és assumida com a proposta del present documents. De les
tres zones bàsiques actuals amb els seus centres de Salut (a Alaior,
Ciutadella i Maó) es podria passar a un escenari amb cinc. La nova
organització territorial implica la formació d’una nova zona de salut bàsica
als municipis de Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal i una altra a Es
Castell. La ubicació concreta dels nous centres de salut recau, per raó de
centralitat i pes demogràfic, a Ferreries pel cas de la nova zona del centre,
i a Es Castell per raó de pes demogràfic. El cas de l’assignació de Sant
Lluís a una zona concreta requereix prendre en consideració que, a més
de la vinculació tradicional amb Maó, té unes condicions d’accessibilitat
espacial (transport) millors amb la capital insular que amb Es Castell, amb
el que no hi ha línia de transport públic. Per aquests motius l'alternativa
avui per avui s’inclinaria a mantenir el nou centre a la zona sanitària de
Maó, supeditant a la materialització de futures millores en la xarxa de
transports un possible desplaçament del centre a la zona des Castell.
Pel que fa a l’atenció sanitària més especialitzada les orientacions que es
proposen segueixen la línia dels resultats dels estudis sectorial previs de
l’INSALUD, amb les següents observacions:
-

Construcció d’un nou hospital a Maó, però redimensionant a l’alça
la xifra de llits, a més a més de la dotació d’un heliport annex i un
helicòpter per a trasllats.

-

Millorar i incrementar amb serveis especialitzats (dotació sanitària
de Ciutadella inclosa cirurgia menor ambulatòria i d’ingrés breu),
per disminuir els desequilibris d’accessibilitat de l’oest insular que
agrupa el 30% dels habitants permanents i un percentatge força
més gran durant l’estiu, que se situen a més de 40 km. de
l’hospital insular.
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Juntament amb l’esmentat, l’ordenació territorial del serveis sanitaris ha
d’atendre dos fenòmens relacionats entre sí en el context de l’illa: el
poblament creixent de certes zones de la costa i l’afluència turística estival.
Tot i que ambdós fets tendeixen a coincidir, cal insistir primer en la
tendència incipient de certs nuclis de població, inicialment turístics (i per
tant estacionals) de convertir-se en nuclis de població estable creixent, el
que suscita demandes d’altres serveis.
Aquest fet ja s’ha materialitzat en urbanitzacions com Cala En Porter, el
volum demogràfic de la qual així com la petició manifestada pel propi
ajuntament aconsellen la dotació d’un consultori mèdic.
Pel que fa referència a la demanda ocasionada per la població turística
durant l’estiu cal posar de manifest que s’ha generat una resposta i, al
respecte, la iniciativa privada ha actuat de manera espontània, oferint
serveis de consulta a locals més o menis precaris. És evident que les
necessitats sanitàries de la demanda flotant requereixen d’una oferta
flexible i en la qual hi concorrin tant el sector públic com el privat.
Amb la intenció d’oferir un nivell de qualitat superior en aquest tipus de
serveis cal recomanar una reflexió sobre els procediments actualment
seguits i els recursos oferts, i, especialment des de l’òptica territorial,
considerar la dotació d’unitats sanitàries, amb locals convenientment
condicionats i localitzats a les zones de major concentració turística. Una
assistència convenientment dimensionada i més propera a la ubicació dels
visitants tendria la doble virtualitat de reduir la congestió constatada en els
centres assistencials per a la població resident i disminuir el trànsit rodat
per carretera. Intervencions d’aquest tipus es recomanen a la costa de
Sant Lluís (Punta Prima) i Cala Galdana (Ferreries-Ciutadella).
Al quadre següent se sintetitzen les propostes i recomanacions (en aquest
cas pels ajuntaments) de cara a una provisió convenient de serveis de
salut a l’illa.
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Quadre. Propostes i recomanacions de dotacions de salut per
municipi a Menorca.
MUNICIPI
002 Alaior

LOCALITAT

ACTUACIÓ

Cala´n Porter

Ambulatori nou

015 Ciutadella
023 Ferreries

Extensió hospitalària
nova
Ferreries
Cala Galdana

032 Maó

Hospital nou

037 Es Mercadal
052 St Lluís

Nou centre de salut
Ambulatori temporal
Unitat sanitària nova

S. Lluís
Punta Prima

Ampliació
d’instal·lacions
Ambulatori temporal

064 Es Castell

Nou centre de salut

902 Es Migjorn
Gran

Unitat sanitària nova

7.4. Equipament social
Les dotacions socials atenen necessitats heterogènies i sorgeixen
estretament relacionades a la proporció d’efectius demogràfics. Les
recomanacions que aquí es recullen s’han fonamentat en tres pilars
fonamentals: el Pla Sociosanitari 2000 de Menorca, el document de
diagnòstic del PTI i les demandes municipals. Donada la naturalesa i els
objectius del PTI en aquest document s’ha posat èmfasi en les propostes
amb majors implicacions sobre l’espai físic, cercant especialment una
definició dels components amb un contingut immobiliari. No obstant, i des
de la premissa integradora que el Pla assumeix per abordar més
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convenientment uns problemes de caràcter multidimensional,
suggeriran també actuacions que són competència municipal.

se

A la zona oriental es proposa la implantació de la funció de residència
d’ancians (mida petita) a Sant Lluís; aquest fet es recolzaria en la seva
major distància a Maó on es troben actualment els serveis de centres de
dia. A Es Castell, per la seva banda es proposa un servei de centre de dia.
La funció d'acollida de persones podria ésser contemplada a Maó
(demanda municipal).
A la zona centre es proposen les següent actuacions:
-

Ampliació de la funció de residència d’ancians de Mercadal,
associada a la nova de centre de dia. Una dimensió adequada
permetria donar servei a la possible demanda dels municipis veïns
com Es Migjorn Gran.

-

Ampliació de la funció de residència d’ancians a Alaior, associada
a la nova de centre de dia. Eventualment podria servir també
d’acollida per a la demanda d’altres municipis de la zona central.

A la zona occidental (Ciutadella) es proposa:
-

Ampliació de l’equipament residencial per als ancians.

-

Nova implantació de la funció de residència per a estades llargues
de caràcter socio-sanitari (amb possibilitat d’atendre trastorns
físics i/o psíquics). Convenientment dimensionada podria acollir
part de la demanda de la zona central de l’illa.

Menció apart mereixen els habitatges tutelats com un servei alternatiu a
l’allotjament a residències. A qualque municipi la demanda és ja explícita,
però en aquest document es defensa la progressiva extensió d’aquesta
fórmula, en coherència amb les premisses del Pla Socio-Sanitari 2000 de
Menorca.
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Quadre. Propostes i recomanacions de dotacions per a serveis
socials per municipi a Menorca
MUNICIPI

ACTUACIÓ

002 Alaior

Residència ancians, ampliació
Centre de dia, nou
Habitatges tutelats

015 Ciutadella

Residència ancians, ampliació
Centre de dia, ampliació
Habitatges tutelats
Centre per a estades socio-sanitàries
llargues, nou
Club d’ancians, ampliació

023 Ferreries

Residència d’ancians, ampliació
Habitatges tutelats

032 Maó

Centre d’acollida temporal
Habitatges tutelats

037 Es Mercadal

Residència ancians, ampliació
Habitatges tutelats
Centre de dia, nou

052 St Lluís

Residència ancians, nova
Habitatges tutelats

064 Es Castell

Centre de dia, nou
Habitatges tutelats
Club ancians, substituir l’actual

902 Es Migjorn Gran

Habitatges tutelats
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7.5. Equipaments esportius
Les especificacions de propostes sobre equipament per a la pràctica de
l'esport a escala territorial resulta complex a un context com el menorquí,
arran de la frontera poc clara entre les instal·lacions per a residents
permanents i aquelles orientades a la població turística, quantitativament
important, com s'ha afirmat en el diagnòstic, però amb la particularitat de
tenir una titularitat, accés i localització congruent amb la finalitat lúdica i
comercial que representa el turisme, és a dir, que no resulten convenients
per a la utilització habitual de la població permanent.
Per aquest motiu, l'èmfasi s'ha posat en aquells equipament orientant al
segment dels resident habituals. En aquest sentit, juntament a les
valoracions derivades de l'anàlisi estadística sobre el Cens Nacional
d'Instal·lacions esportives de 1997, s'ha comptat amb la informació directa
dels propis ajuntaments, tant verbal com escrita, que constitueix una dada
qualitativa i actual de les necessitats. En aquest cas s'ha de tenir present
que les demandes dels ajuntaments, que són qui posteriorment han de
satisfer-les, s'han de veure com a òptims, però no sempre assumibles a
curt termini.
En síntesi, els ajuntament prioritzen instal·lacions col·lectives com els
pavellons i pistes poliesportives, pistes de tennis, piscines, gimnasos i
camps de futbol destinats als usos habituals de la població resident. Bona
part de les intervencions apunta a les millores d'infrastructura existents,
que eventualment podrien arribar a recomanar la substitució per altres de
nova construcció (com succeeix amb el poliesportiu d'Es Castell o el camp
de futbol d'Es Migjorn).
Per la seva banda, el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes
Balears han acordat la redacció en el 2002 d'un Plan Insular Director
d'Instal·lacions Esportives, que analitzarà amb més profunditat la realitat,
els usos i demandes actuals i futures.
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La inversió pública en instal·lacions esportives es realitza directament des
dels ajuntaments o mitjançant el Pla Territorial d'Instal·lacions Esportives
del Consell Insular de Menorca.
En aquest Pla Territorial Insular s'indiquen les necessitats de noves
infrastructures i d'actuacions d'importància en les infrastructures existents ,
de caràcter insular, així com altres qüestions que relacionen instal·lacions
esportives i territori, que el Pla Director Insular haurà de concretar en un o
altre sentit.
Propostes i recomanacions d'actuació:
1.

Redacció del Plan Director Insular d'Instal·lacions Esportives.

2.

Actuacions per solucionar les necessitats d'instal·lacions de
caràcter insular:
a)
b)
c)
d)

3.

Dos circuits de ciclisme. Una situada a l'àrea de llevant i una
altre al municipi de Ciutadella.
Una pista adient per a la pràctica de motocros i altres
especialitats com trial, etc. Situació: municipi de Ciutadella.
Pista de tir amb arc, que pugui allotjar altres pràctiques de tir.
Situació: centre de l'illa.
Dues pistes de cross i bicicleta de muntanya a Santa
Eularieta.

Millora de les instal·lacions bàsiques:
a)
b)

Millora de la pista d'atletisme municipal de Maó
Millora de camps de futbol, amb la implantació de gespa
artificial i altres actuacions. La primera fase del Pla està actiu
actualment, es preveuen actuacions a Alaior, Ciutadella, Sant
Lluís, Es Castells i Ferreries.
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c)
d)

7.6.

Millora o construcció de nova planta d'un esportiu a Es
Castell. Millora del poliesportiu de Sant Lluís.
Increment de l’oferta de piscines municipals. Se suggereixen
Maó, Alaior i Ciutadella.

Equipaments culturals

Tot i que existeixen instal·lacions de tipus cultural a tots els municipis, les
situacions dotacional són heterogènies, tant com a resultat de les
iniciatives i prioritats dels governs locals, com pels distints recursos que
han pogut arribar procedents a vegades d’instàncies superiors
o
d’aportacions privades. Amb l’objectiu de satisfer les necessitats bàsiques
d'accés als béns i serveis de la cultura per part de la població en general,
la proposta del present document s’adreça a l’obtenció de les funcionalitat
típiques d’un centre cultural, entès com un equipament bàsic i polivalent,
que siguin presents a tots els municipis. Els centres culturals haurien de
desenvolupar la funció de focus de difusió i celebració d’activitats variades,
acostant als ciutadans les ofertes culturals mòbils. A grans trets, podrien
acollir sales per a diferents usos i en particular per a audiències massives
(representacions, audicions i projeccions), sales per a exposicions, tallers,
etc.
Són molts els casos on aquestes funcions poden estar ja presents a
immobles que no són els idonis. Per aquest motiu, i en consonància amb
les demandes referides en aquest tipus d’instal·lacions (nous centres o
millores i ampliacions) per part dels ajuntaments, el detall del seu contingut
pot ésser objecte d’especificacions posteriors, qüestió que pretén resoldre
els programa pluriannual de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
per dotar d’aquestes instal·lacions a tots els municipis.
Una altra instal·lació bàsica, l’equipament bibliotecari, ha resultat
àmpliament demandada pels ajuntaments i, en raó de les dades
estadístiques disponibles, cal recomanar la intervenció, be en el sentit
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d’ampliacions / millores dels existents, bé en el de creació d’altres de
noves (particularment en els dos nuclis majors, Maó i Ciutadella).
Per a les dotacions qualificades de museus, variades en la seva naturalesa
i localització, s’atendrà al determinat per la Llei de Museus de les Illes
Balears, que definirà la naturalesa i funcions del museu, col·lecció
museogràfica i col·lecció, i que determinarà igualment les competències de
les administracions implicades. El Consell Insular de Menorca,
especialment a partir del 2003, any en el qual es preveu accedir a les
competències de gestió del Museu de Menorca, actualment competència
del Govern de les Illes Balears, haurà de desenvolupar un paper de
coordinació i promoció de la xarxa o sistema de museus de Menorca.
D'altra banda, el Consell Insular de Menorca ha
creació de la xarxa Menorca monumental, a la que
centres de titularitat diversa, pública i privada,
jaciments arqueològics amb visita pública, etc;

iniciat, l'any 2000, la
s'han afegit vint-i-cinc
museus col·leccions,
amb la intenció de

coordinació i creació d'objectius comuns de revalorització dels patrimoni.
Propostes i recomanacions d'actuació:
En l'àmbit de les propostes d'actuació
administracions, es plantegen les següents:

que

impliquin

totes

les

1.

Xarxa d'espais culturals: creació d'espais culturals polivalents (teatre,
música, conferències, etc.) allà on no es disposi d'aquest espais. En
aquest sentit se desenvoluparà el Pla entre el Consell Insular i els
Ajuntaments de creació d'aquests espais que en primera fase (20022005) s'ha previst als municipis de Ferreries i Es Mercadal, i en fases
successives als municipis de Sant Lluís, Es Castell, Alaior i Es Migjorn
Gran.

2.

Desenvolupament i continuació del Pla d'Equipaments i Instal·lacions
Culturals, promogut pel Consell Insular i els Ajuntaments, per a la
millora d'instal·lacions i equipaments existents. En aquests sentit una
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relació bàsica de necessitats plantejades pels ajuntaments: Alaior,
millora del centre cultural de Sant Diego; Ciutadella, millora de les
sales d'exposició; Ferreries, millora de la biblioteca; Fornells, sala
d'exposicions; Es Castell, millora de la sala d'exposicions, etc.
3.

Millora de les biblioteques. El 2001, el Consell Insular de Menorca
aprovà el Reglament Insular de Biblioteques de Menorca. En aquest
reglament se determina un període de cinc anys pel compliment d'una
sèries de requisits i condicions en relació a la població. Algunes han
complert aquestes condicions, i altres estan en procés. El Pla
d’Equipaments i Instal·lacions Culturals també contempla el
finançament compartit d’aquestes inversions. Els ajuntaments de
Ciutadella i de Maó tenen previst, en els seus municipis, la construcció
de noves biblioteques, que s'afegiria a la xarxa actual.

4.

Mapa d'instal·lacions de Ciutadella. Per la seva banda, l'ajuntament de
Ciutadella treballa en la reordenació de les actuals infrastructures i la
creació de noves infrastructures culturals, preveient-se: a) instal·lació
cultural museístic a Can Saura; b) nou arxiu històric municipal; c)
auditori i equipament de tallers artístics.

5.

Museu etnològic. A la xarxa de museus es creu interessant, per la
demanda existent i la manca d'oferta, la creació d'un museu de
caràcter etnològic. L'existència del Museu de Menorca a Maó, el
Museu Municipal i el Museu Diocesà ambdós a Ciutadella, es
considera que aquesta nova hauria de localitzar-se a un altre municipi
diferents dels anteriorment esmentats. En aquest sentit, l'ajuntament
d'Alaior ha fet pública la seva voluntat de localitzar aquesta nova
infraestructura en el seu municipi.

6.

Creació de l’Arxiu Històric General de Menorca, de caràcter insular i
d’acord amb els ajuntaments disposats a mancomunar esforços per a
la bona pràctica arxivística. La ubicació d’aquest Arxiu General es
projecta al municipi d’Es Castell, associat a la recuperació i titularitat
de les instal·lacions militars desafectades de l’Explanada. Com a
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ubicació alternativa en cas de no viabilitat de la previsió anterior, es
podrà projectar la ubicació de l’Arxiu Històric General de Menorca al
municipi d’Alaior (Pati de sa Lluna).
7.

Conservatori de Música de Menorca. Si s’atén a la manca d’espai en la
ubicació actual i la previsió de futur creixement, es tendrà en compte el
sòl necessari per a la definitiva radicació del Conservatori de Música
de Menorca al municipi de Maó.

7.6.1. Equipaments juvenils
Cal destacar els equipament públics destinats a joves. A tots els municipis
menorquins existeixen entitats juvenils, i destaca, en general la demanda
de centres de joventut. De les demandes recollides és notòria la naturalesa
múltiple dels usos que recullen aquestes instal·lacions: sales de jocs, sales
d'informàtica amb accés a internet, seus d'associacions juvenils,
organització d'activitats de temps lliure, serveis d'informació per a joves,
viatges, campaments, intercanvis, convocatòries, concursos, beques, etc.
Una part d'aquestes funcions es realitzen actualment des dels Punts
d'Informació Juvenil, presents a tots els municipis de l'illa. Per tant, aquests
centres de joventut o cases de joves se perfilen més com a indrets de
trobada i de relació, generadors d'activitat de temps lliure, seus
d'associacions, etc.
Propostes i recomanacions d'actuació:
1.

El present Pla creu necessari que els Ajuntaments destinin immobles
concrets a la prestació d'aquests serveis i activitats a tots els municipis
de l'illa. Pel que toca a Maó i Ciutadella, atès el seu volum demogràfic,
es tractaria de centres específics de certa envergadura.
Altres instal·lacions rellevants per a l'ús lúdic i formatiu orientades a la
demanda infantil i juvenil, però que també s'utilitzen per a la població
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en general, són aquelles instal·lacions relacionades amb la naturalesa,
el camp, els albergs i les cases de colònies.
Actualment a Menorca i arran de l'increment dels darrers anys, existeix
una demanda superior a l'oferta existent. Aquest tipus d’instal·lacions
són de titularitat privada, si s'exceptuen els càmping, són bàsicament
propietat de l’església. Els principals són: Sant Joan de Missa
(Ciutadella), Es Canaló (Barranc d'Algendar), Son Putxet i Binixems
(Alaior). Els de titularitat pública són dels Ajuntament i Govern de les
Illes Balears, destacant: Es Pinaret (Ciutadella), Torre de Son Ganxo i
Biniparratx (Sant Lluís ), i Tebalúger (Es Castell). La distribució
geogràfica de les instal·lacions pot considerar-se bona.
Igualment en aquest anys s'han presentat projectes de noves
inversions en instal·lacions, que al seu compliment, podran satisfer
gran par de l'actual demanda. Aquests projectes formen el nucli de
propostes que fan el PTI.
2.

Construcció d'albergs juvenils a Ciutadella (Sa Vinyeta), i aprovat pel
Govern de les Illes Balears. Noves places aproximades 120.

3.

Creació de la casa de colònies a s'Enclusa (Ferreries), que substitueix
el projecte de casa a les antigues escoles de Santa Cecília. Projecte
iniciat pel Consell Insular de Menorca. Noves places aproximades 120.

4.

Possible instal·lació compatible amb una casa de colònies i centre
d'interpretació de la naturalesa a Es Torretó (Ciutadella), propietat del
Govern de les Illes Balears: noves places aproximades 40.

Un darrer aspecte que ha de recollit el PTI és la demanda de zones
d'acampada, tant de caràcter educatiu com de lliure-regulat. La demanda
actual és molt superior a l'oferta actual fonamentada sobre tot en el
càmping. El PTI regula en els usos del sòl les àrees susceptibles d'acollir
zones d'acampada, amb el que s’avança en la solució de la qüestió. No
obstant la resolució definitiva passarà per:
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a)
b)
c)

Crear una normativa específica d'acampada
Delimitar zones d'acampada d'iniciativa pública i promoure la
creació d'aquestes instal·lacions
Facilitar les iniciatives d'associacions no lucratives privades

7.6.2. Equipaments culturals de capçalera.
Finalment, i tot i que no es recull a l’articulat com a part de la norma,
s'apunta la conveniència de projectar a Menorca algun tipus de centre
d'interpretació cultural. S'ha constatat que a l'actual horitzó històric moltes
ciutats s'estan posicionant en el context internacional, per assumir rols o
funcions que els confereixen senyes d'identitat, imatge i reconeixement
més enllà del propi territori.
Aquest fet evidencia la voluntat explícita de les comunitat de situar-se a un
nivell destacat, que transcendeixi el seu contingut local i regional. És
evident que únicament certes ciutats o àrees poden enfrontar-se al repte
d'aconseguir aquesta posició de manera simultània a fronts diversos, i
encara pareix més clar que territoris amb recursos limitats només poden
aspirar a destacar a alguns d'ells.
Aquesta és la posició prèvia des de la que s'aspira per a Menorca a
aconseguir un estatus prominent, recolzat en la realització d'una funció
singular. D'acord amb aquestes realitats i potencialitats de l'illa, l'opció
propugnada aquí es decanta per una orientació de tipus cultural. La
determinació concreta del seu perfil és tal que supera l'àmbit i l'abast del
PTI.
La determinació d'aquest centre o centres de capçalera és un projecte que
ha de madurar-se amb el temps. No obstant, l'illa compta amb escenaris de
localització realment notables, on s'hi podria estudiar aquest projecte, en
concret la fortalesa d'Isabel II i el conjunt de la península de la Mola, de
titularitat estatal i gestionada per un ampli consorci; l'illa de Llatzaret, de
titularitat estatal, les instal·lacions de s’Enclusa en procés d'adquisició per
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part del Consell Insular de Menorca; o les instal·lacions militars de
S'Esplanada d'Es Castell, de propietat privada.

7.7.

L’equipament comercial

Les propostes respecte l’equipament per a la provisió d’articles per al
consum apunten cap a vàries direccions segons el context geogràfic de
què es tracti. En termes generals els principis adoptats per a formules les
propostes que es poden resumir en:
-

Promoció de la competència i competitivitat de les empreses
comercials minoristes, limitant les posicions de predomini.

-

Manteniment de la funció comercial com a elements rellevant de la
base econòmica local.

-

Abastiment habitual a escala local, per tal de reduir els
desplaçaments.

-

Flexibilitat en l’oferta, atesa l’estacionalitat de la demanda.

Per tot això les recomanacions del pla es concreten de la següent manera:
1)

Implantació de la fórmula de “centres comercials oberts” als nuclis
principals. Atès que constitueixen un dels ingredients del paisatge i la
vida urbana, un factor de desenvolupament local i una clau per a la
conservació dels immobles, les coalescències comercials a zones
cèntriques a ciutats de mida mitjana-petita, com són Maó i Ciutadella,
no sols han de ser preservades, sinó que també han d’ésser
potenciades. La fórmula que, davant les experiències existents, s’ha
de recomanar és la coneguda com a centres comercials oberts.
S’entén com a una “organització comercial, amb una imatge i
estratègia pròpies, que compta amb la implicació de tots els agents
d’una àrea delimitada d’una ciutat, amb una concepció global d’oferta
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comercial, serveis, cultura i oci”. Suposen, per tant, una aporta per a
potenciar i actualitzar aquestes funcions i àrees centrals, actuant de
forma coordinada i convergent sobre una àmplia gamma d’aspectes:
organitzatius (associacionisme), empresarials, urbanístics, transports,
etc., per tal de promoure objectius com la modernització, competitivitat,
ocupació, revitalització, etc.
2)

Els equipaments comercial a les capçaleres municipals de menor
dimensió han resultat inadequats a varis casos, el que es desprèn de
les peticions formulades expressament pels municipis. En aquest
context és recomanable el foment i consolidació de la funció comercial
a determinades zones delimitades de l’interior del casc urbà, amb
objecte de permetre l’accés a peu i mantenir els espais centrals
d’interacció social. Formalment, els establiments podrien ubicar-se, be
de manera dissociada, be de forma integrada, si això és possible
(mercats, petits centres comercials). Per a possibilitar l’èxit cal postular
una sèrie de directrius: facilitar la implantació d’establiments que
operen com a “locomotores” (e. g. Supermercats, establiments
d’artesania), i comerços de comparació, adoptar, per part de
l’Ajuntament, un paper actiu en aspectes urbanístics, accessos o
paisatge urbà, etc., i fomentar l’esperit associacionista entre els
comerciants.
A diverses capçaleres municipals (e.g. Es Mercadal i Es Migjorn Gran)
hi ha fins i tot demanda expressades d'aquest tipus d'entitats. A altres
municipis com Es Castell, Alaior, Ferreries o Sant Lluís, compten amb
supermercats de certes dimensions (en el darrer dels casos amb una
ubicació perifèrica), el pot dificultar la reordenació cap a la fórmula que
aquí es propugna.

3)

Les fórmules d’establiments no especialitzats (en règim d’autoservei)
de dimensions grans (segons la normativa autonòmica) no són
defensats aquí ja que, donades les distàncies intrainsulars, la
probabilitat de capturar clientela d’altres municipis per part d’un gran

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

500

CONSELL INSULAR DE MENORCA. AVANÇ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

equipament comercial és alta, el que incidiria en els fluxos de tràfic i en
la base econòmica local dels municipis implicats.
És evident que a un mercat tan limitat com és el menorquí, la
presència d’unes poques grans superfícies comercials ocasionaria una
posició de predomini a tota l’illa, poc convenient per vàries raons
(posició de mono o oligopoli, fort impacte sobre treball, major
dependència de marques no insulars, perjudici al desenvolupament
econòmic local com han demostrat estudis molt recents,
desplaçaments més llargs pel comprador, etc.), per la qual cosa no es
contemplen des del PTI el desenvolupament de grans superfícies
comercials i/o hipermercats.
No obstant, el creixement de les perifèries dels principals nuclis i
urbanitzacions litorals de moderada o baixa densitat, associada a la
motorització de residents i visitants, dóna una oportunitat per a
l’aparició d'establiments no especialitzats en règim d’autoserveis
orientats especialment cap als consum freqüent (e. g. Autoserveis,
superserveis o supermercats).
A les perifèries urbanes de les dues grans ciutats, aquesta opció sería
possible afegint l’establiment a un immoble de tipus mini-centre
comercial inserit o proper a l’espai residencial, només si la mida està
suficientment limitatper a que la seva àrea d’atracció comercial (àmbit
primari i secundari que reuneixen el 85% dels clients) sigui
pràcticament local, el servei a la població estarà garantit i sense que
els impactes sobre el teixit comercial preexistent siguin perjudicials,
per no dir positius (ja que estimulen la competència).
3)

A les urbanitzacions aparegudes amb vocació turística, juntament amb
les fórmules d’establiments de productes de compra habitual (sovint en
règim d’autoservei) i els comerços per turistes (que podrien coincidir
amb mini-centres comercials), els espais condicionats per a mercats
ambulants haurien d’ésser objecte d’especial atenció per la seva
flexibilitat per a atendre la demanda cíclica, per afavorir a la PIME i pel
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seu major impacte a l’economia local, així com defensen les teories
recents. L’oferta comercial per a la població flotants dels assentaments
turístics se configuraria així sobre dues components complementàries:
locals fixes (tot i que operant estacionalment) i espais per a mercats
ambulants, Respecte als primers cal establir el llindar mínim de 300
m2.
Quadre. Propostes i recomanacions sobre articulació territorial dels
equipaments comercials
CONTEXT
GEOGRÀFIC

PROPOSTA

LLOCS
D’APLICACIÓ

Centres comercials oberts,
preservant les funcions
comercials centrals existents
i, en el seu cas, reajustament
(e.g. mercat de Ciutadella)
Mercats artesanals

Maó i Ciutadella

Capçaleres municipals
(nuclis petits i mitjans)

Consolidació de funcions
comercials intraurbanes a
àrees designades.
Mercats

Es Mercadal, Es
Migjorn Gran, Es
Castell, Sant Lluís,
Alaior, Ferreries

Perifèries dels nuclis
urbans majors

Establiments de tipus
autoservei amb dimensió
mitjana dins les zones
residencials

Maó i Ciutadella

Establiments de tipus
autoserveis de mida mitjana
Espais condicionats per a
mercats ambulants

Urbanitzacions d’Es
Castell, Alaior,
Mercadal, Ferreries,
Ciutadella, Sant Lluís,
etc.

Instal·lacions per a activitats
de fira i congressos

Maó
Es Mercadal
Alaior
Ciutadella

Centres urbans dels
municipis majors

Urbanitzacions litorals

Assentaments amb bona
accessibilitat
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Tot i que amb un caràcter diferent, cal fer esment en aquest apartat per la
seva vinculació amb l’activitat comercial (tot i que no estrictament
minorista), la conveniència de fomentar igualment la cristal·lització d’unes
instal·lacions aptes per la celebració d’activitats de fira, orientades en
principi cap als sectors productius insulars per a que exerceixin una funció
informàtica, que faciliti els intercanvis i la difusió d’innovacions que la
societat del coneixement implica. Amb aquesta finalitat s’ha d’esmentar
que ja es compta amb una experiència que apunta en aquesta direcció al
terme de Mercadal. La voluntat del consistori, la disponibilitat de certs
locals (reconvertits) i la centralitat geogràfica són unes bases
esperançadores sobre les quals avançar progressivament en aquesta línia.

7.8.

Equipaments de protecció civil i seguretat

En aquestes matèries ha estat possible posar de manifest necessitats que
afecten sobre tot als immobles. Per la seva reiteració cal remarcar la
demanda de millores o d’ampliació d’instal·lacions de la policia, tot sovint
congestionades durant l’estiu, així com el dels parcs de bombers existents
a varis municipis. Tot això es recull, tan sols com una recomanació des del
PTI, sense aparèixer pel seu caràcter entre els equipaments que indiquen
les Normes d’Ordenació Territorial que s’adjunten al Pla. Convé recordar
que a Sant Lluís s’ha destinat una nova nau per la policia, que en el cas de
Mercadal les instal·lacions de seguretat i bombers s’ha traslladat
recentment i que a Ciutadella s’estan construint noves instal·lacions per al
servei de bombers.
Està prevista una CECOP, que s'ubicarà a la nova seu del Consell Insular
de Menorca, instal·lació que possibilita la coordinació de tots els serveis de
protecció civil i seguretat en cas d'emergència.
Respecte als serveis d’ordre i seguretat és necessària la construcció d'un
centre de reinserció social en el municipi de Maó que resolgui la necessitat
de donar acollida als presos de cap de setmana i tercer grau. Cal
propugnar, a més, que a les urbanitzacions turístiques de majors
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dimensions, i dins les instal·lacions de serveis municipals que es proposen
en un apartat posterior, es consideri també espai suficient per permetre el
funcionament, sobretot, durant el període estival i a certes hores del dia,
d'una oficina de policia de proximitat. Vegeu a l’apartat esmentat la
proposta concreta de localització.
És important destacar que el Pla TERME, actualment en fase de redacció,
integra per a l'illa de Menorca els diferents serveis de Protecció Civil.
Quadre. Recomanacions de dotacions per a serveis de seguretat i
protecció civil per municipi a Menorca
MUNICIPI

ACTUACIÓ

002 Alaior

Instal·lacions de policia, ampliació i millora
Subparc de bombers

015 Ciutadella

Instal·lacions de policia, ampliació i millora.
Parc de Bombers (en construcció)

023 Ferreries

Instal·lacions de policia, ampliació i millora
Subparc de bombers

032 Maó

Instal·lacions de policia, ampliació i millora
Centre de reinserció social
Parc de bombers

037 Es Mercadal

Instal·lacions de policia, trasllat a nova
ubicació (realitzada)
Subparc de bombers

052 St Lluís

Instal·lacions de policía, nova (realitzada)

064 Es Castell

Instal·lacions de policia, ampliació

902 Es Migjorn
Gran

Instal·lacions de policia, ampliació i millora
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7.9.

Equipaments administratius

En matèria de locals per a l’administració local s’han observat demandes
que des de la perspectiva de l’articulació territorial no suposen alteracions
substantives. Corresponen fonamentalment a ampliacions i/o millores dels
immobles consistorials o d’altres serveis de l’administració pública local,
que es recullen com a recomanacions en el quadre següent.
Quadre. Recomanacions de dotacions per a serveis administratius
per municipi a Menorca.
MUNICIPI

LOCALITAT

ACTUACIÓ

002 Alaior

Instal·lació per a la unitat
de serveis socials, nova

015 Ciutadella

Jutjats, ampliació
Casa consistorial,
ampliació i millora

023 Ferreries

Casa consistorial,
ampliació

032 Maó

Jutjats, ampliació
Casa consistorial,
ampliació
Reubicació de les seus de
l’Administració autonòmica

037 Es Mercadal

Es Mercadal
Fornells

Casa consistorial,
ampliació i millora
Local administratiu, millora
d’instal·lacions

052 St Lluís

Casa consistorial,
ampliació i millora

064 Es Castell

Casa consistorial,
ampliació i millora

902 Es Migjorn
Gran

Casa consistorial, nova
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Amb la intenció d’afavorir la presència institucional i funcional escaients cal
proposar la reubicació, dins Maó, de les instal·lacions representatives del
Govern de les Illes Balears a l’illa, així com ampliacions a les seus dels
jutjats de Maó i Ciutadella.

7.10. Altres equipaments
Finalment, i per mostrar-se de nou com una necessitat força estesa,
s'apunta a la conveniència de realitzar intervencions d’ampliació i/o millora
en matèria de cementiris i instal·lacions annexes, segons es detalla en el
quadre adjunt, amb independència de no estar recollits a les Normes de
l’Ordenació Territorial, per raó de les competències del seu
desenvolupament alienes al PTI.
Quadre. Recomanacions d’equipaments mortuoris per municipi a
Menorca
MUNICIPI

LOCALITAT

002 Alaior

ACTUACIÓ
Cementiri, ampliació

015 Ciutadella
023 Ferreries

Cementiri, ampliació

032 Maó

Maó
S. Climent

Cementiri, ampliació
Cementiri, ampliació

037 Es Mercadal

Es Mercadal Cementiri, ampliació i millora
Fornells
Cementiri, ampliació i millora

052 St Lluís

Cementiri, ampliació i millora

064 Es Castell

Cementerio, traslla amb
ampliació

902 Es Migjorn
Gran

Cementiri, ampliació
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7.11. La presència de serveis municipals als assentaments turístics:
Cap a una fórmula d’articulació
La dualitat particular que l’activitat turística està generant en el sistema de
nuclis de població ha estat objecte d’una atenció limitada des de l’òptica de
l’administració territorial. En general no són pocs els casos en els quals
s’ha reduït certs nuclis al paper de simples espais monofuncionals
generadors de rendes (activitats de serveis turístics), amb una
desconsideració notòria vers altres dimensions que l’hàbitat humà, tot i que
temporal, ha de reunir. A àmbits com el menorquí, l’estructura peculiar del
seu hàbitat necessàriament ha de repercutir en la forma de com
s’organitzen i es manifesten espacialment les funcions en les quals està
involucrada l’administració pública local.
Als anterior apartats s’han anat desgranant certes propostes referides a
dotacions específiques, però arribats en aquest punt es pot proposar, més
específicament, la idea de constituir unitats municipals de servies en una
sèries d’urbanitzacions turístiques convenientment designades. L’expressió
forma bé podria ésser la d’unes instal·lacions que acullin diferents funcions:
informació tant del municipi, com del conjunt de l’illa (cultural,
administrativa, lúdica, etc.), vigilància i seguretat, atenció sanitària,
gestions administratives (e.g. finestra per al ciutadà) i, eventualment,
instal·lacions esportives d’ús públics. La gamma de serveis oferts podria
adaptar-se de forma flexible segons les circumstàncies de cada
assentament, i la designació de zones hauria de prioritzar el criteri de
llindar de població visitant. El període l’activitat de certes funcions, podria
igualment, ajustar-se al ritme estacional d’afluència de visitants.
A més a més dels efectes parcials que suposaria la satisfacció de
necessitats paleses, en el conjunt tendrien un significat clar: manifestar la
voluntat de l'administració pública per la cohesió i control territorial, així
com també per l’atenció explícita i propera a la població resident i visitant.
És previsible que això es tradueixi en una superior satisfacció superior de
la població flotant, objectiu que en aquest document s’ha postulat com a
congruent amb l’elevació de l’estàndard de qualitat de vida (temporal o
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permanent) a l’illa. Cal insistir que aquesta fórmula compta amb alguns
antecedents a Menorca (com són els exemples de Sant Tomàs, a Es
Migjorn Gran i Cala En Porter, a Alaior).
La selecció de les zones d’intervenció a partir del criteri de càrrega
demogràfica entrebanca amb la dificultat de la manca d’estadístiques
fiables pel que la proposta que aquí es realitza es fonamenta en una
consulta a fonts municipals. Per tant entre les urbanitzacions costaneres
que cal considerar com a candidates per a aquesta dotació tendriem:
-

Cala En Porter (Alaior)
Son Bou (Alaior)
Cala Galdana (Ferreries- Ciutadella)
Sant Tomàs (Es Migjorn Gran)
Punta Prima (Sant Lluís)
Entorn de Cap d’Artrutx
Los Delfines (Ciutadella)

Altres urbanitzacions costaneres amb xifres menors de població de dret,
però amb un nombre considerables de visitants podrien ésser
considerades en un futur, tot i que més llunyà que les anteriors.
Consideració especial mereix el nucli de Fornells, en el municipi de
Mercadal. Dit assentament compta amb una presència de funcions
administratives i és una referència de centralitat a la costa N per a altres
urbanitzacions més petites i properes al nucli. Es recomana, doncs, un
progressiu recolzament de la descentralització administrativa, dins les
possibilitats del marc regulador vigent.
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8.

ORDENACIÓ DE L’OFERTA TURÍSTICA (POOT).

La qualitat ambiental i paisatgística del medi físic de Menorca, certificada
per la seva condició de Reserva de la Biosfera, contrasta amb l’extensió
d’un model de localització territorial de l’oferta d’allotjament estructurada en
apartaments i hotels de categoria mitja i baixa, sense gairebé oferta
complementària. A les zones on es concentra l’activitat turística es poden
trobar diferents tipologies d’ocupació, saturació i qualificació de l’oferta,
que no responen a un model definit i comú, en el que s’adeqüin l’oferta
d’hostaleria i l’oferta complementària als valors ambientals, culturals i
paisatgístics de l’illa.
L’estratègia proposada es centra en un tractament integrat per part del PTI
del model turístico-territorial a estimular, basat en la promoció de la qualitat
i la diversificació de l’oferta com a via per a reduir l’estacionalitat i l’impacte
territorial, i incrementar la despesa mitjana del visitant i el seu efecte sobre
l’economia de l’illa. L’impacte del turisme sobre els recursos de l’illa
mesurats en ocupació i ús del territori requereixen d’un plantejament
insular amb una traducció local a escala d’actuacions a cada zona
turística.
En aquest sentit es proposa una estratègia territorial sostinguda sobre la
consecució d’un model articulat a través de disposicions generals per a
tota l’illa, i determinacions particulars per a cada Àrea Turística. El propòsit
és actuar per zones en funció dels seus condicionants territorials,
ambientals i paisatgístics per a integrar-les funcionalment en el model
turístico-territorial que es pretén promoure.
Per aquest motiu es proposa l’ús dels instruments de Reconversió
Territorial reconeguts per les DOT com a base d’actuacions dirigides a
millorar les zones turístiques degradades, i articular mecanismes de
planificació amb paràmetres de qualitat en aquelles zones amb possibilitats
de desenvolupament en un futur. La fragilitat ambiental i paisatgística de
l’Illa i el seu valor com a recurs turístic fa que es requereixi el
desenvolupament d’estratègies que responguin a un model d’ocupació
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“horitzontal” del territori amb predomini d’allotjaments hotelers i
major dotació d’oferta complementària, gestionats per criteris de
sostenibilitat i integració en el medi.
En primer lloc, es proposa un model “horitzontal” de major dispersió en
l’edificabilitat front el model concentrat “vertical”, per la seva adequació als
condicionants de les zones turístiques de Menorca, amb elevats valors
paisatgístics i ambientals. El model horitzontal garanteix una dotació de
zones verdes i equipaments de qualitat per estar integrat en l’equipament
d’allotjament. El seu gaudi, per part del visitant, li permet una major
satisfacció per la seva major integració en el paisatge de l’illa i la percepció
d’una major sensació de tranquil·litat, elements cada vegada més valorats
pel turista.
En segon lloc, es proposa potenciar la localització d’hotels enfront de
l’edificació d’apartaments, per la major capacitat de rompre l’estacionalitat
de l’hotel i els seus majors efectes multiplicadors a mig termini, de creació
de treball, de valor afegit, de generació d’incentius per la localització
d’activitats econòmiques al seu entorn.
Els allotjaments hotelers presenten un major temps d’obertura al llarg de
l’any per la rendibilització de les inversions1, fet que redueix la
desestacionalització de l’arribada de visitants i genera incentius per
l’aparició de negocis de serveis complementaris al voltant de la seva
activitat. Les instal·lacions hoteleres requereixen serveis de transport,
animació, restauració i manteniment amb un efecte directe sobre la
generació de treball. Alhora, el gaudi de l’oci associat a l’adquisició de béns
i prestació de serveis (restauració, comercials, oci complementari) fora de
l’establiment genera una activitat econòmica associada (bars, restaurants,
tendes, talassoteràpia, lloguer de cotxes, etc.).

1

S’estima que el nivell d’ocupació en el temps d’allotjaments residencials se situa
al voltant del 22%, mentre que en los hotels aquest percentatge és del 55%.
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Es tracta, en definitiva, de generar un model basat en la prestació de
serveis turístics amb intensa capacitat de generació de renta i treball, front
a la disminució ocupació estacional del territori per a ús residencial turístic.
D’altra banda, en els solars vacants de les zones turístiques amb nul·la
capacitat per a l’establiment hoteler, l’opció serà l’habitatge vacacional.
Suposa una oferta de qualitat, amb capacitat de generar beneficis en
l’oferta complementària del seu entorn i de les poblacions. Suposa, a més,
una oferta de baixa densitat poblacional amb valor afegit de qualitat.
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Comparació del model d’establiments hotelers amb serveis turísticapartaments sense serveis turístics a Menorca
Model
Apartaments
sense serveis

Avantatges
Intensa activitat
constructora
d’aprofitament local
(immobiliàries, reparació)

Inconvenients
Capacitat de generació de
renta i treball limitada a la
construcció
Escassa capacitat
d’incentivar l’aparició
d’activitats complementàries
Intensa estacionalitat
Introducció de desequilibris
territorials

Hoteler-serveis

Menor estacionalitat
Introducció d’elements de
complementarietat en
l’oferta (diversificació
d’oferta)
Major capacitat de creació
de treball i renta
Valoritza el medi i el
paisatge

Promoció per part de
turoperadors
Reduït paper de l’inversor
local

Capacitat de generació
d’activitats econòmiques

La promoció d’un nou model requereix prendre com un màxim la
capacitat d’acollida del territori actual, gestionant des d’una
perspectiva sostenible, la construcció de noves places turístiques1.
S’ha d’entendre per gestió sostenible de les places turístiques la seva

1

Enteses, les places turístiques, com el total de l’oferta d’allotjament hoteler i els
apartaments reglats i no reglats (habitatges vacacionals i de lloguer)
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ordenació i aprovació sobre la base dels criteris de qualitat ambiental i
paisatgística de cada una de les zones delimitades com a turístiques.
La sostenibilitat del model turístic ha de ser consubstancial amb la seva
competitivitat, de manera que es mantengui com una font de generació de
renta dins del nou paradigma de desenvolupament turístic. Això exigeix
que l’ordenació de les places turístiques s’hagi de combinar amb la
introducció d’incentius dirigits a la millora de la qualitat, la creació de noves
dotacions d’oferta complementària i equipaments.
En aquesta línia un dels pilars del foment de la qualitat del model turísticterritorial i de la limitació dels desequilibris que introdueix ha de ser
desenvolupar nous elements d’oferta complementària, avui
pràcticament inexistents. L’oferta complementària desenvolupa una sèrie
de funcions claus en la definició d’un model turístic que han de ser
utilitzades de forma activa a Menorca:
•

Condiciona el perfil de visitant que accedeix a l’illa, i per tant, els
seus efectes directes i indirectes sobre el territori i el teixit
econòmic. Els models associats a un perfil de major volum de
despesa per visitant estan construïts sobre equipaments
especialitzats sobre els que es defineixen productes a
comercialitzar (congressos, incentius, naturalesa, etc.).

•

Introdueix capacitat de rompre l’estacionalitat en l’arribada de
visitants. Actualment, l’escassetat de l’oferta complementària
provoca que l’únic recurs turístic siguin les platges i el clima,
elements de gaudi en el moment estival.

•

Afecta a la mobilitat del visitant dins l’illa. L’actual localització de
l’oferta complementària cultural, de restauració i comercial en els
Nuclis Tradicionals de l’illa, juntament amb la incapacitat d’acollida
de les platges localitzades a les zones turístiques, genera una alta
mobilitat dels turistes, que congestionen accessos i carreteres en
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temporada alta, i traslladant el seu impacte al conjunt de recursos
de l’illa.
En aquest sentit es proposa introduir elements d’ordenació que incentivin
la localització de nous elements complementaris d’elevada integració en el
paisatge, escàs impacte ambiental i elevats efectes indirectes. En concret,
es proposen els següents elements:
Generals:
•

Zones verdes

•

Instal·lacions esportives compatibles amb el desenvolupament
sostenible.

•

Activitats nàutiques

•

Centres de convencions i congressos

•

Activitats de cicloturisme

•

Activitats relacionades amb la naturalesa

•

Senderisme

•

Activitats eqüestres

A allotjaments hotelers:
•

Equipaments
d’hivern
(calefacció,
piscina
equipaments de talassoteràpia i centres de salut)

•

Equipaments de negocis (salons de convencions i congressos,

climatitzada,

infrastructures de telecomunicacions avançades)
•

Centres de salut i bellesa (balnearis i centres de talassoteràpia)

La gestió d’aquestes estratègies requereix generar una base d’informació
pormenoritzada de cada una de les zones qualificades com a zones
turístiques en les que s’hi reculli la qualitat ambiental i paisatgística existent
juntament amb un inventari de les places hoteleres i d’urbanitzacions
residencials presents i la seva adequació amb les bases territorials i els
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recursos turístics1. Sobre aquesta informació es prendran les decisions de
qualificació de cada una de les zones dins de les figures de Reconversió, i
s’establiran les determinacions particulars dirigides a fomentar una
determinada tipologia d’allotjament i d’oferta complementària.
L’esforç ha d’emmarcar-se en un procés de generació de models
territorials que responguin als recursos propis de cada àrea de Menorca i al
grau de congestió i utilització del territori seguint els principis generals
anunciats. L’objectiu darrer ha de centrar-se en generar un model
diversificat, sostenible i de qualitat, que respongui als principis de
l’Excel·lència.
Les estratègies territorials proposades tendran com objectius globals els
següents principis:
1.

Sostenibilitat de la qualitat ambiental i l’entorn: necessària per
garantir la supervivència, a llarg termini, del model turístic que es
planteja, basat en el manteniment dels recursos naturals com
element diferenciador i amb capacitat d’atracció d’un segment de
demanda que valori la qualitat ambiental en la presa de decisió del
destí turístic.

2.

1

Diversificació de l’oferta turística: dirigida a la definició d’un
conjunt de productes turístics relacionats amb el plantejament de
model de desenvolupament turístic que es pretén aconseguir. No
s’han d’oblidar els principis del model de sol i platja, però subjecte
a una modalitat desenvolupada que es fonamenti en la
diferenciació respecte altres destins, incorporant nous elements
d’oferta complementària associats a majors estàndards de qualitat
i a noves tipologies turístiques.

Vegeu l’Annex 2

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

515

CONSELL INSULAR DE MENORCA. AVANÇ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

Les noves tipologies diversificadores permetran ajudar a superar
una de les principals restriccions al desenvolupament turístic
equilibrat de l’illa: l’estacionalitat de la demanda.
3.

Promoció de la qualitat: un dels elements articuladors de l’oferta
turística de Menorca ha de ser la qualitat, com a principi sobre el
qual consolidar l’excel·lència. La qualitat ha de començar per
l’entorn, la qual cosa concedeix un paper potenciador al sector
públic per la condició de bé públic del manteniment dels béns
naturals i el paisatge rústic i urbà. En aquesta línia, s’estableixen
els paràmetres reguladors per la localització de noves places i la
reconversió de les ja existents que garanteixen una tipologia
d’allotjament de qualitat.
Paral·lelament a les determinacions del PTI, i com instrument
garantia de la qualitat, s’ha de promocionar la introducció de
sistemes de gestió i certificació de la qualitat a les empreses,
recolzat en un esforç en la formació dels recursos humans.

4.

Desestacionalització de la demanda: els canvis en l’oferta
permetran generar una tipologia d’oferta amb capacitat per
l’atracció de demanda durant les temporades mitjana i baixa. Per
aquest motiu és necessari acompanyar les actuacions de
transformació de l’oferta amb instruments encaminats a millorar
l’accessibilitat aèria en temporada diferent a l’alta i dissenyar una
adequada campanya de promoció dirigida als nínxols de demanda
potencial.

5.

Generació d’una imatge pròpia de Menorca: el resultat de les
diferents actuacions s’ha de capitalitzar a través de la creació
d’una “Imatge de Marca” de Menorca, a través de la qual es poden
comercialitzar diferents tipologies de productes turístics i destins
subjectes als principis de l’excel·lència ambiental.
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FORTALESES
Condició de Reserva de la Biosfera
Excel·lent dotació de recursos turístics
tradicionals del model sol i platja
Riquesa paisatgística
Platges

DEBILITATS
Model territorial-turístic generador de
desequilibris
Falta d’un model turístic vertebrador
d’inversions i decisions públiques i privades
Intens problema d’estacionalitat i massa

Clima
Avantatjosa posició de cara al
desenvolupament de nous productes turístics
complementaris al sol i platja

crítica en temporada mitja i baixa, amb
problemes d’accessos
Congestió dels recursos de Sol i Platja
Escassetat de nous productes turístics
complementaris al sol i platja
− Turisme rural
Escassetat d’actuacions de valorització del
− Turisme nàutic
patrimoni històric i cultural
− Turisme esportiu
Excessiva especialització per grups de
− Turisme cultural
demanda (britànics i espanyols)
− Touring
Dotació de serveis turístics de categoria mitjaConsolidació de demanda en temporada alta
baixa
Definició d’un producte competitiu en preu
Limitat nivell de formació en gestió turística
Existència d’oferta turística hostalera
per a cobrir càrrecs intermitjos
Campanyes de promoció a través de la marca
“Illes Balears”

Anàlisi DAFO del turisme de Menorca
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Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística amb plantejament de model general i accions per zones
Localització d’activitats d’allotjament que garantissin la qualitat medi-ambiental i paisatgística
Foment d’un Model horitzontal d’ocupació del territori
Incentiu a la localització d’allotjaments hotelers enfront d’edificacions d’apartaments
Primar la localització d’allotjaments hotelers amb equipaments d’oferta complementària
Fomentar la localització d’elements dels següents equipaments d’oferta complementària
•

Zones verdes

•

Instal·lacions esportives compatibles amb el desenvolupament sostenible

•

Activitats nàutiques

•

Centres de convencions i congressos

•

Activitats de cicloturisme

•

Activitats relacionades amb la naturalesa

•

Centres de salut (balnearis i centres de talassoteràpia)

•

Turisme rural i activitats eqüestres

•

Equipaments d’hivern (calefacció, piscina climatitzada, equipaments de
talassoteràpia i centres de salut)

•

Equipaments de negocis (salons de convencions i congressos,
infrastructures de telecomunicacions avançades)

Esgotament del model de sol i platja
Segmentació de la demanda cap a
nous productes estructurats
Competència de nous destins
emergents de sol i platja (Carib)
“Mallorquinització” del model turístic
Identificació amb destins degradats
de sol i platja
Degradació de les condicions mediambientals
Valoració cada vegada major de la
qualitat integral del destí
Canvi de les preferències de la
demanda cap a altres destins de
qualitat medi-ambiental
Consolidació de les preferències dels
europeus cap a destins del propi
continent
La pressió sobre la demanda dels
turistes de Centreuropa
Preferència dels viatges
autoorganitzats enfront dels paquets
Reducció de la competència en
països africans i asiàtics del
Mediterrani
Ús de les Tecnologies de la Informació i
les Telecomunicacions
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La concreció de les estratègies i els principis exposats requereix el
plantejament de criteris d’ordenació que es presenten com les línies
d’acció de del Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística de Menorca (POOT)
sotmès al Pla Territorial Insular. L’orientació del present POOT s’ha
adaptat als condicionats propis de l’illa de Menorca, respectant el marc
legal establert per la legislació d’ordenació turística que regeix el territori
balear1.
Esquema d’ordenació dels serveis turístics

Zones Turístiques

Zones de Reordenació

Nuclis tradicionals

Activitats turístiques
al medi rural

Zones d’Esponjament

Zones Vulnerables

Revalorització ambiental

Zones Saturades
Dotacional i
Escassetat
saturació de places

1

Actualment, destacam les següents normes:
Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears,
Reial Decret 1634/1983 de Normes de classificació dels establiments hotelers
Llei 7/1988, de 1 de juny, d’ordenació d’establiments hotelers i allotjaments
turístics,
Decret 8/98 de 23 de gener pel que es regulen els Habitatges Turístics
Vacacionals a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 62/1995 i Ordre de 13 d’octubres de 1995, d’ordenació de la prestació de
serveis turístics en el medi rural,
Ordre de 11 de juny, de Procediment per l’expedició d’autoritzacions previs i
d’obertura d’habitatges turístics vacacionals.
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Amb l’objectiu de garantir que el desenvolupament turístic no afecti a
l’equilibri territorial, s’han definit tres tipus de zones on es localitzi l’activitat
turística, que estaran subjectes a diferents normes d’ordenació en funció
de les seves característiques estructurals. Concretament, es planteja un
ordenament diferenciat per les Zones Turístiques, els Nuclis Tradicionals i
el Medi Rural.
Aquest plantejament respon a un criteri d’acotació espacial de l’impacte
turístic sobre el territori, i a una adequació de l’ordenació de cara a la
promoció de la qualitat de l’oferta existent i el desenvolupament de noves
tipologies turístiques.

8.1

Propostes d'ordenació de les zones turístiques.

8.1.1 Delimitació de zones turístiques
Es consideren Zones Turístiques aquelles en les que es concentra la
prestació de serveis turístics de costa. A efectes de l’aplicació dels criteris
d’ordenació que es proposen sobre aquesta tipologia, es consideren Zones
Turístiques de l’Illa de Menorca les següents1:
1. Canutells-Binidalí (Maó):
Cala Canutells
Binidalí
2. Sol de l’Est (Es Castell):
Sol de l’Est
3. Sant Lluís Sud (Sant Lluís):
Sa Sivina de Baix
Punta Prima
1

Vegeu Mapa de localització als Annexos 3
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-

Biniancolla
Binibèquer Vell
Binisafuller
Son Ganxo
Cala Torret
Binibèquer nou
Binisafuller platja
Cap d’en font

4. S’Algar-Alcalfar (Sant Lluís):
S’Algar
Cala Alcalfar
5. Cala en Porter (Alaior):
Cala en Porter
6. Son Bou-Torre Solí-Sant Jaume (Alaior):
Son Bou
Torre Solí
Sant Jaume
7. Sant Tomàs (Es Migjorn Gran):
Sant Tomàs
8. Es Mercadal Nord-Est (Es Mercadal):
-

Son Parc
Arenal d’en Castell
Punta Grossa
Port d’Addaia
Coves noves
Macaret
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9.

Platges de Fornells-Ses Salines (Es Mercadal):
Platges de Fornells
Ses Salines

10. Cala Galdana-Serpentona (Ferreries - Ciutadella):
Cala Santa Galdana
Serpentona
11. Ciutadella Sud (Ciutadella):
-

Son Xoriguer
Cala en Bosch
Cap d’Artrutx

12. Ciutadella Centre (Ciutadella):
Cala Blanca
Santandria
Sa Caleta
Son Carrió
U.A. 36 Son Cabrises
13. Ciutadella Nord (Ciutadella):
Cala en Blanes
Torre del Ram
Cales Piques
14. Cala Morell (Ciutadella):
L’ús de les zones turístiques serà exclusivament turístic, tot i que s’hi
admetrà l’habitatge residencial.
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8.1.2 Objectius de l’ordenació a les zones turístiques.
Els principis d’ordenació per les zones turístiques s’han definit per donar
resposta als següents objectius:
1.

Limitar la dimensió de les zones turístiques per vincular el nombre
de places turístiques a la capacitat d’acollida del territori.

2.

Compensar el model turístic cap a una major presència
d’allotjaments hotelers.

3.

Fomentar la qualitat del conjunt de l’oferta d’allotjament.

4.

Garantir el manteniment d’un continu evitant la urbanització
dispersa.

5.

Fomentar la qualitat mediambiental i la dotació d’equipaments
públics.

8.1.3 Sobre la concessió de llicències de noves places turístiques
Norma general
A les zones turístiques definides pel POOT de Menorca, l’ús del sòl serà
turístic, hoteler o habitatge residencial vacacional, i residencial, habitatge
unifamiliar aïllat. Aquestes zones estan molt properes als límits de
capacitat d’acollida del territori mesurada per la qualitat ambiental i
paisatgística, la saturació d’edificacions i l’existència d’equipaments públics
i zones verdes. En aquest sentit, és necessari controlar el creixement de
noves construccions a través de criteris de sostenibilitat del medi i qualitat
de l’oferta per garantir un model equilibrat territorialment i competitiu.
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El Consell Insular de Menorca establirà de manera diferenciada una
quota de places de nova construcció per a allotjaments i una quota
per als habitatges unifamiliars. La definició de la quota estarà
condicionada per l’acusada carència, a Menorca, de places d’allotjament
hoteler de qualitat i la massiva presència d’apartaments, fet que introduirà
un biaix a favor de la concessió de llicències d’edificació de fórmules
hoteleres enfront dels habitatges.
La definició de la quota d’autoritzacions d’obertura en allotjaments
hotelers i de construccions d’habitatges unifamiliars es realitzarà amb
caràcter anual i com horitzó definitiu sense possibilitat de superar-se, amb
l’objectiu de garantir un creixement controlat i un adequat cicle de l’activitat
constructora d’elevada importància a l’illa.
En base al que s’ha exposat, el Consell Insular de Menorca determinarà de
manera quatrienal el nombre de noves places d’allotjament turístic a
autoritzar de forma diferenciada pels allotjaments hotelers i els habitatges
unifamiliars.
Els criteris d’adjudicació de les places hotelers seran els que es
refereixen a continuació:
•

Aquells projectes que respectin i aportin paràmetres de gestió de
qualitat ambiental i paisatgística.

•

Aquells projectes que incorporin major oferta complementària amb
capacitat per rompre l’estacionalitat.

•

Aquells que presentin una major qualitat.

•

Aquells que compleixin les determinacions particulars definides
per cada una de les zones turístiques especificades.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

524

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

•

Aquells que permetin per zones reduir la ratio de nombre de
places hoteleres per cada plaça residencial.

•

Aquells que cedeixin majors dotacions o equipaments per a ús
públic.

•

Aquells que presentin millors característiques ambientals d’ús
d’energies renovables o aprofitament d’aigües reciclades o de
pluja.

El Consell Insular de Menorca gestionarà la quota referit a l’allotjament
hoteler pel conjunt de l’illa. En referència a la quota d’habitatge unifamiliar,
turística o residencial, es repartirà entre els diferents municipis en funció de
la seva població i sòl vacant. Cada municipi determinarà el repartiment
entre les zones turístiques del seu municipi sobre la base de criteris
municipals.
Els criteris de determinació de la quota de places d’allotjament hoteler i
d’allotjament
d’habitatges
unifamiliars
es
desenvoluparan
reglamentàriament.
Excepcions
La quota es definirà per noves construccions, de manera que quedaran
fora d’aplicació del mateix totes aquelles operacions que suposin
rehabilitació, reforma o modernització de places ja construïdes que
compleixin ratios establerts per les zones turístiques.
Així mateix no estarà subjecte a la quota d’aflorament de places que
s’explotassin de manera alegal o que tenguessin ús residencial,
sempre i quant se sotmetin als paràmetres que s’estableixen. En concret,
tots aquells establiments que no tenguin l’autorització turística i que vulguin
incorporar-se al mercat turístic i que tenguin la llicència de l’ajuntament, i

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

525

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

estiguin edificats que es podran incorporar sempre i quant compleixin una
sèrie de condicions que es reglamentaran.
Amb caràcter temporal, el conjunt d’apartaments que passen a ser Hotels i
vulguin legalitzar-se, se’ls eximirà del compliment de la ratio turística tot i
que hauran de disminuir les places. Aquesta exempció no regirà per aquell
conjunt d’apartaments que es converteixin en Hotel apartaments, segons
l’establert per la Llei 2/1999.

8.1.4 Sobre l’ordenació de les Zones Turístiques.
A Menorca hi coexisteixen actualment, Zones Turístiques consolidades i
d’un elevat grau de colmatació, amb escàs sòl vacant i problemes
d’accessibilitat, congestió en temporada alta i presència d’edificacions a
terrenys d’elevat valor ambiental, amb altres Zones a les que el grau
d’execució del sòl urbà o urbanitzable és reduït i on es pot promoure una
oferta que respongui als principis anunciats. Així, a les zones de major
grau de saturació, s’ha de cercar l’esponjament per preservar la qualitat
ambiental i paisatgística, suplir la falta d’equipaments limitadors de la
capacitat d’atracció de visitants o evitar que es sobrepassin nivells
d’edificabilitat incompatibles amb la capacitat d’acollida del territori, mentre
que a les Zones menys congestionades s’han de definir paràmetres que
garanteixin una adequació dels desenvolupaments turístics als objectius
definits en el POOT.
Sobre la base d’aquesta diferenciació, el POOT defineix les Àrees de
Reconversió Territorial, i distingeix entre Zones d’Esponjament i Zones de
Reordenació.
Són Àrees de Reconversió Territorial, tal i com es delimiten a la cartografia
d’aquest Pla, les següents:
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1.

2.

3.

Maó:
−

Canutells SUP-4

−

Canutells 7a

−

Sa Mesquida

Alaior:
−

Son Vitamina

−

Torresoli II i III

−

Sant Jaume-Mediterrani

−

Son Bou

Es Migjorn:
−

4.

5.

6.

Sant Tomàs

Mercadal:
−

Platges de Fornells

−

Son Parc

−

Arenal d’en Castell Oriental Casor-1

−

Na Macaret Mac-1

−

Coves Noves II

−

Punta Grossa I (U.A. PUG-2)

−

Punta Grossa II

Sant Lluís:
−

Binibequer Nou

−

Biniancollet S-8

−

Binibequer Nou Barranc

−

Son Ganxo

Ciutadella:
−

Santandria A-3

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, UTE

527

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

a)

Les Zones Turístiques com a Zones d’Esponjament

Amb l’objectiu establert en l’exposició de motius de les DOT de millorar
l’eficiència en l’ús del sòl en aquelles zones d’ocupació d’allotjaments d’ús
turístic i respondre als principis anunciats de garantir la qualitat ambiental i
paisatgística, les Zones Turístiques d’Esponjament tendran la consideració
d’Àrees de Reconversió Territorial.
Seguint aquests principis, són Zones d’Esponjament les que el seu
desenvolupament suposi un deteriorament de la qualitat ambiental i/o
paisatgística, escassa dotació d’equipaments públics o un elevat nivell de
colmatació reflectit a l’escassesa de sòl vacant per edificar. Dins de les
Zones d’Esponjament es diferenciarà entre Zones Vulnerables, en les
que estigui en perill la qualitat ambiental i/o paisatgística, i Zones
Saturades, a les que s’identifiquen carències d’equipaments públics
(esportius, culturals, sanitaris, etc.) o que sobrepassin els nivells
aconsellables d’edificabilitat o ocupació que es determinaran d’acord
amb la tipologia de la zona.
Són zones d’esponjament, amb la delimitacio continguda a les
determinacions gràfiques: Alaior; Son Bou Ud-3.2 (3 parcel·les) i Son Bou –
Sant Jaume Mediterrani (1 parcel·la).
A les Zones d’Esponjament el PTI indica els criteris, generals i específics
per efectuar transferències d’aprofitament a sòl ja qualificat amb ús turístic
o, excepcionalment, quan aquest no existeixi, a rústic de règim comú, en
l’oportuna revisió o modificació de planejament municipal. A continuació es
recullen els criteris generals. Es remeten les regles específiques a les
establertes a les Normes d’Ordenació Territorial del Pla:
-

Es permet la transferència d’aprofitament, quan existeixi, des dels
terrenys que s’hagin de dedicar a zona verda o espai públic en
general a terrenys de sòl idonis per servir de suport a l’ús turístic.
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-

Els aprofitaments transferits es podran executar a les parcel·les
que a la pròpia zona siguin idònies per a ús turístic, tot garantint
en aquest cas que el seu desenvolupament es realitzi de manera
integrada o sense producció de solució de continuitat a la zona.

-

Es podran crear reserva o reserves de sòl per tal de suplir la
manca d’equipaments.

Les parcel·les de les Zones d’Esponjament sobre les que es realitzin les
transferències d’aprofitament es dedicaran per tant a zones verdes o
espais públics.
Els aprofitaments transferits es podran executar en aquelles parcel·les
situades a les pròpies zones que en l’actualitat es trobin vacants o a les
parts posteriors, garantint que el seu desenvolupament es realitzi e forma
integrada o contigua a les Zones existents. S’entendrà que es compleixi
aquesta condició quan es compleixin les condicions establertes per les
DOT:
a.
b.
c.

Hi haurà d’haver contacte entre l’àrea de transició del sòl urbà,
urbanitzable o apte per a la urbanització i el nou polígon o sector.
Hi haurà d’haver interconnexió dels sistemes viaris.
No tots els espais intermitjos poden estar classificats com a sòl
rústic.

La transferència d’aprofitaments a zones contigües te com objectiu poder
respondre a la filosofia de l’esponjament necessari en algunes de les
Zones Turístiques de Menorca, sense que el seu èxit depengui de la
disponibilitat de diner públic.
En el cas de les Zones Saturades es podran crear, a través dels
instruments urbanístics adequats, reserves de sòl per a suplir la falta
d’equipaments.
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Exemple de Zona d’ Esponjament. Cala en Porter
(Alaior)
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b)

Les Zones Turístiques com a Zones de Reordenació

S’han considerat com a Zones de Reordenació, aquelles on pel seu grau
d’ocupació, no existeixen problemes de qualitat ambiental i paisatgística o
de congestió, però que necessiten una variació dels aprofitaments i usos,
existents en el sòl vacant, per a poder assegurar un model turístic de
qualitat. A les Zones de Reordenació s’introdueix un conjunt de paràmetres
de qualitat de l’oferta turística als que s’hauran d’acollir necessàriament les
noves construccions tant d’habitatges unifamiliars turístics com
d’allotjament hoteler.
L’objectiu és que en les Zones de Reordenació s’actuï seguint els principis
establerts en el present POOT per millorar la qualitat i la diversitat de
l’oferta. És per aquest motiu que s’estableixen un conjunt de
determinacions adequades a les característiques presentades en les que
es promogui:
1.

Un model integrat en el medi ambient i el paisatge que garanteixi
la sostenibilitat a llarg termini.

2.

Un predomini d’oferta d’allotjament hoteler enfront de les
edificacions residencials dotada d’una oferta complementària amb
capacitat desestacionalitzant.
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Exemple de Zona no congestionada. Zona Punta Grossa I(Es
Mercadal)

c)

Criteris Generals

A manera de criteris generals desenvolupats a les determinacions
particulars del text del POOT i adaptats a les característiques pròpies de
cada Zona Turística, s’estableixen els següents elements d’ordenació als
que haurà de sotmetre’s i adaptar-se conseqüentment els instruments de
planificació municipal.
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Per a establiments hotelers
a)

Categories
d’establiments
d’allotjament
exclusivament 4 i 5 estrelles a hotels.

admissibles:

b)

b) Exigència de la prèvia llicència turística atorgada, per a la
localització corresponent per part del Consell Insular.

c)

No superació del nombre màxim de 450 places per establiment
hoteler.

d)

Compliment d’una ràtio turística d’un mínim de 65 m² per plaça per
a les primeres 150 places, d’un mínim de 75 m² per plaça per a les
150 places següents, i de 100 m² en endavant fins arribar a un
màxim de 450 places per establiment hoteler.

e)

Edificabilitat neta sobre parcel·la de 0,45 m² / m²

f)

Alçada màxima de tres plantes (PB+2)

g)

Dotació d’equipaments complementaris:
•

Construcció d’una sola piscina a l’aire lliure, establint com a
paràmetres mínims una làmina d’aigua de 1,2 metres
quadrats per plaça (computant només les primeres 225
places) i una superfície mínima de 70 metres quadrats.

•

Disposició d’una piscina climatitzada de 30 metres quadrats
de superfície com a mínim.

•

Dotació amb pistes esportives amb uns paràmetres mínims de
3 metres quadrats per cada plaça.

•

Disposició d’un aparcament subterrani amb un mínim de 1
plaça per cada tres places d’allotjament.

•

Construcció d’andanes situades dins del recinte de la parcel·la
o solar, aptes per resoldre l’arribada i recepció d’almenys dos
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autocars i dos turismes simultanis, resolent el trànsit intern i la
seva connexió amb la xarxa viària.
•

Disposició de local destinat al depòsit de contenidors per a la
recollida selectiva de residus.

h)

•

Disposició de zones ajardinades per al gaudi dels visitants de
l’allotjament turístic de 8 metres per plaça d’allotjament.

•

Dotació amb sales de reunions i convencions de 1,2 metres
quadrats per plaça, amb un mínim de 200 metres quadrats.

•

Instal·lació de serveis de telecomunicacions i connexió a
Internet.

Compliment dels següents paràmetres ambientals:
Realització de la jardineria amb plantes autòctones.
Implantació de sistemes de recirculació d’aigües grises.
Recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials per destinar-les
a rec de jardineria.
Implantació de sistemes d’estalvi d’aigua.
Implantació de sistemes de rec de baix consum.
Implantació d’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta
-

sanitària.
Recollida selectiva de residus en 5 fraccions: vidre,
paper/cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i restes.
Recollida de residus perillosos per part de gestors autoritzats i
implantació de mesures de minimització de residus.

Habitatges unifamiliars aïllats
A efectes de les Zones Turístiques s’estableix un conjunt de criteris
d’ordenació que han de regular tant els habitatges unifamiliars de nova
construcció en sòls urbans com aquelles que vulguin adaptar-se a la
tipologia d’habitatges turístics vacacionals. En aquest sentit, es consideren
habitatges turístics vacacionals, els habitatges unifamiliars aïllades que
s’ofereixen mitjançant preu o contraprestació econòmica per motius
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turístics o vacacional,
comercialització.

contractades

pels

canals

habituals

de

Es regula l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció observant
les regles següents:
a)
Edificabilitat neta sobre parcel·la de 0,35 m²/m².
b)
Altura màxima de l’edificació: planta baixa + 1, equivalent a 7
metres.
c)
Parcel·la mínima: serà l’existent a aquelles parcel·les segregades
amb anterioritat a l’entrada en vigor del PTI; i serà de 600 m² a
totes aquelles parcel·lacions desenvolupades amb posterioritat
posteriors a l’esmentat Pla.
Tant els habitatges unifamiliars existents, que opten per l’explotació
turística de l’habitatge, com les de nova construcció en sòls urbans, hauran
de complir els següents requisits:
En cas de trobar-se en sòl rústic, i per fer possible el seu canvi d’ús:
-

declaració d’Interès General per part del CIM
adequació a les característiques que determini el PTI
ubicades en edificis construïts abans de l’1 de gener de 1940 i
ubicades en sòls no urbanitzables i a una finca que sigui una
explotació agrícola, ramadera o forestal en actiu certificada per la
Conselleria d’Agricultura

-

compliment del que disposa la Llei 2/1993, de 4 de maig, de
millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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8.2

Proposta d’ordenació de l’oferta turística als nuclis tradicionals.

8.2.1 Plantejament
Un dels objectius establerts en el plantejament de l’estratègia d’ordenació
turística de Menorca és el foment de tipologies de productes turístics amb
capacitat de desestacionalització i, especialment, d’aquells amb majors
efectes multiplicadors per la capacitat de despesa del perfil de visitant
associat. Dins aquests, el turisme de congressos i negocis (inclòs el
d’incentius) és una de les tipologies més rellevants avalat per l’intens
creixement que ha experimentat en els darrers anys.
En el desenvolupament d’aquesta tipologia de productes turístics,
desenvolupa un paper principal la dotació d’allotjaments hotelers en els
nuclis tradicionals, dotats dels mitjans i equipaments necessaris, i requerits
pel tipus d’activitats i visitants associats a aquesta fórmula turística. Aquest
fet és degut a la funció de l’establiment hoteler com a lloc d’allotjament i
prestador de serveis del propi producte (sales de reunions i
telecomunicacions, principalment).
L’existència d’una certa infrastructura d’allotjaments hotelers amb serveis
especialitzats inclosos en la categoria d’hotels de ciutat servirà com
incentiu per la generació d’un nivell d’activitat al voltant del visitant propi
d’aquestes fórmules. Actualment, la presència d’allotjaments hotelers
d’aquesta tipologia és molt escassa a Menorca, limitant les possibilitats de
celebració d’activitats de negocis. L’escassetat de l’oferta no només limita
la capacitat d’atracció d’una nova tipologia de visitant, sinó també el propi
desenvolupament de l’activitat empresarial de l’illa.
L’objectiu d’estimular la localització d’una tipologia hotelera diferent a la de
Costa pretén anar generant una dotació que permeti avançar cap a la
diversificació i la desestacionalització en un procés necessari de mig
termini. En aquesta línia, com a tipologia d’allotjament dels Nuclis
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Tradicionals es proposa el foment de la localització d’hotels de ciutat amb
capacitat i serveis per acollir visitants de congressos i negocis.
La necessitat d’estimular aquesta tipologia hotelera, amb la finalitat de
potenciar el turisme desestacionalitzador, implica la proposta de crear un
palau de congressos gestionat a través de la fórmula de “Menorca
Convention Bureau”, el qual tendra com a principal objectiu, la promoció i
desenvolupament del turisme de congressos i incentius.
8.2.2 Criterios de ordenación.
Els hotels de ciutat requereixen, pel lloc on estan situats (nucli tradicional) i
el perfil de visitant al que presta els seus serveis (demandant de confort,
sales de reunions i telecomunicacions avançades) d’uns criteris
d’ordenació específics per la seva regulació.
Aquest tractament s’explica per la dificultat de compliment de les
especificitats establertes pels allotjaments de major categoria a causa dels
condicionant dels edificis en els que de vegades es localitzen. Així doncs,
el compliment dels requisits tècnics d’aquests allotjaments es
desenvoluparà reglamentàriament, tot i que se’ls eximirà en qualsevol cas
del compliment de la ratio turística.
Tots aquells establiments que responguin a la definició de turisme
d’interior d’acord amb el Decret 62/1995 de 2 de juny, hauran de
complir els requisits especificats per a hotels de ciutat.
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8.3

Proposta d’ordenació de la prestació de serveis turístics al medi
rural.

8.3.1 Plantejament.
Les activitats agràries desenvolupen un paper clau en el sistema territorial i
econòmic de Menorca que és necessari preservar. A la seva funció
generadora de renta, se li afegeix una capacitat de manteniment de la
biodiversitat i el paisatge, senyes històriques d’identitat de l’Illa
susceptibles d’incorporar un important valor econòmic manifestat en el seu
ús turístic.
Durant els darrers anys, les activitats agràries desenvolupades en el medi
rural, s’han vist afectades per un problema de rendibilitat que s’ha traduït
en la pèrdua d’activitat de les explotacions amb un impacte sobre la seva
funció de preservació dels valors territorials, paisatgístics i ambientals.
Aquesta tendència ha estat compartida, en major o menor mesura, per
gran part del medi rural espanyol. A la resta d’Espanya, els trets
mencionats s’han intentat superar amb iniciatives de prestació de serveis
turístics complementaris a l’activitat agrària que a mig termini s’han
convertit en el seu substitut.
La fragilitat del medi agrari menorquí i el seu paper central en el sistema
econòmic, territorial i fins i tot cultural, requereixen un tractament
d’ordenació que impedeixi la mimetització respecte el monopoli de
l’explotació turística a les parcel·les de localització d’iniciatives de turisme
rural. Amb aquesta premissa, els criteris d’ordenació s’han enfocat per a
facilitar el desenvolupament d’activitats turístiques en el medi rural,
compatible amb el manteniment de la realització d’activitats agràries.
Concretament, els instruments d’ordenació definits per la prestació de
serveis turístics en el medi rural tenen com objectius principals els
següents:
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1.

Garantir el manteniment de les activitats agràries (agrícoles,
ramaderes i forestals) com a substrat del model territorial de
Menorca.

2.

Diversificar el producte turístic cap a fórmules de gaudi de la
naturalesa.

8.3.2 Criteris d’ordenació
1. Definicions
La prestació de serveis turístics en el medi rural de Menorca es realitzarà a
través de les fórmules d’agroturisme i turisme rural entenent-se, a efectes
del POOT, el següent:
Hotel Rural, la prestació de serveis turístics als client allotjats, per
motius vacacionals i mitjançant preu, que es realitzin a habitatges
construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 1940, situades en terreny
rústic i a una finca que sigui una explotació agrícola, ramadera o forestal
en actiu certificada per la Conselleria d’Agricultura.
Agroturisme, la prestació de serveis turístics, per motius vacacionals i
mitjançant preu, realitzat en habitatges construïts amb anterioritat a l’1
de gener de 1956, situades a terrenys no urbanitzables i a una finca que
sigui una explotació agrícola, ramadera o forestal en actiu certificada per
la Conselleria d’Agricultura.
A aquestes dues fórmules, s’hi ha d’afegir la figura de l’habitatge turístic
vacacional, poguent-se realitzar a habitatges construïts amb anterioritat a
l’1 de gener de 1956, que queda definida dins el capítol corresponent als
habitatges turístics.
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A efectes d’allò disposat, s’entén per finca que sigui explotació agrícola,
ramadera o forestal, aquella en la que el conjunt de béns i drets que la
composen estan organitzats empresarialment pel seu titular per a la
producció agrària, primordialment amb fins de mercat, i que constitueixi en
sí mateixa una unitat tècnica-econòmica caracteritzada per la utilització
d’uns mateixos mitjans de producció. L’existència d’explotació agrícola,
ramadera o forestal haurà de justificar-se mitjançant certificat expedit per la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, que haurà de presentar-se per l’obtenció
de l’autorització d’obertura que permeti el manteniment del paisatge i la
conservació del medi natural i rural, requeriment indispensable per a
l’obtenció de llicència d’obertura
2. Ordenació de l’allotjament
A les edificacions que es pretenguin destinar com Hotel Rural, Agroturisme
i Habitatge Turístic Vacacional, no s’hi podran realitzar obres que
signifiquin un augment edificat o que modifiquin la seva tipologia
arquitectònica origina. No obstant, les dependències annexes que es trobin
construïdes amb anterioritat a l’1 de gener de 1940 i 1 de gener de 1956
respectivament, i amb la mateixa tipologia que l’edificació principal, podran
adequar-se per la prestació de qualsevol servei necessari per l’explotació
turística.
D’altra banda, els equipaments d’Hotel Rural i Agroturisme, hauran de
complir amb el que es disposi a la Llei 2/93, de 4 de maig, de millora de
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
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9

COMPETITIVITAT ECONÒMICA.

9.1

Sector Agrari.

El diagnòstic realitzat juntament amb les opinions recollides al llarg del
procés de participació dels agents socials permet proposar vàries línies
d’actuació per tal de resoldre les debilitats detectades i aprofitar les grans
potencialitats del sector agrari des de la perspectiva econòmica i des de la
perspectiva territorial.
El sector agro-ramader és clau per a la configuració territorial de l’illa, pel
que fa a la conservació dels valors ecològics, culturals, o arqueològics i en
comprensió de l’estructura social característica de la població menorquina.
Aquesta importància és encara major en la mesura en que la seva
vinculació amb el sector industrial agroalimentari és fonamental per al
desenvolupament econòmic de l’illa, ja que crea una trama d’activitats
generadores d’ocupació i bases d’una economia diversificada.
El sector primari menorquí ha experimentat durant la darrera dècada un
important procés d’adaptació destinat a introduir millores en les
explotacions, fonamentalment en allò referit a la seva mida, grau de
mecanització i introducció de mesures higiènico-sanitàries. La
conseqüència d’aquest esforç s’ha traduït en la important millora de la
qualitat i la productivitat del sector, sobretot si es compara amb el conjunt
de les Balears.
No obstant, aquest esforç no es pot considerar suficient per causa, en gran
part, del llast que suposa la doble insularitat i que es reflecteix en
l’estructura de costos i d’ingressos a la que s’han d’enfrontar els ramaders:
en el cost dels pinsos i farratges que s’han de transportar des de la
península per completar l’alimentació del ramat, la criança del qual es
realitza en règim de semiestabulació, i en el menor preu que reben els
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ramaders per litre de llet per part de les empreses productores de
formatge, principal destinació de la producció làctia menorquina.
Tot i així, les condicions en les que es troba el sector, per causa
fonamentalment d’una tradició ramadera molt consolidada i una estructura
agrària que es troba potencialment preparada per assolir majors nivells
d’eficàcia, fan que el sector sigui susceptible d’enfrontar-se a un procés
ordenat de reconversió, basat, principalment, en la professionalització de
les explotacions agroramaderes, que en aquests moments presenten
majors dificultats per a la seva supervivència i en la diversificació de les
rendes generades en el medi rural amb activitats de turisme sempre que es
garanteixi la permanència de l’activitat agrària. Resulta fonamental que
s’eviti la desaparició espontània de les explotacions menys rendibles i que
aquesta tendència sigui substituïda per un pla de reconversió del sector
cogestionat pels agricultors implicats i el sector públic.
El sector primari menorquí s’enfronta de forma contemporània a la forta
pressió que exerceix el turisme i la construcció en termes de mancança i
encariment de la mà d’obra agrària. En aquest sentit, les limitacions que
estableix la recent legislació sobre ordenació del territori, així com la
possibilitat, encara no plenament desenvolupada, de diversificació de
rendes a través de l’agroturisme, poden convertir-se en aliats del sector
agrari.
No obstant, s’ha de fugir dels plantejaments que deixen descansar sobre el
turisme la supervivència del sector primari i s’ha d’actuar de forma directa
sobre els elements que avui en dia generen problemes sobre la seva
competitivitat.
Les principals àrees d’actuació són les següents:
•

Millora de les condicions de vida en el medi rural, a través de la
dotació d’un nivell adequat de serveis, equipaments i
infrastructures,
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•

Millora en les condicions higiènico-sanitàries de les explotacions
ramaderes,

•

Formació continuada per a joves agricultors,

•

Millora dels canals d’informació,

•

Incorporació de noves tecnologies de producció,

•

•

•

•

•

•

•

Millora de la raça i incorporació de races autòctones destinades a
la diversificació orientada a la producció càrnica,
Potenciació de la qualitat de la Denominació d’Origen Formatge
de Maó,
Millorar la comercialització del producte menorquí,
Vinculació d’una part important de les ajudes al manteniment de
l’activitat, fins i tot de forma que siguin compatibles amb aquelles
que siguin destinades al desenvolupament d’activitats turístiques
dins les explotacions,
Foment de l’agricultura ecològica,
Aprofitament de la gran riquesa paleontològica que existeix
distribuïda dins dels Llocs al llarg de tota l’illa,
Generació d’informació estadística que permeti conèixer la
situació del sector amb la finalitat de poder prendre les mesures
necessàries per al seu manteniment.
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Aquest plantejament s’ha de canalitzar a través de dos instruments; el
propi Pla Territorial Insular i un Pla de Sostenibilitat del Medi Rural amb
uns continguts que s’haurien de dirigir de cap a:
•

Pla de Sostenibilitat del Medi Rural
Les accions proposades se centren en la creació d’una Oficina de
Suport a la Modernització de les Explotacions Agràries, amb el
paper principal d’assessorar als agricultors en matèria
d’introducció de noves tecnologies, fonts de diversificació de
rendes, vies de comercialització, foment de l’associacionisme,
oferta i demanda de mà d’obra. Centralitzaria, a la vegada, les
tasques d’elaboració d’estadístiques del sector, així com
l’elaboració del Pla d’Ordenació i Reconversió del Sector Agroramader.
Dins ell s’hi integrarien les accions destinades a fomentar la
introducció de sistemes de producció ecològics en el marc de les
ajudes destinades a aquesta finalitat per la PAC, com el foment de
l’extensificació i la introducció de races autòctones, i la
conservació de les estructures agràries també dins el mateix marc,
com la conservació de camins rurals, patrimoni arquitectònic,
reconstrucció de parets seques i millora dels equipaments a les
zones rurals.

•

Pla Territorial Insular
•
•
•
•

Millora dels equipaments i les infrastructures a les àrees rurals
Definició de zones agràries d’especial interès
Definició de normes de preservació del domini públic
Generació d’un Sistema d’Informació Geogràfica de l’illa de
Menorca
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•

•

Desenvolupament dels necessaris mecanismes de control
sobre l’edificació il·legal a les ANEI i en el sòl rústic segons la
recent modificació de les Directrius d’Ordenació del Territori
Millora de les infrastructures portuàries destinades a la
descàrrega de matèries primeres del sector agrícola

El procés de participació pública ha permès assolir un consens bàsic sobre
les prioritats d’actuació per millorar la competitivitat del sector agrari de
l’illa. L’ordenació de les actuacions resultant de la discussió amb els agents
socials implicats posa de manifest una gran confiança per part del sector
de la seva capacitat competitiva i de la necessitat de posar en marxa
accions en el propi sector que trenquin les restriccions a les que avui en
dia s’enfronten.
Les prioritats es manifesten per ordre en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La definició d’un pla de Comercialització que trenqui la
concentració de les vendes
La millora de les infrastructures i equipaments rurals
La reutilització d’aigües residuals per a reguius
Diversificació de la producció agrària
Foment del cooperativisme actiu
Suport a la Denominació d’Origen
Creació d’una marca insular de productes ecològics
Millora de les instal·lacions portuàries

9.
10.
11.

Millora de les races autòctones
Foment de l’agricultura ecològica
Increment del control urbanístic en els àmbits rurals
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9.2

Activitats de transformació industrial.

La consecució d’un sistema productiu insular a Menorca, entès com un
entramat d’empreses industrials i de serveis entre les quals es difonen
economies externes a través de relacions de competència i/o cooperació,
passa pel disseny d’un conjunt d’instruments tangibles i intangibles
d’aplicació supraempresarial. Els trets caracteritzadors de la realitat
industrial menorquina que s’han posat de manifest en el present diagnòstic
i que queden resumits en la concentració espacial i sectorial de les
activitats, la reduïda escala empresarial, la dualitat del teixit econòmic i la
transició dels avantatges competitius, obrin la porta a una actuació pública
dirigida a compensar els passius que sorgeixen d’aquesta caracterització i
a aprofitar els actius associats a la solució d’errors del mercat en la provisió
de serveis especialitzats i l’accés als béns públics.
L’opció per l’actuació pública no ha de suposar la producció de serveis a
empreses, ni tan sols la seva provisió, que haurà d’esser estudiada per a
cada cas, sinó la necessària identificació de debilitats i el disseny eficient
en els seus diferents àmbits, privat, públic-privat, i públic, d’instruments que
compensin els seus efectes. La seva posada en marxa ha de comptar
necessàriament amb la participació privada, de forma que s’integri, sota un
esquema dinàmic de retroalimentació, dins les estratègies empresarials de
l’illa.
Diguem que en una primera fase és necessari l’establiment de les bases
materials per al desenvolupament industrial (sòl per a activitats
econòmiques). L’opinió de l’equip consultor és que actualment l’estructura
balear es troba en un punt d’inflexió on els efectes d’una política industrial
dirigida a la generació d’un entorn que afavoreixi el desenvolupament
d’avantatges competitius podrien esser molt importants. En aquest sentit,
l’oportunitat es complementaria amb la necessitat que s’ha identificat
durant el diagnòstic d’actuar sobre determinades esferes que afecten
l’empresa (adquisició de inputs, recolzament a la internacionalització,
foment d’estructures d’innovació i esquemes financers més flexibles).
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Dins aquest camp s’hauria de distingir entre aquells elements propis de la
base territorial i aquells més propers a l’estratègia de promoció econòmica.
En primer lloc, en el si de les bases materials, és necessari incrementar la
dotació de sòl industrial, una de les principals carències manifestades
per part dels empresaris de l’illa. La dotació de sòl industrial ha de mantenir
un equilibri entre tres objectius, l’equilibri territorial, la consolidació de
clusters territorials i la localització de nous projectes empresarials.
Per tal de donar resposta a aquest fet es planteja com a estratègia la
potenciació de sòl industrial en els municipis que conformen l’eix
Ciutadella-Maó, per tal de crear un sistema industrial intern que compensi
territorialment la pressió turística dels municipis del sud.
Aquesta estratègia és recolzada per les iniciatives de sòl industrial
actualment en procés de planificació i execució. No obstant, s’ha d’introduir
una certa cautela en el desequilibri espacial que poden introduir els
500.000 m² de sòl industrial corresponents a la Fase IV del Polígon
Industrial del municipi.
Un element bàsic en la definició del sòl ha d’esser definir la tipologia
d’urbanització que millor s’adapti a les dimensions i especificitats de les
empreses presents dins l’àrea. En aquest àmbit s’hauria d’incorporar una
tipologia de micro polígons adaptats a les característiques de les
empreses presents1 en els que s’hi poguessin inserir estratègies de
promoció de vivers d’empreses. Per altra banda és necessari habilitar sòl
per a activitats logístiques que permeti de localitzar centrals de compres
i de vendes que afavoreixin la consecució d’economies d’escala per a les
empreses industrials, a més de zones específiques per a d’altres activitats
com la hivernada d’embarcacions.

1

Especialment adequats per a petits negocis com els que es demanden als
municipis de menor dimensió de l’illa com Es Migjorn Gran.
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En segon lloc, l’opció estratègica que s’adopta en el present diagnòstic és
la creació d’una xarxa sectorial de “Centres de Promoció i Tecnologia”
que acompleixi les tasques de promoció canalitzades a través de la
prestació de serveis específics a empreses i serveixi de fòrum d’intercanvi
d’informació entre les empreses de cara a la consolidació de districtes
industrials a l’illa. Cada un dels Centres adoptaria la forma jurídica de
Fundació i finançaria els seus costos fixos a través de les aportacions dels
patrons, entre els que s’hi haurien de trobar tant els organismes públics
(Direcció General d’Indústria, Direcció General de Promoció Industrial,
Consell Insular de Menorca, IDI i CEEI) com una important mostra de les
empreses del sector.
L’orientació de serveis a prestar respondria a la necessitat d’actuació
pública en un seleccionat àmbit d’esferes identificades com a claus per a la
competitivitat empresarial resumides en:
•

Sortida cap a l’exterior
Via per a diversificar el risc de mercat i augmentar l’escala productiva
gràcies a una major demanda. La PIME en general es troba amb
seriosos entrebancs per a escometre la seva sortida a l’exterior, pel fet
que s’ha constatat que aquesta és el fruit d’un procés d’aprenentatge i
acumulació de recursos i capacitats que determinarà l’èxit o fracàs de
l’estratègia final. La sortida a l’exterior és concebuda com un pas ple
d’incertesa i desconeixement que exerceixen de barreres d’entrada a
les pimes. Les dades manejades a Menorca presenten una realitat
marcada per patrons de presència en els mercats exteriors a través de
fórmules enquadrades dins la tipologia de l’exportació esporàdica i
l’exportació passiva.
La funció a acomplir en l’esfera de la internacionalització es dirigiria cap
a la reducció d’aquests costos associats a un problema d’informació
asimètrica per part de les empreses. Així, en primer lloc, l’organisme
corresponent s’encarregaria de proveir d’informació a les empreses
sobre condicions de mercats, intermediaris i empreses afins tot
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emprant la infrastructura nacional al respecte. La participació privada
en el seu capital facilitaria el deseiximent d’una funció addicional; la
promoció de fórmules de cooperació en la sortida als mercats i la
promoció d’acords a través de joint ventures, amb una plena integració
entre la sortida a l’exterior i les estratègies empresarials.
•

Sistema d’innovació
El paper de foment de la innovació se centraria en les tasques
d’investigació aplicada, en els camps d’especialització de les
empreses de l’illa. Un cop contrastat el grau d’extensió de les activitats
de desenvolupament de nous productes i processos, i essent
conscients que no existeix escala suficient que justifiqui en termes
d’eficiència el fet de generar una infrastructura d’investigació bàsica
distinta a l’exercida per part del conjunt del sistema tecnològic regional
de les Balears, consideram que les tasques a cobrir s’haurien de
centrar en la recerca aplicada al patró d’especialització de Menorca.
La situació actual es caracteritza per un alt grau de cobertura de la
innovació en el cas de les activitats de tractament de metalls dirigits a
la bijuteria, gràcies al treball realitzat per l’Institut Tecnològic de la
Bijuteria. La situació competitiva de les empreses i el paper clau que
exerceix la innovació en la diferenciació de productes i en la
diversificació de cap a activitats annexes als camps d’especialització,
unida a l’escassa propensió innovadora del conjunt de les Balears
planteja la necessitat de fer un esforç vertical, és a dir a escala
sectorial, centrat en el calçat i el moble.

•

Capacitat financera
En general, s’identifica una dotació de serveis financers adequada a
les necessitats de gestió i de finançament corrent de les empreses. No
obstant, els elements de captació de recursos que permetin elevar la
dimensió empresarial, escometre projectes d’elevat risc i dirigir
estratègies de cap a d’altres mercats i segments de mercat queden
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limitades per la manca de mecanismes d’intermediació i suport
financer.
L’accés a finançament a llarg termini sembla resolt a través de la
Societat de Garantia Recíproca present a les Balears. No obstant això,
on s’identifiquen majors mancances és en la presència d’instruments
de suport financer a empreses en fase de creació i desenvolupament,
amb necessitats d’increment de mida per iniciar processos de
modernització, on les fórmules de capital risc s’han mostrat més
adequades. Dins aquest camp, tot i el fracàs imposat pels projectes
iniciats en el passat a les Balears, explicat per una mala selecció de
projectes llunyans a la naturalesa del capital risc, s’identifica una
destacada oportunitat de generar efectes positius sobre el conjunt del
sistema productiu de l’illa.
•

Difusió d’informació
La missió del sector públic se centraria en generar un sistema
d’informació que compensàs les limitacions d’accés que presenten les
pimes. El caràcter de bé públic de la informació, associada a la
dificultat de la seva apropiabilitat, explica que la iniciativa privada no
cobreixi un àmbit de la importància per al posicionament competitiu
com és la generació d’informació sobre l’entorn.
El disseny dels continguts del sistema d’informació competitiu es faria
en contacte directe amb les empreses, amb la introducció d’informació
sobre proveïdors, competidors, evolució dels mercats, oportunitats de
negoci, novetats en sistemes de producció, innovacions tecnològiques
i disponibilitat i mancances de mà d’obra dels sectors d’especialització
de les empreses de l’illa.
El seu desenvolupament es duria a terme emprant les oportunitats
introduïdes per les noves tecnologies de la informació a mode d’oficina
d’informació “virtual”. L’accés i consulta es realitzaria a través d’una
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intranet local, alimentada des de l’òrgan encarregat de realitzar les
tasques de promoció econòmica de l’illa.
•

Fòrum d’estratègies empresarials
Acompliria la funció de lloc de debat sobre l’opció de posar en
funcionament estratègies comuns que, per problemes d’escala, les
empreses no poden desenvolupar de forma individual. L’estructura
respondria a l’organització periòdica de meses estratègiques sectorials
i intersectorials.
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FITES, PROGRAMES I ACCIONS PER AL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA DE MENORCA

FITES ESTRATÈGIQUES

PROGRAMES

ACCIONS
Consorci per a l’exportació
Pla de foment de les tecnologies de la informació en el calçat

Centre de promoció i
tecnologia del calçat

Centre de formació continua
Central de compres del calçat
Pla de foment dels sistemes de producció i disseny per ordinador
(CAD/CAM)
Gestió de la qualitat

Consolidació d’un sistema
productiu territorial (foment
de la cooperació empresarial)

Pla d’implantació de sistemes CAM/CAD
Centro de promoció i

Foment de la cooperació i integració empresarial

tecnologia del moble

Centre de formació continuada
Sistema d’informació de l’entorn competitiu

Centro de promoció i
tecnologia de la indústria
làctia
Institut Tecnològic de la
Bijuteria

Pla d’investigació en qualitat en la producció
Pla de Comercialització
Pla de millora genètica de la cabanya ramadera
Campanya de formació
Pla de redimensionament

Fòrum de la Indústria Menorquina
Diversificació del teixit
industrial

Cap a una indústria de
disseny i moda

Pla de suport a la diversificació
Pla d’ajudes i assessorament en estratègies de diversificació
Assistència en disseny i tendències de moda

Menorca BIT
Foment de la iniciativa
empresarial en la indústria

Aprenentatge professional a Escola de disseny
Menorca
Programa de pràctiques a empreses
Crea la teva pròpia empresa Viver tutelat d’empreses
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Pla d’ajudes de primer establiment
Premi “Projecte “
Foment del clima industrial

Cicle de conferències sobre el desenvolupament industrial menorquí
Visites guiades a empreses
Dotació de Sòl industrial a l’eix Ciutadella - Maó
Dotació de sòl per a activitats logístiques

Gestió eficient de la
localització industrial

Pla de sòl industrial

Programa de micro polígons
Habilitació de sòl per a viver d’empreses

Translació d’empreses industrials a polígons
Pla de tractament de residus industrials

Desenvolupament de
Fons de capital risc de Balears
fórmules financeres de suport
Business angels
a l’empresa
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PROGRAMACIÓ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR

La Programació del Pla Territorial Insular de Menorca és el marc de
referència a tenir en compte per les diferents administracions implicades en
la consecució del model d’ordenació del territori que propugna el Pla. És
concebut com un document instrumental i de recolzament, que cerca
l’encaixament més adequat entre la capacitat inversora de les
administracions i les actuacions recollides en els programes i
subprogrames.
La programació dels Plans d’Ordenació s’ha de realitzar de forma realista,
adequant-se a les possibilitats econòmiques i financeres dels agents
implicats. Les previsions que s'estableixen a la present Memòria parteixen
de la voluntat manifestada pels diferents agents inversors. Això, tanmateix,
no implica una garantia total, però sí una vinculació que s’haurà d’incloure
dintre de l’activitat dels diferents organismes. És per això que el document
és un instrument útil si es basa en una coordinació eficient en el marc
inversió-finançament, amb les accions recollides a la Memòria, no només
des del punt de vista quantitatiu sinó també temporal. En tot cas, les
previsions realitzades no són altra cosa que la constatació d’una sèrie de
voluntats i fets diagnosticats, que hauran de ser programats i executats en
exercicis futurs a través dels pressuposts de cada una de les
administracions implicades.
Tot i presentar una estructura organitzada en programes, subprogrames i
accions, la Memòria Econòmica no suposa una programació en sentit
estricte, essent aquesta una competència de les administracions
sectorialment responsables. Per altra banda, el model d’ordenació del
territori assenyalat en el Pla, ni s’esgota amb l’execució de les accions
previstes, ni té aquesta memòria com a únic instrument.
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La Memòria, en aquest sentit, conté, exclusivament, projectes que han de
ser impulsats o iniciats per l’administració (autonòmica, central, insular,
municipal), mancant de referències pressupostàries específiques sobre les
inversions a realitzar per la iniciativa privada.

1.

CONTINGUTS DE LA MEMÒRIA D’ORDENACIÓ

El model d’ordenació del territori del Pla i les accions previstes en el marc
del mateix, s’estructuren com es descriu a continuació. Consta de cinc
programes, amb diferents subprogrames i accions. D’aquestes accions
se’n derivaran els projectes específics que permetran la seva execució per
part de les diferents administracions responsables.
Els programes i subprogrames de la Memòria de Programació són els
següents:
I.

Programa de recursos naturals, culturals i paisatge.

II.

Programa de xarxes d’infrastructures i transport.

III.

Programa de equipaments

IV.

Programa d’ordenació de l’oferta turística

V.

Programa per al foment de la competitivitat econòmica
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2.

CRITERIS PER A LA PRIORITZACIÓ DE LES ACCIONS DEL PLA

Per a l’establiment de les prioritats de les accions promogudes pel Pla,
s’han de tenir en compte tres horitzons temporals que es corresponen amb
el curt, mig i llarg plaç:
−

Curt Plaç: Se correspon amb un horitzó temporal inferior als 4
anys, des de l’aprovació del Pla. En aquest període s’haurien
d’executar aquelles accions que tenen caràcter estratègic en el
model d’ordenació del territori, així com aquelles prioritàries pel
seu caràcter vinculant per altres accions.

−

Mig Plaç: Se correspon amb un horitzó temporal comprès entre 58 anys des de l’aprovació del Pla. S’han d’incloure en aquest plaç
aquelles accions l’execució de les quals es prolongarà en un
període de temps dilatat, així com aquelles altres l’execució de les
quals, tot i no contribuir a la construcció del model, no són
prioritàries.

−

Llarg Plaç: Se correspon amb un horitzó temporal superior als 8
anys des de l’aprovació del Pla. S’hi inclouen aquelles actuacions
no incloses a curt o mig plaç per no ser prioritàries, així com
aquelles altres l’execució de les quals es prolongar en el temps
per precisar una inversió continuada.
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L’assignació de les prioritats de les diferents accions s’haurà de realitzar
tenint en compte els següents criteris:
1.

La contribució al model territorial del Pla.

2.

La gravetat de les deficiències que se subsanen.

2.

La capacitat de l’acció de generar sinèrgies.

4.

La vinculació respecte altres accions que s’hagin d’executar amb
caràcter previ.
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I. PROGRAMA DE RECURSOS NATURALS, CULTURALS I PAISATGE

Aquestes propostes responen a la necessitat exisent d’afavorir la
conservació, coneixement i ús del espais d’interès natural, com a elements
valiosos característics del territori insular.
S’han elaborat diferents matrius que contenen les determinacions sobre la
regulació d’usos i activitats del sòl rústic i dels espais de valor natural,
diferenciant-se en funció del grau de protecció. A aquestes determinacions
cal afegir les següents accions de millora específica que han de
desenvolupar-se des de l’Administració.

CONTINGUT DEL PROGRAMA:
1. RECURSOS NATURALS I PAISATGE.
S’han integrat dins aquest subprograma la millora dels espais d’interès
natural, amb el desenvolupament de projectes específics orientats a la
millora i adequada conservació d’aquests espais:
•

Intervenció a zones degradades periurbanes, especialment a
zones turístiques.

•

Intervenció a zones degradades per activitats extractives.

•

Elaboració dels Plans Especials d’ANEI que no hagin sigut
desenvolupats fins a la data d’aprovació definitiva del PTI.
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•

Desenvolupament de Plans de protecció d’hàbitats, espècies i
fauna.

•

Creació del Jardí Botànic de Menorca, aprofitant per a localitzar en
el seu interior un centre específic de recuperació d’espècies
protegides.

•

Elaboració del Catàleg Insular d’arbres singulars.

•

Creació de tres centres d’interpretació d’acord amb els grans
conjunts ecològics i paisatgístics de l’illa.

2.

EL PAISATGE, SENYA D’IDENTITAT.

Les Normes de l’Ordenació Territorial que acompanyen el present
document, estableixen nombroses disposicions tendents a la conservació
del paisatge menorquí, i a favor de la posada en valor d’aquest coma
recurs, per les seves implicacions culturals i per a ser incorporat a l’oferta
turística:
•

Elaboració d’un Pla de Paisatge a escala insular: elaboració d’un
Pla de Conservació i Valoració d’elements del paisatge més
significatius.

•

Redacció d’un Pla Especial de Camins Rurals, que permeti:
•

Recuperació de l’ús públic de les vies tradicionals de connexió
de zones d’interès ambiental o patrimonial, preservant la
integritat dels paratges que travessen.
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•

3.

Disseny d’itineraris peatonals d’interès paisatgístic, aprofitant
el viari rural existent.

MEDI RURAL I ACTIVITAT AGRÀRIA.
•

Desenvolupament d’un Pla Sectorial Agrari.

•

Creació d’un Escola d’oficis artesanals i diferents Programes de
formació professional permanent dirigits al secotr agrícola,
ramader i forestal.

•

Conservació i revalorització d’elements característics dels
paisatge tradicional: paret seca, portells i infrastructures
tradicionals de drenatge i millora de l’actual xarxa de camins i
tiranys rurals.

•

Disseny i posada en marxa de programes de recollida de residus a
les explotacions agropecuàries.

•

•

Plàstics i deixalles agrícoles.

•

Recollida selectiva de matèria orgànica.

Reforestació d’àrees agrícoles amb pendents excessives.
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4.

PREVENCIÓ DE RISCOS
•

Programa de recolzament al manteniment de les parets seques,
com a tallafocs, i de la xarxa de camins rurals, amb el disseny de
“faixes auxiliars”.

•

Restauració de pous per a l’abastiment d’aigua en cas d’incendi.

•

Recolzament financer per part dels programes forestals i
agroambientals per a la realització de treballs que contribueixin a
la reducció del risc d’incendi.

•

5.

Recolzament a les activitats tradicionals de neteja i gestió del
bosc.
PATRIMONI HISTÓRIC I CULTURAL.

•

Completar el Registre Insular de Béns d’Interès Cultural, i la
delimitació dels seus entorns d’afecció.

•

Redacció i actualització dels catàlegs arquitectònics municipals, i
la seva inclusió en els instruments de planejament.

ADMINISTRACIONS
PROGRAMA:

COMPETENTS

PER

A

L’EXECUCIÓ

DEL

El programa haurà de ser desenvolupat per les següents administracions:
−

Govern Balear

−

Consell Insular de Menorca

−

Ajuntaments

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

561

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

II. PROGRAMA DE XARXES D’INFRASTRUCTURES I TRANSPORT.
L’illa de Menorca presenta deficiències en matèria de comunicacions i
transport, essent aquest programa el que comportarà una major capacitat
inversora de les administracions competents.

CONTINGUT DEL PROGRAMA:

1.

TRANSPORT COL·LECTIU
•

Ampliació i creació de nous serveis:
•

Línia Exprés Maó-Ciutadella.

•

Línia Exprés Maó-Aeroport.

•

Prolongació dels horaris dels servei

•

Fidelització dels viatgers mitjançant descomptes en els títols
multiviatge.

•
•

Modernització dels sistems d’expedició i control.

Fomentar la creació de concessions zonals. Establiment d’un pla
de financiament que incentivi la creació d’aquestes concessions.
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2.

XARXA VIÀRIA
•

Ampliació, reforma i millora de les característiques geomètriques
de la xarxa viària:
•

Reforma de la plataforma de la PM-710, Maó-Fornells, entre
els enllaços de Favàritx i Sa Roca.

•

Variant de Ferreries.

•

Ronda Sur de Ciutadella.

•

Realitzar les obres necessàries per compatibilitzar el tràfic
urbà i de mitjana distància a l’eix Maó-Sant Lluís-Es Castell.

•

Introducció de carrils adicionals per vehicles lents en els trams
entre poblacions on no existeixin.

•

Construcció de la variant de l’Hospital de Maó entre la PM704, Maó-Sant Climent, i la PM-703, Maó-Sant Lluís.

•

Millora en la seguretat dels accesos a poblacions como
Mercadal, Alaior o Migjorn.

•

Estudi de tràfic a l’eix Maó-Sant Lluís-Es Castell.

•

Reserva d’una banda al llarg de les vies principals per la
construcció de galeries d’infrastructures de servei que concentren
tots els serveis urbans.
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3.

PORTS I TRANSPORT MARÍTIM

Port de Maó
•

Trasllat de les actuals instal·lacions de descàrrega i
emmagatzematge de combustible

•

Reordenació de la zona alliberada pel trasllat de les instal·lacions
de descàrrega i emmagatzematge de combustible

Port de Ciutadella
•

Ampliació de Cala en Busquets construïnt un port esportiu
permanent.

•

Remodelació de l’actual moll comercial.

•

Remodelació i ampliació de l’Estació Marítima.

Port de Fornells
•

Reestructuració i prolongació del passeig marítim.

•

Dedicació de tota l’explanada d’Es Pla per àrea tècnica.

•

Acondicionament de les zones d’activitats nàutiques a Ses Salines
i Anar a Peu.
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•

Construcció d’una nova dàrsena a la part exterior del dic d’abric.
La nova dàrsena se protegeix mitjançant la formación d’un nou dic
format per un doble espigó.

•

Creació de nous amarraments a la nova dàrsena.

Ports Esportius i Instal·lacions Nàutiques.
•

Reordenació dels ports esportius de Port d’Addaia, Cala Galdana i
Cap d’Artrutx .

4.

AEROPORTS I TRANSPORT AERI

Les competències per a la redacció del Pla Director de l’Aeroport de
Menorca corresponen al Govern Central, per la qual cosa el Pla Territorial
Insular no està facultat per a formular actuacions pròpies al respecte.
•

Creació d’un heliport a Ciutadella.

5.

ENERGIA
•

Desmantellament de les instal·lacions de descàrrega de
combustible de Cala Figuera i la seva substitució per unes noves
instal·lacions a la Base Naval.

•

Construcció d’un poliducte que transporti els carburants des del
port de Maó fins a les instal·lacions d’emmagatzematge de
l’aeroport.
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•

Ampliació de les instal·lacions d’emmagatzematge de l’aeroport.

•

Creació de tres plantes satèl·lits de distribució de gas:

5.

•

Planta 1. Maó, Es Castell i Sant Lluís.

•

Planta 2. Es Mercadal, Es Migjorn, Alaior i Ferreries

•

Planta 3. Ciutadella

TELECOMUNICACIONS
•

6.

Pla Especial de Telefonia mòbil a l’illa de Menorca.

AIGUA I SANEJAMENT

Aigua i sanejament
•

Localització de noves captacions.

•

Reestructuració d’aquelles captacions que presenten alteracions
sobtades del nivell freàtic.

•

Localització de nous dipòsits reguladors.

•

Traçat tentatiu de noves conduccions a partir de les noves
infrastructures de captació o regulació.

•

Millora i modernització de les xarxes de distribució per disminuir
les pèrdues de cabdal en el transport.
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•

Realització d’un cens d’extraccions i establiment de controls del
volum total de les mateixes.

•

Crear nous col·lectors i impulsions de connexió amb les Estacions
Depuradores d’Aigües Residuals.

Depuració.
•

Construcció de quatre noves depuradores.

•

Ampliació i millora de les Estacions existents.

•

Elaboració d’un inventari de pous i captacions.

Residus.
•

Construcció de quatre túnels de fermentació forçada i ampliació de
l’abocador existent.

•

Pla de recollida i de tractament de residus industrials.

•

Creació d’una o dues plantes de transferència.

•

Se crearan tres centres de tractament de residus de la
construcció.
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ADMINISTRACIONS
PROGRAMA:

COMPETENTS

PER

A

L’EXECUCIÓ

DEL

El programa haurà de ser desenvolupat per les següents administracions:
−

Govern Balear

−

Consell Insular de Menorca

−

Ajuntaments
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III. PROGRAMA D’EQUIPAMENTS

CONTINGUT DEL PROGRAMA:
1.

EQUIPAMENT EDUCATIU

Educació infantil:
•

Ciutadella: 3+3 Unitats Noves.

•

Maó, S. Climent : Nou centre infantil

•

Sant Lluís: ampliació noves aules.

Educació primària:
•

Ciutadella: nou col·legi.

•

Ampliació centres a Mercadal i Fornells

Educació secundària:
•

Ampliació de 3 unitats a Alaior.

•

Nou centre a Es Castell.

•

Ampliació de centre a Ferreries.

•

Creació de cicles formatius d’ensenyament secundari no obligatori
a Alaior, Ferreries, Es Mercadal i Es Castell.
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Educació superior:
•

Dotació

de

locals

apropiats

a

Ciutadella

connectats

telemàticament.
•

Establiment pel Consell Insular d’una oficina, centre o ens insular
per a l’ensenyament superior, adscrit a la Conselleria competent.

Altres ensenyaments:
•

Previsió d’un nou conservatori a Maó i d’unes noves instal·lacions
per al conservatori de Ciutadella.

•

2.

Establiment d’unes instal·lacions centrals de formació ocupacional
convenientment acondicionades.

EQUIPAMENT SANITARI.
•

Construcció d’un nou hospital a Maó amb dotació d’heliport annex.

•

Millora de la dotació sanitària de Ciutadella i Sant Lluís, inclosa la
cirurgia menor ambulatòria i d’ingrés curt.

•

Crear unitats sanitàries convenientement acondicionades i
localitzades a les zones de major concentració turística: Punta
Prima, Cala Galdana i Cala en Porter.

•

Creació de nous consultoris a Alaior, Ferreries i Es Castell.
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•

3.

Creació de consultori temporal en Punta Prima i Cala Galdana.

EQUIPAMENT SOCIAL.
•

Creació de residències d’ancians, associades a la funció de centre
de dia, a Es Mercadal i Alaior.

•

Creació d’una residència d’ancians a Sant Lluís .

•

Realitzar un centre d’acollida de persones a Maó.

•

Crear un centre de llarga estància socio-sanitària a Ciutadella,
centre de dia i residència d’ancians.

•

Ampliació de la residència d’ancians de Ferreries

•

Nou centre de dia i Club d’ancians a Es Castell

4.

EQUIPAMENT ESPORTIU.

•

Redacció del Pla Director Insular d’Instal·lacions Esportives.

•

Dos circuits de ciclisme. Un situat a l’àrea de llevant i l’altre al
municipi de Ciutadella.

•

Una pista adequada per a la pràctica de motocross i altres
especialitats com trial al municipi de Ciutadella.
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•

Pista de tir amb arc, que pugui allotjar altres pràctiques de tir, al
centre de l’illa.

•

Increment de l’oferta de piscines municipals als municipis de Maó,
Alaior i Ciutadella

•

Millora de la pista d’atletisme municipal de Maó.

5.

EQUIPAMENT CULTURAL.
•

Creació d’una xarxa d’espais culturals polivalents, teatre, música,
conferències, etc., als municipis de Es Mercadal, Sant Lluís, Es
Castell, Alaior i Es Migjorn Gran.

•

Creació de noves infrastructures culturals a Ciutadella: instal·lació
cultural museística a Can Saura, auditori i equipament de tallers
artístics.

•

Construcció i funcionament del museu etnològic, amb possible
localització al Municipio d’Alaior.

•

Centre d’interpretació cultural.

•

Construcció d’alberg juvenil a Ciutadella (Sa Vinyeta).

•

Creació de la casa de colònies a S’Enclusa (Ferreries), que
substitueix el projecte de les antigues escoles de Santa Cecília.
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•

6.

Possible instal·lació de centre d’interpretació de la natura a Es
Torretó (Ciutadella).

EQUIPAMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.
•

Subparc de bombers a Alaior

•

Parc de bombers a Ciutadella

•

Subparc de bombers a Ferreries

•

Centre de reinserció social i parc de bombers a Maó

•

Subparc de bombers a Es Mercadal

7.

EQUIPAMENTS INSTITUCIONALS.
•

Ampliació dels jutjats de Ciutadella

•

Establiment d’oficines d’atenció al públic a efectes informatius i de
gestió de tràmits municipals a les següents zones turístiques:
•

Cala en Porter (Alaior)

•

Son Bou-Sant Jaume (Alaior)

•

Cala Galdana (Ferreries-Ciutadella)

•

S. Tomàs (Es Migjorn Gran)

•

Punta Prima (S. Lluís)

•

Entorn del Cap d’Artrutx (Ciutadella)

•

Los Delfines (Ciutadella)
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ADMINISTRACIONS
PROGRAMA:

COMPETENTS

PER

A

L’EXECUCIÓ

DEL

El programa haurà de ser desenvolupat per les següents administracions:
−

Govern Balear

−

Consell Insular de Menorca

−

Ajuntaments
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IV.

PROGRAMA D’ORDENACIÓ DE L’OFERTA TURÍSTICA

CONTINGUT DEL PROGRAMA:

1.

PROGRAMA RELATIU A LA GESTIÓ URBANÍSTICA DEL PLA
TERRITORIAL INSULAR.
•

Oficina tècnica de gestió i seguiment del Pla Territorial Insular.

•

Oficina tècnica de recolzament als Municipis en la protecció de la
legalitat urbanística.

2.

PROGRAMA RELATIU A LA RECUPERACIÓ DE SÒLS A ZONES
TURÍSTIQUES
•

Recuperació de sòls d’alt valor natural com zones verdes en sòl
urbà.

•

Recuperació i rehabilitació de sòls procedents del enderrocament i
trasllat d’instal·lacions turístiques.

•

Establiment d’equipaments en sòls vacants de zones turístiques
d’esponjament.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

575

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

ADMINISTRACIONS
PROGRAMA:

COMPETENTS

PER

A

L’EXECUCIÓ

DEL

El programa haurà de ser desenvolupat per les següents administracions:
−

Consell Insular de Menorca
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V.

PROGRAMA PER AL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT

ECONÒMICA
CONTINGUT DEL PROGRAMA:
1.

PROGRAMA DE PROMOCIÓ I TECNOLOGIA ASSOCIADA A LA
INDÚSTRIA
•

Creació d’un centre de promoció i tecnologia del calçat:
•

Consorci per a l’exportació i gestió de la qualitat.

•

Formación continuada

•

Central de compres del calçat

•

Foment dels sistemes de producció i disseny assistit per
ordinador

•

Creació d’un centre de promoció i tecnologia del moble:
•

Foment dels sistemes de producció i disseny assistit per
ordinador

•

•

Foment de la cooperació en integració empresarial

•

Formació continuada

Creació d’un centre de promoció i tecnologia de la indústria làctea:
•

Pla d’investigació en qualitat de la producció

•

Pla de comercialització

•

Pla de millora genètica de la cabana ramadera
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•

•

2.

Institut tecnològico de la bisuteria:
•

Campanya de formació

•

Pla de redimensionament

Pla de capacitació professional:
•

Escola de disseny

•

Programa de pràctiques a empreses

•

Cicles, seminaris, fòrums

PLA DE SÒL INDUSTRIAL
•

Creació de sòl per a activitats industrials i logístiques

•

Programa de micropolígons i viver d’empreses a l’eix MaóCiutadella

•

Trasllat d’empreses industrials a polígons.

3.

PROGRAMA DE RECOLZAMENT A EMPRESES
•

Plans d’ajudes al primer establiment

•

Viver tutelat d’empreses
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ADMINISTRACIONS
PROGRAMA:
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PER

A
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DEL

El programa haurà de ser desenvolupat per les següents administracions:
−

Govern Balear

−

Consell Insular de Menorca

−

Ajuntaments
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