
CARTOGRAFIA DIGITAL DE L’OCUPACIÓ DEL SÒL DE MENORCA 2002

ESTUDI DEL GRAU D’URBANITZACIÓ DEL LITORAL

Amb la col·laboració de:Amb el patrocini de:

4

La cartografia digital de l’ocupació del sòl a Menorca realitzada per l’Observatori Socioambiental de Menorca conté tant el mapa de cobertes del sòl com el d’usos del sòl a una escala de detall de 1:5.000. 
Aquesta important font d’informació en format SIG permet analitzar acuradament el territori de Menorca i estudiar la distribució de l’ocupació i dels diferents usos del sòl. En el present estudi s’ha fet una 
anàlisi detallada de l’ocupació del sòl en el litoral menorquí mitjançant dues metodologies diferents. En primer lloc s’ha realitzat un estudi de la superfície ocupada per cobertes artificials, és a dir, sòl 
urbanitzat, del primer quilòmetre de la franja del litoral. En segon lloc s’han calculat els quilòmetres lineals de costa ocupats per aquestes cobertes artificials.

Cal tenir en compte que la cartografia digital de l’ocupació del sòl analitzada ha estat realitzada a partir de la fotointerpretació d’ortofotografies del vol realitzat durant el juliol de 2002 i complementat 
amb una esmerçada feina de camp de comprovació. Per tant, les dades resultants de les anàlisis que es presenten a continuació fan referència a l’ocupació del sòl menorquí a l’any 2002.

INTRODUCCIÓ

Canals A., Carreras D., Pons-Fàbregas C.
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Institut Menorquí d’Estudis (IME). Camí des Castell, 28 1r pis, 07702 Maó (Spain). Contacte: sib.obsam@cime.es

SUPERFÍCIE LITORAL OCUPADA PER COBERTES ARTIFICIALS

METODOLOGIA:
Damunt el mapa de cobertes del sòl de Menorca s’ha construït un búffer de 10x100m. Així, el primer 
quilòmetre terra endins ha quedat dividit en deu franges de cent metres. A partir d’aquí es pot fer un estudi 
detallat de l’ocupació del sòl a la costa. 

Per analitzar el territori més fàcilment, les 55 classes de la 
llegenda del mapa de cobertes s’agrupen en 3 blocs: cobertes 
artificials, cobertes modificades i cobertes naturals. El primer 
grup correspon a totes aquelles cobertes formades per les 
construccions, superfícies cementades o asfaltades. Les cobertes 
modificades són les zones agrícoles, els abocadors, els camins no 
asfaltats, etc. El tercer grup correspon a les cobertes de boscos, 
arenals, roquissars i masses d’aigua.

A la figura de la dreta es mostren la superfície relativa que ocupa 
cada un d’aquests grups en el conjunt del territori menorquí.
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1.- Detall de la 
construcció d’un 
búffer de 10x100m 
per a l’estudi del 
primer quilòmetre de 
la franja litoral. 

2.-Detall de la 
superposició del búffer
amb el mapa de 
cobertes de sòl resumit 
en 3 classes: artificials, 
modificades i naturals. 

RESULTATS:
La urbanització a Menorca es concentra en el primer Km del litoral, sobretot 
dels 0 als 500 metres. Les cobertes naturals ocupen fins a un 80% dels primers 
100 metres de franja litoral, tot i que les cobertes modificades (eminentment 
agrícoles) agafen importància a mesura que ens allunyem de la costa.

Estudi dels usos de les cobertes artificials en el 1r quilòmetre
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Creuant les dades del mapa 
de cobertes amb la 
informació que ens dóna el 
mapa d’usos del sòl, és 
possible estudiar els 
diferents usos que es donen 
a les cobertes artificials del 
1r Km de la franja litoral.

S’observa clarament que l’ús 
és majoritàriament turístic, 
seguit pels sistemes generals 
(que inclou xarxa viària, 
molls, ports...)

QUILÒMETRES LINEALS DE COSTA URBANITZATS

CONCLUSIONS Agraïments

A en Sergi Marí, director de 
l’OBSAM
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l’OBSAM i de l’IME

A totes les persones i 
entitats que han col·laborat 
amb l’elaboració de La 
Cartografia Digital de 
l’Ocupació del Sòl.

METODOLOGIA:
Pel que fa a l’estudi dels quilòmetres lineals de costa ocupats per cobertes 
artificials, s’ha desenvolupat una metodologia mitjançant Sistemes d’Informació
Geogràfica (SIG) que doni una idea del grau d’afectació visual que suposa la 
urbanització del litoral des del punt de vista d’algú que passeja tot resseguint la 
línia de costa de Menorca. Per problemes metodològics s’han exclòs els illots en 
aquest estudi.

1.- S’ha dibuixat una línia de 
costa amb el perfil suavitzat 
a partir del mapa de cobertes 
a escala 1:5.000 utilitzant 
l’eina smooth a una distància 
de 200 metres amb el 
programa ArcGIS.línia de costa 

suavitzada = 252Km

2.- S’han construït línies 
perpendiculars a la línia de 
costa separades entre elles 5 
metres i d’una longitud de 
500 metres terra endins.
Aquesta és la franja que 
considera d’Àrea de Protecció
Territorial (APT) tant la DOT 
(llei 6/1999)  com el PTI.

2.- Tot seguit, s’han superposat les cobertes artificials del mapa de cobertes (sense 
considerar les carreteres asfaltades interurbanes) i s’han seleccionat totes aquelles línies que 
entren en contacte amb alguna coberta artificial.

RESULTATS:

50.461 línies

Quilòmetres lineals de costa ocupats per cobertes artificials d’ús turístic

Quilòmetres lineals de costa ocupats 
per cobertes artificials

17.048 línies seleccionades

85,23 Km lineals urbanitzats

33,8% de la línia de costa 
ocupada per cobertes artificials

8.028 línies seleccionades

40,1 Km lineals urbanitzats

15,9 % de la línia de costa ocupada 
per cobertes artificials amb un ús 
turístic

Fent el creuament de dades amb el 
mapa d’usos del sòl, es pot fer la 
mateixa anàlisi però només tenint en 
compte les cobertes artificials que 
tenen un ús turístic. 

• Les cobertes artificials ocupen un 9,7% del primer quilòmetre del litoral 
menorquí i  sobretot es concentren en els 500 primers metres (12,9%)

• La màxima urbanització del litoral es troba entre 100-200m (16%).

• La major part de les cobertes artificials construïdes en el 1r Km estan 
destinades a un ús turístic (41,1%).

• La urbanització afecta a 85,23 Km lineals de costa (33,8% de la línia de costa).

• Les cobertes artificials d’ús turístic afecten 40,1 Km lineals de costa (15,9%).

• El territori de Menorca es troba protegit en un 64,3% (aplicant legislació 
estatal i autonòmica). Això suposa fins a un 77,1% si tenim en compte la 
superfície del 1r Km. Per tant, cal esperar un creixement limitat de les 
cobertes artificials a la costa. Malgrat tot, això podria suposar que a Menorca 
també s’arribin a donar els processos que ja s’han observat a altres llocs, on 
la pressió urbanística ha passat al segon quilòmetre de costa, ja que el primer 
es troba saturat.


