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 Resum 

L’objectiu principal del treball és mantenir actualitzada la informació sobre l’ocupació del territori, a 

més de poder fer una anàlisi completa de l’evolució i les tendències en els canvis d’usos i cobertes 

de sòl. La metodologia es basa en la  fotointerpretació i el treball de camp, tot fent servir eines 

pròpies de Sistemes d’informació Geogràfica (SIG). El treball es troba en la línia del programa 

europeu CORINE Land Cover (1985) i del projecte espanyol SIOSE (2005-2009). 

El primer mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca de l’OBSAM es va elaborar sobre les 

ortofotos de l’any 2002. Aquesta actualització 5 anys després sobre ortofotos del 2007 posa de 

manifest tots els canvis esdevinguts sobre el territori de Menorca durant aquest període marcat 

per una gran activitat econòmica, que queda reflectida sobre el paisatge amb un creixement 

notable dels nuclis urbans tradicionals i turístics. A la vegada en l’àmbit rural s’observen els canvis 

ocorreguts en els límits del mosaic agroforestal, amb unes zones de l’illa de clar domini de 

l’activitat agrícola i d’altres, on predomina l’abandó de terres, i a on el bosc i les marines va 

guanyant terreny.           

 

 

Resumen 

El objetivo principal del trabajo es mantener actualizada la información sobre la ocupación del 

territorio, además de poder realizar un análisis completo de la evolución y las tendencias en los 

cambios de cubiertas y usos de suelo. La metodología se basa en la fotointerpretación y el trabajo 

de campo, utilizando herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Este trabajo está 

en la línea del programa europeo CORINE Land Cover (1985) y del proyecto español SIOSE (2005-

2009). 

El primer mapa de cubiertas y usos de suelo de Menorca del OBSAM se elaboró sobre las ortofotos 

del año 2002. Esta actualización 5 años después sobre ortofotos del 2007 pone de manifiesto 

todos los cambios sucedidos sobre el territorio de Menorca durante este periodo marcado por una 

fuerte actividad económica, que queda reflejada sobre el paisaje con un crecimiento notable de los 

núcleos urbanos tradicionales y turísticos. Al mismo tiempo, en el ámbito rural se observan los 

cambios ocurridos en los límites del mosaico agroforestal, con unas zonas de la isla con un claro 

dominio de la actividad agrícola, y otras, donde predomina el abandono de cultivos, y donde el 

bosque y el matorral van ganando terreno.  

 

 

Abstract 

The main objective of this work is to keep the information on the occupation of the territory, in 
addition to a comprehensive analysis of developments and trends in the changes of land use and 
cover. The methodology is based on photo interpretation and field work, using tools of Geographic 
Information Systems (GIS). This work is related to the European CORINE Land Cover (1985) and 
the Spanish project SIOSE (2005-2009). 
The first map of land covers and land uses of Menorca by OBSAM was produced on the ortophotos 
of 2002. This update five years later on 2007 orthophotos shows all the changes that occurred on 
the territory of Menorca during this period marked by strong economic activity, which is reflected 
on the landscape with a remarkable growth of urban traditional and touristic centers. Meanwhile, 
in rural areas observed changes in the boundaries of agroforestry mosaic, with some areas of the 
island with a clear dominance of agriculture, and others, where the predominant crop 
abandonment, where the forest and scrub are gaining ground. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Presentació 

 

Definim l’ocupació del sòl (o del territori) com la suma dels conceptes de cobertes de sòl, usos de 

sòl i habitats naturals. Les cobertes de sòl representen la visió més objectiva, física i fisiognòmica 

del territori, descomponent-lo en taques o unitats (patches en terminologia anglesa) d’aspecte 

diferent entre elles. Incorpora tan cobertes artificials com naturals i serveix de base per derivar les 

altres dues perspectives. El mapa d’usos de sòl representa una interpretació de caire més 

antropogènic i social, ja que representa l’ús que en fem les persones del territori i se centra més 

en les àrees artificials o humanitzades. El mapa d’habitats naturals, no abordat en aquest projecte, 

representaria la visió més naturalística, o sigui, l’ús de la flora i la fauna del territori, vist tot ell 

com un conjunt d’ecosistemes.  

 

 
 

Aquest projecte enllaça amb diverses iniciatives i directives europees. El programa CORINE 

(Coordination of information on the environment) aprovat al 1985 pel Consell de Ministres 

d’Europa (CE/338/85) es va crear amb la voluntat de vertebrar una estructura bàsica per a 

recopilar, coordinar i homogeneïtzar informació sobre el medi ambient per al conjunt dels estats 

membres. 

Per una banda, el projecte CORINE Land Cover (CLC) seria l’encarregat de subministrar informació 

geogràfica sobre l’ocupació del sòl a partir de teledetecció via satèl·lit. A l’estat espanyol es va 

iniciar l’any 1987, existeix una segona versió de l’any 2000 i una tercera parcial de l’any 2006; 

sempre a escala 1:100.000.  

De forma derivada a l’anterior projecte, l’any 2005 des de l'Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

s’inicia el projecte Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE).  

  

 

Objectius  

 

Des de l’inici del projecte es van marcar els següents objectius generals: 

 Crear una base cartogràfica sobre l’ocupació del sòl a Menorca, a una escala adequada per 

al seu estudi i la gestió del territori. 

COBERTES DE SÒL

Land cover

USOS DE SÒL

Land use

HABITATS NATURALS

Biotopes

OCUPACIÓ DEL SÒL
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 Localitzar, delimitar geogràficament i quantificar les diferents cobertes artificials, 

modificades i naturals, presents a Menorca en un moment determinat. 

 Localitzar, delimitar geogràficament i quantificar els diferents usos que es fan a Menorca 

del territori en un moment determinat. 

 Continuar, d’aquesta manera, un seguiment de l’ocupació del territori amb actualitzacions 

periòdiques aproximadament cada cinc anys, segons disponibilitat de vols fotogramètrics.  

 Crear una base cartogràfica vàlida per a l’ensenyament, el coneixement i el gaudiment de 

la realitat territorial menorquina i el seu paisatge. 

A més d’aquests, es poden definir una àmplia llista d’objectius específics i càlculs derivats a partir 

de les diferents tipologies cartografiades. Alguns exemples sense un ordre estricte poden ser: 

 Conèixer amb precisió la superfície forestal arbrada i no arbrada de Menorca. 

 Conèixer de forma immediata les afectacions d’un possible incendi forestal. 

 Localitzar i delimitar àrees d’influència de zones humides. 

 Quantificar la variació dels usos de sòl. 

 Quantificar el grau d’urbanització de la franja litoral de l’illa. 

 Avaluar el fenomen de la dispersió rural o de la pressió humana difusa. 

 Quantificar les àrees d’agricultura intensiva. 

 Quantificar el grau d’abandó del camp a nivell geogràfic. 

 Analitzar i quantificar l’evolució de cada un d’aquests aspectes al llarg dels anys. 

Aquesta versió 2007 del mapa de cobertes i usos de sòl representa la primera actualització del 

mapa original creat damunt ortofotos de 2002. A banda de servir per tenir actualitzada la 

informació sobre el territori, amb aquesta nova versió es poden observar i quantificar els canvis 

esdevinguts durant aquest període de cinc anys. A més, la feina ha permès fer una profunda 

revisió de la versió 2002 i ha servit per acabar d’ajustar les delimitacions i la correcta identificació 

de cada unitat. 

 

Resumint, en el present document es presenten les dades recalculades sobre la versió 

2002, revisada i millorada; les noves dades per a l’any 2007; i els valors dels canvis 

entre un i altre any. 
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2. METODOLOGIA 

 

Escala de treball 

 

L’escala de treball original del projecte CORINE LC 1:100.000 i la seva elaboració a partir d’imatges 

de satèl·lit, permet abastar de forma relativament ràpida el conjunt del territori de la Unió Europea 

o d’un dels estats membres. La seva unitat mínima cartografiable (UMC) és d’un quadrat de 500m 

de costat, el que dóna una superfície de 25 ha. Els elements lineals es marcaven a partir d’una 

amplada de 100m. 

 

El projecte SIOSE de l’IGN treballa a una escala 1:25.000, amb una UMC variable d’entre 0,5 i 2 ha 

en funció de la coberta a representar. 

En aquest treball es va optar per una escala de treball molt més fina, 1:5.000, la qual suposa una 

UMC aproximada de 500 m2, equivalent a la superfície d’un cercle 25 m de diàmetre. També 

s’inclouen els elements lineals de més de 4 m d’amplada sempre que superin la superfície mínima 

de 500 m2. A més, per la seva rellevància i l’interès aplicat d’aquest estudi a l’ordenació territorial, 

s’ha fet un esforç addicional amb les edificacions i construccions artificials en general, amb un 

detall que inclou totes les visibles en les fotografies aèries fins a una mida de 4 m2. 

 

Procediment 

 

La tasca ha estat realitzada de forma mixta per l’equip de tècnics de l’OBSAM i tècnics contractats 

específicament per aquesta feina. A més, es va comptar amb la col·laboració de voluntaris 

especialitzats durant la campanya d’estiu 2009, sempre baix la supervisió dels tècnics.  

Per a l'elaboració dels mapes d'ocupació del sòl s'ha seguit el mètode habitual en cartografia 

temàtica, basat en el reconeixement de les fotografies aèries verticals digitals ortorrectificades 

(ortofotos), la digitalització en pantalla a l'ordinador i la verificació mitjançant treball de camp. De 

forma més detallada es pot explicar el procés en les següents fases: 

 

1- Reconeixement de les fotografies aèries i primera digitalització. 

El material de partida són les anomenades ortofotos, és a dir, fotografies aèries georeferenciades 

amb coordenades i adaptades al relleu del terreny. Aquestes ortofotos, de l’any 2007, són 

propietat del Consell Insular de Menorca i corresponen a un vol fotogramètric del mes de juny. 

Arriben a una resolució espacial de 25 cm i segueixen el sistema de referència UTM (Datum ETRS 

1989). Les ortofotos de 2002 presentaven una resolució espacial de 40 cm. Aquestes ortofotos i el 

mapa topogràfic de les illes Balears (2002) a escala 1:5.000 constitueixen el punt de partida de la 

feina i ja permeten realitzar una primera aproximació a les cobertes del territori. S’ha desestimat 

utilitzar les ortofotos dels anys 2006 o 2008 propietat del Govern de les illes Balears, ja que tenen 

una resolució espacial major i un menor contrast de color.  

 

Sobre la pantalla de l’ordinador i utilitzant eines pròpies de Sistemes d’Informació Geogràfica 

(SIG), es fa una fotointerpretació dels diferents usos i cobertes, i es realitza una primera 

digitalització de les unitats que aparentment han canviat respecte de la composició del 2002. En 
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aquesta primera digitalització es treballa a una escala en pantalla d’entre 1:1.000 i 1:1.500, per 

aconseguir un fidel traçat del dibuix. 

 

 
Figura 1. Porció d'ortofoto 2007 corresponent a l’entorn de Fornells, on s’observen clarament canvis respecte 
del traçat 2002. 

  

2- Sortides de camp per verificar les cobertes vegetals i els usos de sòl. 

Posteriorment, es preparen diverses impressions d’una zona concreta a mida A4 i a escala entre 

1:4.000 i 1:5.000 per anar a fer les verificacions de camp. Les sortides de camp es fan 

normalment en parelles i equipats amb la sèrie d'ortofotos impreses, un aparell de GPS, uns 

prismàtics i una càmera digital. La finalitat principal és identificar tipus de cobertes o elements de 

difícil interpretació directa en la fotografia aèria, així com verificar els canvis més dubtosos. S’ha 

calculat que amb les sortides de camp s’han revisat per observació directa un 50% dels canvis 

detectats. Aquest valor evidencia la gran importància que se li ha donat en aquest projecte al 

treball de camp i la fidelitat que assoleixen els mapes resultants. 

 

Al igual que amb la feina del 2002, la classificació s'ha realitzat conforme un total de 55 tipologies 

diferents de cobertes de sòl i 30 classes d’usos de sòl, totes elles descrites en detall en el següent 

capítol. 
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3. Correcció i complement de la digitalització inicial i obtenció de cartografia 

temàtica. 

Una vegada realitzades les comprovacions de camp es procedeix, ja mitjançant l’ordinador, a 

corregir i completar la primera digitalització. En acabar la delimitació de totes les unitats en 

forma de línies, es passa a polígons i a l’etiquetat de totes les unitats seguint els esquemes de 

codificació establerts. Després d’aquest procés ja s’obté el mapa acabat per aquella zona 

concreta i només hi mancarà la revisió final. L’últim pas és ajuntar totes les zones de feina fins 

a conformar el conjunt d’un municipi o de l’illa. 

 

 
Figura 2. Voluntaris de l’estiu 2009 passant les anotacions de camp als ordinadors.

 

4. Consideracions de la nova versió 2007. 

 

Existeixen algunes diferències de format entre les dues ortofotos de partida (2002 i 2007) que 

poden repercutir sobre els mapes resultants: 

 

Diferència de resolució espacial. El píxel més petit de l’ortofoto del 2007 permet assolir un 

major detall i per tant una millor interpretació dels diferents elements que conformen el territori. 

Aquesta avantatge s’ha mirat de corregir també en els mapes 2002 amb efecte retroactiu. Llavors, 

podem afirmar que la versió 2002 revisada és més precisa i fidel a la realitat que l’anterior. 
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Figura 3. La millor resolució espacial de les ortofotos de 2007 (dreta) respecte de les de 2002 (esquerra) 
faciliten la fotointerpretació. 

 

Diferències en la georeferènciació. El Model Digital del Terreny (MDT) utilitzat per fer 

l’ortorectificació no va ser el mateix en els dos casos i això provoca un cert desplaçament d’una 

ortofoto respecte a l’altra. Aquest efecte és pràcticament inapreciable en la major part de les 

ortofotos, però sí que es nota lleugerament en la localització de les cases aïllades i resulta evident 

en la línia de costa. Només en aquest darrer cas s’ha rectificat el traçat per al 2007 per tal 

d’ajustar-lo a la seva ortofoto, perquè precisament s’ha prioritzat aquest ajust mapa-ortofoto, 

pensant en que la nova georeferenciació és més precisa. Aquest fet dóna lloc a petites diferències 

en les superfícies de les cobertes litorals en zones de penya-segats sense que en realitat hi hagi 

hagut cap canvi d’un any a l’altre.    

 

 
Figura 4. Observeu el petit desajust en la línia de costa. 
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- Diferències per l’època de l’any. Les ortofotos de 2002 són del mes d’agost, mentre 

que les ortofotos del 2007 són del mes de juny. Aquest fet pot donar lloc a errades en la 

identificació de canvis de cobertes i usos que varien al llarg de l’any. Alguns casos es poden 

donar en indrets on s’alternen els cultius d’hortalisses i la sembra de cereals, o en espais 

litorals de poca vegetació utilitzats a l’estiu com a aparcaments de vehicles. Aquestes 

diferències també s’han procurat minimitzar.   

Finalment, cal fer notar que algunes zones militars en desús es mostren visibles en les ortofotos 

del 2007, mentre que el 2002 encara apareixien censurades. Açò ha permès millorar molt la 

cartografia d’aquests indrets i, per tant, també ajustar les superfícies de les diferents unitats que 

els componen. 

 

  
Figura 5. Aspecte d’algunes zones militars abandonades a les ortofotos de 2002 (esquerra) respecte de les 
de 2007.  
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3. CLASSIFICACIÓ DE COBERTES DE SÒL 

 

La classificació proposada pel mapa de cobertes de sòl es basa en les tipologies del nivell 3 de la 

llegenda CORINE LC, adaptada a la realitat menorquina per tal que resulti més útil i comunicable. 

De fet, es tracta d’un esquema jeràrquic de classificació, on cada nivell suposa un grau de 

concreció major. Ja el projecte CORINE LC, des d’Europa, instava a cada estat membre de la Unió 

Europea a desenvolupar específicament la llegenda pel seu territori per assolir nivells de detall 

majors. A l’estat espanyol, han estat diverses les iniciatives en aquest sentit, tant a nivell regional 

com estatal. No obstant, la iniciativa més seriosa i completa la constitueix el projecte SIOSE de 

l’Instituto Geográfico Nacional. 

En qualsevol cas, l’escala de treball és summament superior a l’abordada en aquest projecte, fet 

que ja obliga a revisar la classificació. Si, a més, es té en compte la realitat diferencial de les Illes 

Balears, tant a nivell territorial com ambiental, resulta ben justificada la necessitat d’elaborar una 

llegenda pròpia.  

Per aquesta raó, es va dissenyar una llegenda de cobertes de sòl a nivell 4, amb 55 classes 

diferents i una nomenclatura adaptada a la parla de l’illa. Els codis reflecteixen el quart nivell de 

classificació mitjançant lletres posades per ordre alfabètic. En qualsevol cas, la classificació 

utilitzada manté l’estructura CORINE LC del nivell 3 pel que resulta comparable a la d'altres 

territoris, sempre tenint presents les diferències d’escala. Cal destacar, també en aquest punt, que 

la llegenda proposada ha estat pensada per descriure les cobertes de sòl de Menorca i que caldria 

revisar-la si es volgués adaptar al conjunt de l’arxipèlag balear. 

La llegenda s’organitza en cinc grans classes (nivell 1): superfícies artificials, superfícies agrícoles i 

ramaderes, boscos i àrees naturals, zones humides i masses d’aigua. Llavors, apareixen 15 classes 

a nivell 2 i 38 classes a nivell 3, fins arribar a les 55 tipologies diferents del nivell 4.  

A continuació es descriuen, primer en una taula resum i després de forma detallada, les 55 

tipologies de classificació utilitzades per a elaborar el mapa de cobertes de sòl. 

 

Codi Nom CORINE original nivell 3 Nom adaptat OBSAM nivell 4 

1. Superfícies artificials   

1.1 Zones urbanes   

1.1.1 Teixit urbà continu Nuclis de població 

1.1.2.A Teixit urbà discontinu Urbanització laxa. Urbanitzacions. 

1.1.2.B Teixit urbà discontinu Urbanització dispersa. Nuclis rurals. 

1.2 Zones industrials, comercials i de transports   

1.2.1 Zones industrials o comercials Zones industrials o comercials 

1.2.2.A Xarxa viària, ferroviària i terrenys associats Carreteres i carrers asfaltats 

1.2.2.B Xarxa viària, ferroviària i terrenys associats Camins rurals i senders  

1.2.2.C Xarxa viària, ferroviària i terrenys associats Carrers 

1.2.3 Zones portuàries Ports marítims i embarcadors 

1.2.4 Aeroports Aeroports 

1.3 Zones d'extracció minera, de construcció i abocadors   

1.3.1 Zones d'extracció minera Pedreres i zones d'extracció minera 

1.3.2 Abocadors i runams Abocadors 

1.3.3.A Zones en construcció Zones en construcció 

1.3.3.B Zones en construcció Àrees marginals 

1.4 Zones verdes artificials no agrícoles   
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1.4.1 Zones verdes urbanes Zones verdes i jardins 

1.4.2 Instal·lacions esportives i de lleure Instal·lacions esportives i de lleure 

2. Superfícies agrícoles i ramaderes   

2.1 Terres de conreu   

2.1.1 Terres cultivades de secà Cultius extensius de secà 

2.1.2.A Terres cultivades de regadiu Cultius intensius de farratges de regadiu 

2.1.2.B Terres cultivades de regadiu Cultius intensius d'hortalisses 

2.1.2.C Terres cultivades de regadiu Cultius intensius en hivernacles 

2.2 Cultius permanents   

2.2.1 Vinya Vinya 

2.2.2 Horts de fruiters Hortals d'arbres fruiters 

2.2.3 Camps d'oliveres Camps d'oliveres 

2.3 Pastures   

2.3.1 Pastures Pastures i camps abandonats 

2.4 Zones agrícoles heterogènies   

2.4.1 Cultius anuals associats a cultius permanents Hortals mixtos d'arbres fruiters i hortalisses 

2.4.3 Terrenys agrícoles amb espais de vegetació natural Terres de conreu mesclades amb vegetació natural 

3. Boscos i àrees naturals   

3.1 Boscos   

3.1.1.A Boscos de frondoses Alzinars 

3.1.1.B Boscos de frondoses Ullastrars 

3.1.1.C Boscos de frondoses Bosquets de ribera 

3.1.2.A Boscos de coníferes Pinars 

3.1.2.B Boscos de coníferes Sivinars 

3.1.3.A Boscos mixtos Boscos mixtos d'alzines i ullastres 

3.1.3.B Boscos mixtos Boscos mixtos d'alzines i pins 

3.1.3.C Boscos mixtos Boscos mixtos d'ullastres i pins 

3.2 Àrees de vegetació arbustiva i/o herbàcia   

3.2.1.A Pastures naturals Herbassars naturals humits 

3.2.1.B Pastures naturals Herbassars naturals secs 

3.2.2.A Bosquines i matollars Arbusts aerodinàmics litorals 

3.2.2.B Bosquines i matollars Tamarellars i alocars 

3.2.2.C Bosquines i matollars Bardisses 

3.2.2.D Bosquines i matollars Arbusts no aerodinàmics litorals 

3.2.3 Matollars esclerofil·les Màquia esclerofil·la 

3.2.4.A Matollars de transició Marines (brolles) de brucs i estepes 

3.2.4.B Matollars de transició Ullastrar en regeneració 

3.3 Espais oberts amb poca o sense vegetació   

3.3.1.A Platges, dunes i arenals Platges i arenals sense vegetació 

3.3.1.B Platges, dunes i arenals Dunes i arenals amb vegetació 

3.3.2 Roquissars Roquissars sense vegetació 

3.3.3 Espais amb vegetació escassa Roquissars amb vegetació esparsa 

3.3.4 Zones cremades Zones cremades 

4. Zones humides   

4.1 Zones humides continentals   

4.1.1 Zones humides i pantanoses Maresmes i basses temporals 

4.2 Zones humides litorals   

4.2.1 Maresmes Saladars litorals 

4.2.2 Salines Salines 

4.2.3 Zones baixes intermareals Zones baixes intermareals 

5. Masses d'aigua   

5.1 Aigües continentals   

5.1.1 Cursos d'aigua Torrents i basses de desembocadura 

5.1.2 Làmines d'aigua Basses artificials 

5.2 Aigües marines   

5.2.1 Llacunes litorals Llacunes litorals 

5.2.3 Mar i oceans Mar i oceans 
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1. SUPERFÍCIES ARTIFICIALS 
 
1.1 ZONES URBANES 
 
1.1.1 Nuclis de població 
 
Teixit urbà continu. Conjunt d’edificis més patis i similars associats. Les cobertes artificials superen 
el 80%, encara que pugui incloure petites àrees amb vegetació de jardí o hort, o també sòl nu. 
Inclou: 

 Habitatges particulars. 
 Voreres i carrers de vianants. 

 
També s’inclouen altres tipus de cobertes artificials i naturals, quan aquestes estan integrades dins 
el nucli i la seva superfície no supera la unitat mínima cartografiable (500m2). Aquestes solen ser 
zones verdes urbanes; jardins particulars; zones esportives i de lleure; zones industrials i 
comercials; zones portuàries; àrees en construcció o marginals; horts; etc. Es pot donar el cas de 
tenir una superfície comercial extensa (major de la UMC.) en la planta baixa d’un edifici i 
habitatges en els pisos de sobre; llavors, seria igualment classe 111. 
 
No inclou els carrers amb trànsit rodat, ni les zones d’aparcament associades (classe 122C – 
Carrers). 
 

 
Figura 6. Fotografia aèria d'un teixit urbà dens (classe 111) corresponent a un nucli tradicional. Els carrers 
(classe 122C) i les zones d’hort d’entremig (classe 241) queden separats. 

 
1.1.2 Urbanització laxa o dispersa 
 
Teixit urbà discontinu. Conjunt d’edificacions esparses, o juntes però alternades amb coberta 
vegetal natural o enjardinada. S’han descrit les següents classes particulars: 
 

1.1.2.A Urbanització laxa. Urbanitzacions i àrees residencials 
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Àrees residencials i nuclis turístics on dominen les edificacions però on la coberta vegetal 
de parcs i jardins té un paper destacat. La coberta artificial representa entre un 30% i 
80%. No s’inclouen els carrers associats a les urbanitzacions (classe 122C – Carrers). 
 

 
Figura 7. Fotografia aèria d'una urbanització laxa (classe 112A). Observeu la combinació d’edificis, 
jardins i piscines. 
 

1.1.2.B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 
 
Cases de lloc, edificacions i infraestructures relatives a una explotació agrària o ramadera 
(estables, quintanes formigonades, eres, etc.). També, inclou cases residencials aïllades 
amb els seus jardins i piscines. El primer cas s’associaria amb un ús A3 i el segon amb un 
ús A4. Un tercer cas serien les cases de lloc reformades o convertides a restaurant o 
botigues, que també s’inclouran dins aquesta classe amb l’ús A8. 
 

 



 

 16 

Actualització 2007 del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca 

Figura 8. Exemple representatiu de nucli agrícola (classe 112B) amb la casa de pagès a la dreta i el 
bouer i els estables a l'esquerra. S'entenen tots els edificis i les infraestructures annexes com una 
mateixa unitat. 

 
 
1.2 ZONES INDUSTRIALS, COMERCIALS I DE TRANSPORTS 
 
1.2.1 Polígons industrials, comercials i equipaments 

 
Polígons industrials, zones comercials i equipaments aïllats. La coberta vegetal mai pot representar 
un percentatge important. Inclou: 

 Fàbriques i magatzems. 

 Grans centres comercials. 
 Estacions depuradores d’aigües residuals, excloent les llacunes de sedimentació en cas 

d’existir-hi (classe 512). 
 Grans instal·lacions agropecuàries i centres de jardineria. 
 Edificis i instal·lacions aïllades relacionades amb usos industrials o similars. No 

residencials. 
 Gasolineres, àrees de servei de carretera. 
 Centrals elèctriques o de telecomunicacions. 
 Universitats, escoles, centres d’educació i centres d’investigació, aïllats, no integrats 

dins 111 o 112. 

 Hospitals i centres de salut, aïllats no integrats dins 111 o 112. 
 Edificis i instal·lacions annexes de construcció moderna en zones militars. S'exclouen les 

construccions militars o de defensa històriques que correspondrien a la classe 142. 
S’exclouen els edificis, generalment d’habitatges,  integrats dins 111 o 112. 

 
Aquestes instal·lacions poden estar abandonades i igualment ser considerades dins aquesta classe 
si mantenen la morfologia original. 
 
1.2.2 Xarxa viària 
 
Xarxa viària de carreteres i camins rurals. S’inclouen rotondes, aparcaments i altres estructures 
afins associades. Al ser generalment elements lineals, només seran representats aquells amb una 
amplada superior als 4 m. Les vores vegetades estan incloses, sempre i quan representin un 
recobriment menor; si no és així seran incloses en les classes 133B i 141. S’han descrit les 
següents classes particulars: 

 
1.2.2.A Carreteres asfaltades 

Xarxa viària primària i secundària. Corresponent a les carreteres comarcals i locals d'ús 
públic; algunes també poden ser privades. Solen ser vies asfaltades de doble carril. Inclou 
la vegetació de la vorera sempre que aquesta ocupi una franja estreta (menor a l'amplada 
mínima cartografiable).  
 
1.2.2.B Camins rurals i senders 

Xarxa viària terciària i quaternària. Comprèn els camins rurals no asfaltats d’ús públic o 
privat, tant si són aptes per a la circulació de vehicles o només per a vianants. S’inclouen 
els accessos a platges verges i els seus aparcaments, i els recorreguts naturalístics. 
 
1.2.2.C Carrers 
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Carrers de població. Comprèn els carrers oberts al trànsit rodat, asfaltats o empedrats, i 
zones d’aparcament dins nucli urbà tradicional o turístic indiferentment. No inclou voreres i 
carrers de vianants, que van dins la classe 111 o 112A. 

 

 
Figura 9. Exemple representatiu de les diferents tipologies de xarxa viària cartografiada: carreteres (classe 
122A), camins de terra (classe 122B) i carrers (classe 122C). 

 
1.2.3 Ports marítims 
 
Infraestructures relacionades amb àrees portuàries. S’inclouen molls, embarcadors, dics i 
edificacions associades, així com aparcaments annexos. 
 
1.2.4 Aeroports 
 
Infraestructures relacionades amb àrees aeroportuàries. S’inclouen les pistes d’aterratge i 
enlairament, les terminals i les edificacions associades, així com aparcaments annexos. 
 
 
1.3 ZONES D’EXTRACCIÓ MINERA, DE CONSTRUCCIÓ I ABOCADORS 
 
1.3.1 Pedreres i zones d’extracció minera 
 
Superfície mineral a causa de l’explotació minera en superfície. Inclou les pedreres de marès, les 
pedreres de pedra del Toro, les zones d’extracció d’arena i les zones adjacents de pas o de 
moviment de terres. Encara que estiguin fora d’ús, si mantenen la seva morfologia i no estan 
recobertes de vegetació es consideraran dins aquesta classe. 
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Figura 10. Exemple representatiu de les diferents tipologies que es sòl donar entorn a una pedrera activa 
(classe 131). Els edificis annexes i l’àrea asfaltada s’indica com a classe 121.  

 
1.3.2 Abocadors 

Superfície mineral artificial amb un ús d’abocador, dipòsit de deixalles, de runes o similar. Inclou 
les edificacions annexes. Es pot tractar d’una zona oficial per a tal menester o d’un abocament 
il·legal. 
 
1.3.3 Zones en construcció i àrees marginals 
 
S’han descrit les següents classes particulars: 
 

1.3.3.A Zones en construcció 
 

Espais en construcció d’edificis, carreteres, carrers o qualsevol altra infraestructura. Es 
solen veure excavacions en roca, moviments de terres, edificis inacabats i una zona 
d’afectació circumdant per les obres. 

  
1.3.3.B Àrees marginals 
 
Àrees marginals perifèriques en sentit ampli. Poden trobar-se a dins o a l’entorn de nuclis 
urbans, nuclis residencials, polígons industrials, nuclis rurals o de la xarxa de transport. 
Inclou: solars urbanitzables, vores de carreteres, antics trams de carretera, zones 
improductives de pas a l’entorn d’instal·lacions agràries, àrees circumdants a pedreres, etc. 
Es tracta bàsicament de coberta de terra, que sovint ha incorporat plantes ruderals anuals 
o fins i tot, petits matolls. També hi poden ser presents restes de materials, runam i 
escombraries en general. 
 



 

 19 

Actualització 2007 del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca 

 
Figura 11. Zona en procés de construcció amb tota l’àrea afectada per les obres (classe 133A), en un entorn 
residencial (classe 112A), on s’observen diversos solars buits (classe 133B). 

 
 
1.4 ZONES VERDES ARTIFICIALS NO AGRÍCOLES 
 
1.4.1 Zones verdes i jardins 
 
Àrees urbanes amb vegetació natural conservada o plantada, i zones verdes no urbanes, públiques 
o privades, amb vegetació no natural i no dedicada a l’agricultura. La coberta verda predomina 
damunt possibles infraestructures artificials que s’hi puguin trobar. Sempre que es superi la UMC, 
inclou jardins públics i privats, parcs, passeigs marítims, rotondes, vores de carretera enjardinades 
i similars. En definitiva, àrees verdes artificials tan rodejades de teixit urbà, com a la perifèria 
d’aquest o localitzades de forma aïllada (Ex. jardí de xalet aïllat). 
 

 
Figura 12. Zona verda urbana on predomina la coberta vegetal damunt altres infraestructures (classe 141). 
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1.4.2 Instal·lacions esportives i de lleure. 
  
Edificacions i petites zones verdes associades a la pràctica de qualsevol esport o activitats de 
lleure. També s’inclouen edificis destinats a activitats religioses fora de nucli urbà. A diferència de 
la coberta anterior (classe 141), en aquest cas la coberta predominant no és la verda, sinó les 
infraestructures artificials. S’inclouen: 

 Tot tipus d’instal·lacions esportives com són: poliesportius, estadis, camps d'esport, 
pistes de curses, piscines, etc.  

 Camps de golf , de cricket o similars (tot i que la coberta verda sigui superior). 
 Instal·lacions dedicades a les activitats de lleure, com zones d’acampada o d’esbarjo i 

parcs infantils. 
 Centres d’equitació i parcs temàtics. 

 Altres àrees de lleure per a ús turístic. 
 Cementiris, esglésies, ermites, convents i monestirs. Si es troben incloses dins nucli 

urbà serien 111 o 112A. Hi pot haver un jardí adjacent, que s’inclouria dins la classe 
141 si supera la UMC.  

 Poblats prehistòrics, recintes de taules, talaiots, antigues fortaleses i torres de defensa i 
altres zones arqueològiques.  

 
No s’inclouen platges i granges.  
 

 
Figura 13. Pati d’escola amb camp de gespa artificial (classe 142). 
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2. SUPERFÍCIES AGRÍCOLES I RAMADERES 
 
2.1 TERRES DE CONREU 
 
2.1.1 Cultius extensius de secà 
 
Cultius extensius de secà, generalment d’espècies anuals. El més comú és el cultiu de cereals 
(civada,  ordi, blat, raigràs...) però també poden ser lleguminoses, plantes aromàtiques o 
medicinals, grans extensions de plantes de jardineria i alguns farratges plurianuals com l’anclòver. 
Són terrenys majoritàriament llaurats i pasturats cada any.  
 

 
Figura 14. Camp de cultiu de secà en fase de pastura (classe 211). Al fons s’observen alguns bosquetons 
d’ullastrar (classe 311B) donant lloc a la típica imatge del mosaic agroforestal menorquí. 

Els cultius herbacis amb recs de suport s’inclouran dins d'aquesta classe i es faran constar a 
observacions. També pertanyen en aquesta classe les zones en guaret, on s'hi ha cultivat fa menys 
de tres anys. En qualsevol moment es poden tornar a conrear. Es requereix treball de camp per a 
la seva identificació (vegeu Fig.3). En aquestes zones sol ser comuna l’olivarda (Dittrichia viscosa). 

Inclou cultius d’hortalisses de temporada que van canviant de lloc cada any dins una finca agrícola 
major. No solen ser de regadiu. Aquesta pràctica correspondria a les anomenades estivades, 
tradicionals cultius de melons, síndries i carbasses de primavera i estiu. Quan aquests cultius tenen 
un emplaçament fix i delimitat es consideraran dins la classe 212B – Cultius intensius d’hortalisses. 
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Figura 15. Camp en guaret on es pot observar l’abundància d’olivarda (Dittrichia viscosa). S'inclou dins la 
classe 211. 

 
2.1.2 Cultius anuals intensius 
 
Cultius intensius d’extensió variable, sovint amb regadiu durant bona part de l’any. S’han descrit 
les següents classes particulars: 
 
 2.1.2.A Cultius intensius de farratges de regadiu 
 

 
Figura 16. Exemple de camp de regadiu (classe 212A), destacant a l'estiu enmig dels camps secs 
dels voltants (classe 211). Dalt a l'esquerra apareix un nucli agrícola (classe 112B). 
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Conreus de regadiu. Solen ser conreus de gran extensió de cereals per fer farratges. Les 
espècies cultivades més habituals són el blat d’indi (Zea mays) i l’alfals (Medicago sativa). A 
l'estiu són fàcils de distingir pel seu contrastat color verd, però a l'hivern o quan estan 
segats s'han d'identificar a partir de l'observació dels sistemes de regadiu. No s’inclouen 
dins aquesta classe els cultius més de secà en els quals es practica un rec de suport durant 
l’hivern, que es posaran com a 211 i s’indicarà en les observacions. 
 
2.1.2.B Cultius intensius d’hortalisses 

Zones de cultiu permanent d’hortalisses, maduixeres i qualsevol altra varietat de planta de 
port herbaci o subarbustiu. Es tracta de cultius intensius, sovint de regadiu, almanco durant 
una part de la temporada. Correspondria a superfícies mitjanes no associades a poblament 
humà. No confondre amb la classe 241. No s’inclouen cultius de temporada que canvien de 
lloc cada any, com serien les tradicionals estivades (classe 211). Si s’inclouen les estivades 
si es donen sempre en un lloc fix i delimitat. 

 

 
Figura 17 . Vista d'una zona d'agricultura intensiva. Per una banda s'observen unes parcel·les de 
cultius d'hortalisses (classe 212B) i, per l'altra, uns cultius en hivernacles (classe 212C).  

 
2.1.2.C Cultius intensius en hivernacles 
 
Cultius intensius d’hortalisses o arbres fruiters en hivernacles o altres tipus de cobertes 
plàstiques o de vidre. Sovint presenten sistemes de regadiu. També es refereix a cultius de 
plantes ornamentals i medicinals en hivernacles. Els centres de jardineria sovint van 
acompanyats d’edificacions amb finalitats més comercials i s’inclouen en la classe 121 – 
Polígons industrials i centres comercials. 

 
 
2.2 CULTIUS PERMANENTS 
 
2.2.1 Vinya 
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Zones dedicades al cultiu de la vinya, amb ceps alineats o no. Es considera agricultura intensiva. 
No s'inclouen en aquesta classe les línies de parres que sovint apareixen recolzades a les parets 
d’horts i altres cultius.  
 
2.2.2 Hortals d’arbres fruiters 
 
Agricultura intensiva, generalment d’extensió mitjana, dedicada als arbres fruiters. Han de ser 
horts d’arbres fruiters en actiu o que encara conserven la disposició regular dels arbres. Sovint 
presenten algun tipus de sistema de regadiu. Inclou qualsevol varietat de planta de port arbori o 
arbustiu plurianual, generalment de fulla caduca. S’inclouen vivers i plantacions d’arbres forestals, 
fruiters i ornamentals: alzines, pins, palmeres, cactus, etc. 
 

 
Figura 18. Imatge representativa d’un fons de barranc humanitzat. En primer terme s’observa un hort 
d’arbres fruiters (classe 222), enmig a l’esquerra una casa de camp (classe 112B) i a la part superior unes 
petites parcel·les de cultius extensius de secà (classe 211). 

 
2.2.3 Camps d’oliveres 
 
Plantacions d’oliveres (Olea europaea var. europaea). Es considera agricultura extensiva. Aquesta 
coberta no és habitual a Menorca però apareixen algunes taques.  
 
 
2.3 PASTURES 
 
2.3.1 Pastures i camps abandonats 

Àrees amb predomini de la coberta herbàcia anual no cultivada, on comencen a ser abundants els 
matolls i arbusts. Solen ser camps deixats de llaurar fa entre tres i sis anys, o des de fa més anys, 
on s’hi ha mantingut la pastura. A vegades, s’inclou en aquesta categoria parcel·les pròximes als 
bouers on no es sembra, ja que són zones de pas pel bestiar, però sí es pastura. S’inclouen camps 
d’entrenament o zones militars en ús o desús en el quals predomina la coberta herbàcia. 
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En qualsevol cas, el recobriment d’espècies arbustives altes o arbòries haurà de ser inferior al 
50%. No s’inclouen terres abandonades on la cobertura de matolls i arbusts es mostra 
pràcticament continua (classe 324B). Tampoc no s’ha de confondre amb la classe 322A, tot i 
presentar una fisonomia i una proporció d’espècies herbàcies i arbustives semblant. La classe 231 
freqüentment és una coberta transitòria com a resultat de l’abandó de les pràctiques agrícoles, 
mentre que la 322A és una comunitat permanent. 
 

 
Figura 19. Camp abandonat on encara es dóna pastura. Els ullastres són petits i esparsos (classe 231). Al 
fons apareix una taca d’ullastrar madur (classe 311B). Comarca de Tramuntana. 

 

 
Figura 20. Camp abandonat on encara es dóna pastura (classe 231). Els matolls són petits i esparsos, i 
l'aflorament rocós és notable. Al fons apareix un ullastrar en regeneració, on els matolls i petits ullastres 
predominen (classe 324B). Comarca de Migjorn. 
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2.4 ZONES AGRÍCOLES HETEROGÈNIES 
 
2.4.1 Hortals mixtos d’arbres fruiters i hortalisses 
 
Cultius permanents associats a cultius anuals. Aquesta és una pràctica que comunament es dóna a 
Menorca en petites superfícies a l’entorn o, fins i tot, dins els propis nuclis de població. 
Correspondria a petits horts domèstics o horts d’oci amb combinació d’arbres, cultius de 
temporada i, fins i tot, petites zones enjardinades.  
 
No s’ha de confondre amb les extensions més grans amb finalitats comercials d’arbres fruiters o 
plantacions d’hortalisses (classes 222 i 212B, respectivament). Aquesta coberta inclou petites 
construccions annexes (pous, casetes de cans, barraques, etc.) sempre que no superin els 4 m2 

(2x2 m). Si les construccions són majors (casetes d’eines, estables, casetes de cap de setmana, 
etc.) s’inclouran en la classe 112B. 
 

 
Figura 21. Aspecte d’una zona d’hortals fora de nucli de població. Cada parcel·la mescla cultius anuals amb 
arbres fruiters o ornamentals (classe 241). També s’observen casetes d’hort (classe 112B). 

 
2.4.3 Terres de conreu o pastura mesclades amb vegetació natural 

Mosaic de cobertes agrícoles i naturals no diferenciables a l’escala del treball. Normalment, es 
tracta de zones agrícoles amb cultius de secà amb nombroses taques arbustives i arbòries 
entremig. Si el recobriment de la vegetació natural és superior al 50%, haurà de ser considerat 
dins les classes 31x o 32x. Si la superfície mineral rocosa és superior al 50 % s’haurà de tractar 
dins les classes 333 o 332. Es dóna quan l’escala de treball no permet diferenciar les unitats que 
componen el mosaic perquè són menors que la UMC.  

És un cas freqüent al migjorn de l’illa en zones de pendent, on es cultiva en terrasses o amb línies 
de vegetació entremig. També a les esquenes de barrancs, on es manté una certa activitat 
agrícola entre taques residuals o en recuperació d’ullastrar amb un elevat aflorament rocós. Sol 
aparèixer en zones de cultius en terrasses. 
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Figura 22. Cas concret de zona on es combinen els cultius actius i la vegetació natural (classe 243). La mida 
de les taques és inferior a la UMC  i, per tant, no es poden separar. Comarca de Migjorn. 
 

 
Figura 23. Exemple en zona de barranc on es combina la classe mixta 243 en les zones de pendent i els 
cultius de secà (classe 211) en el fons de barranc. També s’observa una taca d’ullastrar (classe 311B). 
Comarca de Migjorn. 
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3.  BOSCOS I VEGETACIÓ NATURAL 
 
3.1 BOSCOS 
 
3.1.1  Boscos de frondoses 
 
Boscos d’arbres de fulla plana (planifolis o frondoses), ja sigui caduca o perenne. El recobriment 
de les capçades dels arbres ha de ser superior al 50 %, però pot estar acompanyat de zones 
arbustives. S’han descrit les següents classes particulars: 
 

3.1.1.A Alzinars 

Alzinars i altres boscos de frondoses perennifòlies. Majoritàriament seran boscos 
esclerofil·les d’alzines (Ass. Cyclamini-Quercetum ilicis), on les alzines (Quercus ilex subsp. 
ilex) de port arbori predominen netament sobre qualsevol altra coberta; més del 75% dels 
arbres han de ser alzines (si no, classe 313x). 

 
Figura 24. Imatge d’un alzinar representatiu (classe 311A) amb zones de roquissar amb vegetació 
(classe 333) a la part alta del turó. Les ermites aïllades s’inclouen dins la classe 142.  

 
3.1.1.B  Ullastrars 

Els ullastrars (Ass. Prasio-Oleetum) són comunitats escleròfil·les arborescents dominades 
per un arbust alt com és l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris). Els arbusts 
acompanyants més freqüents són el llentiscle (Pistacia lentiscus) i l’aladern (Phyllirea 
latifolia), que a vegades fins i tot superen en cobertura el propi ullastre. Altres 
acompanyants habituals poder ser: la lletrera arbustiva (Euphorbia dendroides), garrovers 
(Ceratonia siliqua) i figueres de moro (Opuntia spp.); els dos últims especialment en zones 
freqüentades per porcs. Sovint aquesta comunitat es conserva encara de forma residual en 
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una disposició lineal en marges de cultius i camins rurals. La degradació d’aquesta 
comunitat o la transició cap a ella correspon principalment a la classe 324B. 
 
3.1.1.C Bosquets de ribera 

Bosquets de ribera i altres possibles boscos de frondoses de fulla caduca o perenne. Sovint 
aniran associats a cursos d’aigua, fons de barrancs i zones humides. Els únics exemples 
típics presents a Menorca són els oms (Ulmus minor) i els polls (Populus sp), que en molts 
casos són plantats o subespontanis. Uns altres casos, allunyats de cursos d’aigua, són les 
figueres de cristià (Ficus carica), les moreres (Morus alba, M. nigra), els eucaliptus 
(Eucalyptus spp.) i les palmeres o fassers (Phoenix spp.), que en ocasions apareixen com a 
plantats o de forma subespontània al medi rural o natural. No s’han de confondre amb les 
plantacions d’aquestes mateixes espècies en pobles i ciutats com a jardins (classe 141), ni 
en baix nombre al costat de cases rurals (classe 112B), ni en els horts d’arbres fruiters i 
ornamentals (classe 222). 
 

 
Figura 25. Exemple d'omeda al barranc de Son Boter (classe 311C). 

 
3.1.2 Boscos de coníferes 
 
Boscos d’arbres de fulla acicular o esquamiforme El recobriment de les capçades dels arbres ha de 
ser superior al 50 %, però pot estar acompanyat de zones arbustives. Les coníferes han de 
representar més del 75% dels arbres de la zona. S’han descrit les següents classes particulars: 
 

3.1.2.A Pinars 
 
Conjunt de coníferes de fulla acicular. Majoritàriament correspon a zones dominades pel pi 
blanc (Pinus halepensis), però es poden trobar altres espècies de pins. Generalment estarà 
associat a marines de bruc i estepes, o bé a sivinars. El recobriment de les capçades de 
pins ha de ser netament superior (>50%). 
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3.1.2.B Sivinars 
 
Zones dominades per la sivina (Ass. Clematido-Juniperetum eumediterraneae). 
Generalment correspon a la part més interior de sistemes dunars (dunes marrons) o a 
zones de dunes quaternàries fòssils. A les clarianes sovint apareixen matolls o petits 
arbusts. Hi poden haver pins però predomina la coberta de sivines ( Juniperus phoenicea 
subsp. turbinata). Inclou petites taques d’altres coníferes de fulla esquamiforme, com 
poden ser grups de Cupressus spp. subespontanis. 
 

 
Figura 26. Exemple de sivinar (classe 312B) a la part interior d’un sistema dunar amb vegetació 
(classe 331B). 

 
3.1.3 Bosc mixt 
 
Boscos mixtes de frondoses i/o coníferes. Recobriment de les capçades superior al 50 %, però no 
es veu una clara hegemonia d’una espècie (entre 30% i 70% d’individus de cadascuna). Es tracta 
d’una etapa avançada de regeneració del bosc original d’alzinar o ullastrar. S’han descrit les 
següents classes particulars: 
 

3.1.3.A Combinació d’alzines i ullastres 
 

Combinació d’alzines (Quercus ilex) i ullastres (Olea europaea var. sylvestris). 
 

3.1.3.B Combinació d’alzines i pins 
 

Combinació d’alzines (Quercus ilex) i pi blanc (Pinus halepensis). 
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Figura 27. Bosc mixt d’alzines i pins (classe 313B). Es pot veure com les dues espècies tenen un 
recobriment similar. 

 
3.1.3.C Combinació d’ullastres i pins 
 
Combinació d’ullastres (Olea europaea var. sylvestris) ,o altres espècies arbustives 
d'ullastrar, i pi blanc (Pinus halepensis). 

 
 
3.2 ÀREES DE VEGETACIÓ ARBUSTIVA I/O HERBÀCIA 
 
3.2.1 Herbassars naturals 

Àrees on de forma natural predominen les plantes herbàcies perennes o anuals. L’aflorament rocós 
pot ser evident, però sempre inferior al 50% (si no, classe 333). En qualsevol cas, les espècies 
herbàcies ocupen almenys el 75% de cobertura. A Menorca corresponen a comunitats en un estat 
successional estable (comunitats permanents) i amb poca influència humana. No s’han de 
confondre amb les pastures (classe 231), coberta d’aspecte similar però amb una clara influència 
antròpica i en constant procés successional (comunitats secundàries). Solen estar compostos per 
gramínies o plantes junciformes sovint acompanyats de plantes bulboses. S’han descrit dues 
classes particulars: 
  

3.2.1.A Herbassars naturals humits 
 
Prats humits recoberts de plantes junciformes de les família de les gramínies, juncàcies o 
ciperàcies; o bé, espècies halòfites de zones properes al mar (Limonium spp.). Solen ser 
zones amb la capa freàtica molt propera a la superfície (menys de 30 cm), però on l’aigua 
no acostuma a aflorar. Inclou formacions dominades per Schoenus nigricans sobre terrenys 
fangosos i humits, i també canyars (Arundo donax), sobre sòls no inundats. Si la presència 
d’aigua en superfície és perllongada s’inclouria en la classe 411. 
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Figura 28. Rambla de mar típica del nord de Menorca amb tamarells (classe 322B) i algunes espècies 
herbàcies que es podrien classificar com a herbassar natural humit (classe 321A). 

 
3.2.1.B Herbassars naturals secs 
 
Herbassars naturals no relacionats directament amb la presència d’aigua, encara que sovint 
es troben a la vora del mar. Solen ser zones de terreny aspre i accidentat. Inclou: 
 Carritxeres, on predomina el càrritx (Ampelodesmus mauritanica), sovint situades en 

pendents encarades a la mar. 

 Fenassars, on predominen les herbes del gènere Brachypodium (Cl. Thero-
Brachypodietea). 

 Formacions dominades per Schoenus nigricans sobre terrenys rocosos i secs. 
 

També s’exclouen d’aquestes classes la vegetació de sistemes dunars (classe 331B), de terrenys 
fangosos inundables (classe 412) i les carritxeres mesclades amb estepes i/o brucs (classe 324A) o 
amb petits ullastres (classe 324B). 
 
3.2.2 Bosquines i matollars 
 
Comunitats permanents dominades per plantes de port arbustiu. No són estadis intermedis de la 
successió natural, sinó que són comunitats climàciques d’indrets particulars.  S’han descrit les 
següents classes particulars: 
 

3.2.2.A Arbustos aerodinàmics litorals 
 
Sobre litoral rocós, zones amb arbustos aerodinàmics esparsos. Inclou diverses espècies de 
vegetals amb forma de coixinets espinosos com són els socarrells (vàries espècies), les 
frígoles menorquines (Teucrium spp) i àrees de màquia d’aladern menorquí amb individus 
aïllats. El recobriment arbustiu total és inferior al 50%. Si fos superior al 50% correspondria 
a la classe 323. Predominen en cobertura les espècies arbustives aerodinàmiques i 
pulviniformes damunt les herbàcies (si no classe 333). 
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Figura 29. Aspecte característic de la coberta 322A amb un grup de socarrells en primer terme i unes 
taques petites d’aladern menorquí a la dreta. Allà on la màquia d’aladern es fa més continua es 
considera de la classe 323 (al fons, a la dreta). 

 
3.2.2.B Tamarellars i alocars 

 
Comunitats permanents lligades a la presència d’aigua, especialitzades en viure a les 
voreres de torrents, de zones humides o de badies arrecerades. Inclou: 
 
 Tamarellars (Ass. Tamaricetum canariensis): arbusts de fulla caduca i esquamiforme del 

gènere Tamarix. Algunes espècies toleren  molt la salinitat, pel que fins i tot es poden 
trobar a la vora del mar. A vegades també apareixen lluny de qualsevol ribera en 
terrenys de nivell freàtic alt. 

 Alocars  (Ass. Leocojo-Viticetum): arbusts de fulla palmada i dividida, típics de voreres 
de torrents i rambles litorals mediterrànies.    

 

 
Figura 30. Zona de tamarells (classe 322B) entremesclats amb joncs (classe 411). 
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3.2.2.C Bardissa 
 
Comunitat permanent d’arbusts espinosos. Vegetació heliòfila de marges de cursos d’aigua, 
de zones humides i de boscos, que l’acció humana ha estès també als marges de cultius. 
Està dominada per l’esbarzer i altres rosàcies espinoses com el prunyoner i l’espinal (Ass. 
Rubo-Crataegetum brevispinae). Sovint l’esbarzer es troba associat a ullastres i llentiscles 
(classe 311B o 324B) en marges de camps; en aquests casos s’haurà de calcular quina 
coberta predomina per classificar la taca. 
 
3.2.2.D Arbusts no aerodinàmics litorals 
 
Aquesta classe dóna cabuda a tot un conjunt de formacions arbustives litorals amb caràcter 
de comunitat permanent que no s'ajusten a cap de les classes anteriors. Solen ser àrees 
litorals amb una forta presència de roca, sovint disgregada o amb un cert recobriment 
d'arena o llims. Es tracta de formes arbustives baixes, a vegades reptants, normalment no 
espinosos i de fulla tova. Es diferencia de les classes 322A i 323 perquè no és una coberta 
aerodinàmica, ni esclerofil·la. No s'ha confondre tampoc amb la classe 333 de roquissars 
amb vegetació perquè l'aflorament rocós no predomina. Les formacions incloses són: 
 
 Comunitats dominades per sempreviva (Helichrysum stoechas), per camamil·la 

menorquina (Santolina chamaecyparissus) o per trèvol femella (Lotus citysoides), 
típiques de zones de roques toves, sovint corresponent a dunes fòssils o 
semiconsolidades. 

 Comunitats dominades per arbusts nitro-halòfils com la sosa (Suaeda vera), les pales 
marines (Thymelaea spp.) o la margalida de la mar (Anthemis maritima). Sovint estan 
acompanyades d'altres petits matolls com el donzell marí (Artemisia gallica); plantes 
anuals de mida gran com la bastanaga borda (Daucus carota); de plantes bulboses com 
porradells (Allium commutatum) i porrasses (Asphodelus aestivus), etc. 

 

 
Figura 31. Comunitat nitro-halòfila de fonoll marí (Crithmum maritimum) i sosa (Suaeda vera). Com 
que el recobriment vegetal domina sobre l’aflorament de roca es classifica com a classe 322D. 
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3.2.3 Màquia esclerofil·la 
 
Comunitats permanents d’arbusts esclerofil·les. Inclou les següents formacions arbustives: 

 Comunitat d'aladern menorquí (Ass. Aro-Phyllireetum rodriguezii). Una coberta 
arbustiva baixa i aerodinàmica típica del litoral rocós del nord de l’illa. Pel costat més 
proper a la costa els individus es troben dispersos i mesclats amb socarrells. Aquesta 
franja serà considerada com a classe 322A, si el recobriment arbustiu no supera el 
50%. Més cap a l’interior comencen a aparèixer ullastres i llentiscles també amb formes 
baixes i aerodinàmiques. Finalment, es dóna la transició cap a l’ullastrar alt i ben format 
(classe 311B). 

 Comunitats dominades pel garballó (Chamaerops humilis). 
 

 
Figura 32. Paisatge típic de la costa nord de Menorca on apareixen petits turons recoberts de carritxeres 
(classe 321B) ,amb un aspecte pigallat, i màquia d’aladern menorquí (classe 323), en forma aerodinàmica 
pel vent. Entremig, les zones baixes més planes són cultius de secà (classe 211). 

 
3.2.4  Matollars de transició  
 
Zones en plena successió vegetal, ja sigui en procés de degradació o de regeneració. Fase de 
transició des d’un domini de vegetació baixa i arbustiva (marines) cap al domini de bosc. S’han 
descrit les següents classes particulars: 
 

3.2.4.A Marina o brolla de brucs i estepes 
 

Coberta vegetal densa, de port arbustiu, corresponent a una etapa de transició cap al bosc 
original, generalment alzinar. Inclou la marina de terreny silícic de bruc, estepa i càrritx 
(Ass. Ampelodesmo-Ericetum scopariae) ; i la marina de terreny calcari de xipell i romaní 
(Ass. Loto-Ericetum multiflorae). Sovint apareixen acompanyades d’espècies arbòries, 
encara que aquestes representaran un recobriment inferior al 50% (si no, classe 31x). 
Aquests arbres seran normalment alzines o pins. 
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Figura 33. Aspecte d'una brolla o marina silicícola de brucs i estepes amb càrritx (classe 324A). 
Comarca de Tramuntana. 
 

 
Figura 34. Aspecte d'una brolla o marina calcícola de xipell i estepes amb càrritx (classe 324A). Quan 
la coberta arbòria de pins predomina es classifica com a pinar (classe 312A). Comarca de Migjorn. 

 
3.2.4.B Ullastrar en regeneració 

Ullastrar en regeneració, sovint com a resultat de l’abandament del conreu i la pastura. Els 
ullastres (Olea europaea var. sylvestris), els llentiscles (Pistacia lentiscus) i els aladerns 
(Phyllirea spp) solen ser de port arbustiu baix, tot i que hi pot haver entremig individus més 
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alts. L’espai que deixen entremig pot ser ocupat per argelagues (Calicotome spp.), càrritx 
(Ampelodesmos mauritanica), lletrera arbustiva (Euphorbia dendroides), plantes anuals, 
etc. A vegades, s’hi dóna pastura però de forma insuficient per aturar la regeneració 
natural. Correspon a una antiga coberta agrícola ja convertida a coberta natural. 
Representa un estat més avançat de la classe 231 (coberta agrícola), ja que en aquest cas 
la cobertura d’espècies arbustives supera el 50%. Es diferencia de la classe anterior (324A) 
pel predomini d’ullastres i aladerns petits per damunt del recobriment de brucs i estepes. 
Es diferencia de la classe 243 perquè en aquesta classe els ullastres i llentiscles són de 
poca alçada (en creixement) i l’activitat agrícola és escassa (no roturat), igual que 
l’aflorament rocós. 

 
 
3.3 ESPAIS OBERTS AMB POCA O SENSE VEGETACIÓ 
 
3.3.1 Platges i sistemes dunars 
 
Zones arenoses de platges i sistemes dunars. No inclou zones pedregoses litorals ni macars (classe 
332). S’han descrit les següents classes particulars: 
 

3.3.1.A Platges i arenals sense vegetació 
 
Coberta d’arena sense vegetació corresponent a la zona de platja emergida. Inclou zones 
més interiors de substrat arenós no recobert de vegetació. Aquesta darrera situació se sol 
donar en dunes amb processos de degradació. Coberta vegetal amb un recobriment inferior 
al 10%. 
 

 
Figura 35. Vista del sistema platja-duna de la Vall. S'observa la platja nua de vegetació a l'esquerra 
(classe 331A) i diverses morfologies dunars recobertes de vegetació a la dreta (331B). 

 
3.3.1.B Dunes i arenals amb vegetació 

Substrat d’arena amb vegetació herbàcia i arbustiva baixa, corresponent a les franges de 
dunes primàries i rereduna, també conegudes com dunes blanques i grises. La vegetació 
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sol pertànyer a la classe fitosociològica Ammophiletea. Porció de sistema dunar situada 
generalment entre la platja nua (Classe 331A) i el sivinar o pinar posterior (classe 312x). 
Inclou zones més interiors del sistema dunar amb vegetació herbàcia o arbustiva baixa, en 
clarianes de sivinar o pinar. 
 

3.3.2 Roquissars sense vegetació 
 
Roca nua sense o amb poca vegetació corresponent a penya-segats litorals o parets de barrancs. 
Coberta mineral natural superior al 85% (amb més d’un 75 % corresponent a roca) i amb un 
recobriment vegetal inferior al 10%. S’inclouen: 

 Penya-segats i penyals costaners. A vegades amb plantes esparses de la primera franja 
de vegetació de litoral rocós.  

 Macars i codolars litorals. 
 Parets de barranc i qualsevol altra formació rocosa interior d’origen natural. 
 Zones erosionades, esllavissades de pedres, etc. de forma natural. 

 
S’exclouen: 

 Penyals amb un recobriment vegetal superior al 10% (classe 333). 
 Superfície minerals rocoses artificials (classe 1xx).  
 Pedreres en ús o que mantenen la seva morfologia (classe 131). 

 

 
Figura 36. Exemple de macar litoral (classe 332). La mobilitat dels còdols o macs amb els  temporals 
impossibilita la fixació de vegetació. 

 
3.3.3 Roquissars amb vegetació esparsa 

Roca nua amb vegetació esparsa corresponent a penya-segats litorals, parets de barrancs o 
penyals interiors. El recobriment vegetal haurà de representar entre el 10 % i el 50% en 
superfície. Hi són freqüents plantes de port herbaci i matolls de mida petita. Es tracta de 
comunitats vegetals en un estat climàcic de desenvolupament. 
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En el litoral, correspondria a les comunitats vegetals de coques de paret i fonoll (Al. Crithmo-
Limonion) i de tapareres (Ass. Capparietum inermis). També hi poden ser freqüents petits 
socarrells, petites mates aromàtiques o fins i tot el càrritx, però sempre en un percentatge de 
cobertura menor (si no, classe 32x).  

En parets de barrancs o roquissars d’interior correspondria a comunitats vegetals de fissures i 
degotalls, tant d’indrets més secs com de més humits. Hi són comunes les falgueres, diverses 
plantes superiors endèmiques i altres vegetals de poca talla i d’aspecte fràgil. 

 
Figura 37. Zonació litoral típica sobre substrat rocós: roca nua de vegetació vora el mar (classe 332), 
increment de la vegetació a mesura que s’allunya del mar (classe 333), per acabar amb una vegetació litoral 
no aerodinàmica (classe 322D) a la part més alta. 

 

 
Figura 38. Cas concret d'antiga pedrera de marès amb vegetació regenerada de forma natural. La coberta 
de vegetació supera el 15 %  de recobriment (classe 333). 
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3.3.4 Zones cremades 

Àrees naturals cremades fa menys de tres anys. Incendis forestals recents. Són visibles encara 
nombroses restes carbonitzades. Es pot trobar una combinació de plantes noves sorgides de llavor 
juntament amb rebrots de la vegetació arbustiva o arbòria anterior. En qualsevol cas, l’aspecte és 
el d’una vegetació tendra i emergent. Estadis més avançats de regeneració, amb matolls ben 
consolidats, entrarien dins les classes 32x. Després d’un incendi, el terreny sovint és ocupat per 
brolles o marines de brucs i estepes (classe 324A). Es tracta d’una classe transitòria, ja que amb 
poc temps canviarà a una altra categoria. 
 

 
Figura 39. Aspecte d’una zona forestal després d’un incendi (classe 334). 
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4. ZONES HUMIDES 
 
4.1  ZONES HUMIDES CONTINENTALS  
 
4.1.1 Maresmes i basses temporals  
 
Maresmes, prats i basses temporals d’aigües dolces o salobroses de poca fondària més la 
vegetació associada. Zones humides o inundables amb una marcada estacionalitat. Tot i que 
poden trobar-se a prop de la mar, el seu ompliment no es deu a aigua marina sinó bàsicament a 
aigua dolça procedent de torrents o de la capa freàtica.  Inclou: 

 Marges i zones inundables associades a llacunes costaneres i torrents. 

 Canyissars (Phragmites australis) i canyars (Arundo donax).  
 Jonqueres d’aigües dolces o salobroses (Juncus spp.). 
 Vegetació helòfíta en sentit ampli (Scirpus spp., Carex spp., Heleocharis spp.).  
 Vegetació aquàtica: Potamogeton spp., Callitriche spp., Lemna spp., Ranunculus spp. 
 Porcions de camps de conreu, marines o herbeis que passen inundades una part de 

l’any (sovint, gairebé tot l’hivern). 
 
No inclou zones que queden embassades just després de ploure i als pocs dies tornen a estar 
seques; la vegetació present ha de ser clarament higròfila. Tampoc inclou àrees que sense arribar-
se a inundar tenen la capa freàtica propera a la superfície i presenten una vegetació d’aspecte 
similar (classe 321). 
 

 
Figura 40. Basses de Lluriac, un exemple de zona humida de tipus maresma (classe 411) amb àmplies zones 
embassades la major part de l'any i on a la primavera hi creixen gran nombre de plantes aquàtiques i 
helòfites.  
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Figura 41. Exemple de bassa temporal de llarga durada situada a la Muntanya Mala, Ciutadella (classe 411). 

 
 
4.2  ZONES HUMIDES LITORALS 
 
4.2.1 Saladars litorals 

 
Matolls halòfils de litoral baix, damunt terreny fangós fàcilment inundable per aigua marina. 
També incorpora els saladars que sovint es formen entorn a maresmes litorals d’aigua salobrosa 
pel costat de la mar. Inclou els següents tipus de vegetació: 

 Salicornars o saladars.(Ass. Salicornietum fruticosae). 
 Jonqueres d’espècies halòfiles (Juncus spp)  

 Comunitats de coques de la mar de zones fangoses (Limonium spp.) 
 Zones litorals fangoses amb salsona (Inula crithmoides), donzell marí (Artemisia 

gallica), sosa (Suaeda vera), Halimione portulacoides, etc. Aquestes plantes també 
apareixen a vegades en terrenys rocosos no inundables però amb clara influència 
marina (on arriben esquitxos). Llavors s’inclouen en la classe 333 o 321A, segons el 
grau de recobriment rocós. 

 
4.2.2 Salines 
 
Basses litorals artificials dedicades a l'extracció de sal. Salines actives o en desús conservant la 
seva fisonomia. La vegetació sol ser més bé escassa, tot i que pot representar fins a un 10 %. 
Sovint estan acompanyades de saladar (classe 421).  
 
4.2.3 Zones baixes intermareals 

Tot i que la zona intermareal a Menorca és pràcticament indistingible, en determinades zones 
planes i baixes assoleix una extensió considerable. Són superfícies de sòl fangós o roca, 
majoritàriament desproveïdes de vegetació o de vegetació poc aparent. Sovint, més que per 
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l’efecte de les marees, s’inunden en situacions de temporal a la mar. Si es troben molt 
compartimentades o modificades per la mà de l’home correspondrien a la classe 422. Sovint estan 
acompanyades de saladar (classe 421).  
 

 
Figura 42. Vista panoràmica de les Salines de Fornells. S'hi poden distingir entre altres cobertes: unes salines 
abandonades al costat del mar (classe 422); una àrea ocupada per saladar a la dreta (classe 421); una zona 
baixa intermareal (classe 423) sense vegetació (terra vermella).;i dues cases corresponents a urbanització 
dispersa (classe 112B). 
 

 
Figura 43. Perspectiva més propera d’un saladar en primer terme i a la dreta (classe 421), i una zona baixa 
intermareal sense vegetació (classe 423) a l’esquerra. 
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5.MASSES D’AIGUA 
 
5.2   AIGÜES CONTINENTALS 
 
5.1.1 Cursos d'aigua 

Cursos d’aigua permanents o temporals, naturals o artificials. Inclou torrents més o manco 
temporals, canals artificials, síquies de drenatge, basses de desembocadura naturals... Inclou la 
vegetació associada al seu llit:  

 Vegetació helòfita: canyes (Arundo donax), canyís (Phragmites australis), ciperàcies 
(Scirpus spp., Carex spp.), joncs (Juncus spp.). 

 Plantes aquàtiques: Potamogeton spp., Callitriche spp., etc. 
 Plantes flotants: (Lemna spp.).  

Exclou boscos o vegetació de ribera. Sovint el curs net del torrent és interromput per una coberta 
d’arbusts (esbarzers, per exemple), formacions vegetals diverses o infraestructures (ponts, canals, 
etc.). En aquests casos es donarà prioritat a continuar la coberta de curs d’aigua. 
 

 
Figura 44. Imatge d’un torrent, amb un llit bastant cobert de vegetació helòfita (classe 511) i les riberes 
cobertes de bardisses (classe 322C). Les dues cobertes es diferenciaran en el mapa si fan l’amplada mínima 
per a elements lineals que és de 4 m. Si no és així, la coberta amb major superfície absorbirà l’altra. 

 
5.1.2 Basses artificials 
 
Basses interiors artificials o naturals altament modificades per l’home d’aigües lliures. S’aplicarà a 
basses agrícoles, basses d’acumulació i llacunes de sedimentació de depuradores. Inclou la 
vegetació flotant i de ribera associada. S’exclouen els edificis associats a les estacions depuradores 
(classe 121) i les llacunes litorals (classe 521). 
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Figura 45. Llacunes de sedimentació d’una estació depuradora d’aigües residuals (classe 512). Inclou la 
vegetació de ribera associada que s’observa entre les llacunes. 

 
5.2   AIGÜES MARINES 
 
5.2.1 Llacunes litorals 
 
Masses d'aigua salada o salobre separats de la mar per un braç d’arena o de terra. Poden estar 
comunicats amb la mar en punts determinats de forma permanent o temporal. Només agafa la 
làmina d’aigua i la vegetació aquàtica submergida (Ruppia spp., Potamogeton spp.). La vegetació 
de vorera d’aquestes formacions s’inclou a les classes 411 o 421. Només existeixen dos casos a 
Menorca: s’Albufera des Grau i la Bassa de Morella. 
 
5.2.3 Mar 
 
Aigua marina. En aquesta cartografia es refereix bàsicament a làmines d’aigua marina que queden 
rodejades de terra. Ex. Port esportiu de Cala en Bosc.   
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A continuació, es presenten unes claus dicotòmiques que s’han preparat per ajudar en la 
classificació de les cobertes de sòl. 

 
 



 

 47 

Actualització 2007 del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca 

 



 

 48 

Actualització 2007 del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca 

 

 



 

 49 

Actualització 2007 del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca 

4. CLASSIFICACIÓ D’USOS DE SÒL  
 
La classificació utilitzada en el mapa d’usos de sòl contempla un total de 30 classes diferents, 
definides a partir de 16 classes bàsiques (dividides en 2 nivells de complexitat) i 14 classes 
resultants de combinacions entre les anteriors. A continuació es presenten les tipologies bàsiques i 
els dos nivells. El nivell 1 divideix simplement els usos en urbans i industrials, agrícoles i naturals. 
 

Nivell 1    Nivell 2 
A. USOS URBANS I INDUSTRIALS  A1. Nuclis de població 
      A2. Nuclis turístics 
      A3. Nuclis i construccions agrícoles 
      A4. Hortals d’oci o cases residencials 
      A5. Usos industrials i comercials 
      A6. Activitats extractives (pedreres) 
      A7. Sistemes generals 
      A8. Àrees de lleure 
      A9. Ús abandonat 
      A10.Equipaments 
 
 
B. USOS AGRÍCOLES    B1. Ús extensiu 
      B2. Ús intensiu 
      B3. Camps abandonats i pastures 
 
C. USOS NATURALS    C1. Vegetació natural 
      C2. Àrees naturals sense vegetació 
      C3. Masses d’aigua 

 

Descripció detallada de les 16 tipologies bàsiques: 

A1. Nuclis de població. Pobles i ciutats. Majoritàriament s’hi donen usos residencials al llarg de 
tot l’any. També s’inclouen superfícies petites (<UMA) mesclades amb finalitats comercials, 
industrials, turístiques o de lleure. 

A2. Nuclis turístics. Urbanitzacions. Majoritàriament s’hi donen usos residencials concentrats en 
l’època estival. També s’inclouen superfícies petites (<UMA) mesclades amb finalitats residencials 
permanents, comercials, industrials, de lleure o naturals. 

A3. Nuclis agrícoles. Cases de lloc i edificacions annexes. Zones edificades aïllades associades a 
activitats agroramaderes. Inclou: cases de pagès, bouers, estables, barraques de bestiar, patis, 
quintanes, eres, etc. 

A4. Hortals d’oci i cases residencials. Cases o edificacions més o manco aïllades amb finalitats 
residencials permanents o de cap de setmana no associades a activitats agrícoles. Inclou casetes 
d’hortals, mansions enmig del camp i xalets de caps de setmana. 

A5. Usos industrials i comercials. Polígons industrials i comercials formats majoritàriament per 
fàbriques, magatzems i grans superfícies comercials. Inclou també fars i faroles de senyalització 
marítima; construccions relacionades amb la xarxa elèctrica o de distribució d’aigua; gasolineres, 
restaurants i hotels aïllats, etc. 
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A6. Activitats extractives. Pedreres i edificis annexos. Inclouria salines actives. 

A7. Sistemes generals. Xarxa viària primària i secundària. Inclou aeroports, instal·lacions 
portuàries i edificis annexos. 

A8. Àrees de lleure. Zones esportives i àrees d’esbarjo, zones arqueològiques adaptades per a la 
visita, parcs infantils, etc. 

A9. Usos abandonats. Edificis o zones amb un antic ús urbà, industrial, agrícola o residencial 
(qualsevol de la classe A) i que ha estat abandonat. Es refereix generalment a edificacions aïllades. 
El codi d’abandonament s’indica sempre a continuació del codi de l’ús antic de la instal·lació. 
Exemple: A7 / A9 = tram de carretera abandonat.  

A10. Equipaments locals. Instal·lacions públiques dedicades a donar un servei a la comunitat de 
forma organitzada i gestionada. Inclou: centres educatius (escoles i guarderies), centres sanitaris 
(hospitals, centres d’atenció primària, instal·lacions esportives gestionades (poliesportius, camps 
d’esports, etc.), centres culturals (biblioteques, teatres, etc.), religiosos (esglésies, monestirs, 
ermites, cementiris, etc.), cossos de seguretat i protecció civil (policia, bombers, etc.), 
administració pública (oficines d’ajuntaments, Consell Insular, delegacions del Govern Balear, etc.).  

B1. Usos extensius. Cultius extensius de farratges de secà. Inclouria camps d’oliveres. 

B2. Usos intensius. Cultius de farratges de regadiu, horts de fruiters i hortalisses, hivernacles i 
vinyes. 

B3. Camps abandonats i pastures. Camps de cultiu recentment abandonats, sense llaurar i/o 
zones de pastures no llaurades. També inclou espais agrícoles improductius, com per exemple: 
zones de pas de bestiar, quintanes de terra, etc. Els camps abandonats de fa molts anys, on la 
coberta arbustiva és predominant seran considerats vegetació natural (C1) si es pot assegurar que 
no s’hi dóna cap tipus de pastura, sinó que s'assenyalarà com a B3/C1, indicant el seu caràcter 
mixt agrícola i natural.  

C1. Vegetació natural. Qualsevol formació vegetal d’origen natural. Boscos, matollars, marines, 
saladars, herbassars, etc. S’hi poden donar de forma esporàdica activitats d’esbarjo, extractives o 
pastures.  

C2. Àrees naturals sense vegetació. Zones de superfície mineral no humanitzades i sense 
quasi vegetació. Roquissars interiors i litorals, platges i zones arenoses, macars, etc. 

C3. Masses d’aigua. Làmines d’aigua més o manco permanents. Àrees que romanen inundades 
la major part de l’any. Les basses efímeres amb vegetació s’inclouran com a vegetació natural (C1) 
i sense vegetació com a C2. 

En determinades ocasions, un mateix terreny pot presentar un ús compartit. En aquests casos es 
detallen els dos usos per combinació dels codis anteriors. Sense comptar les combinacions 
referents a usos abandonats, s’han trobat les següents classes mixtes: 

A5/C1. Àrees marginals periurbanes. Inclou solars buits i parcel·les en l’entorn de nuclis de 
població sense un ús definit i en els quals comença a aparèixer una certa vegetació natural. 
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B1/C1. Ús agrícola extensiu amb vegetació natural. Zones de cultiu extensiu amb 
importants franges de vegetació natural mesclada, generalment de tipus arbòria. 

B3/C1. Terres de cultiu abandonades i pastures. Antigues terres de conreu on, després de 
deixar de llaurar i sembrar, s’hi ha seguit donant pastura. 

C3/A5. Masses d’aigua per a ús industrial. Inclou basses de depuradores de llacunatge, 
dipòsits d’aigua a cel obert, etc.  

C3/B2. Masses d’aigua per a ús agrícola intensiu. Basses artificials per a l’acumulació 
d’aigua per a regadius o per a l’abeurament del bestiar. 

C3/C1. Masses d’aigua amb vegetació natural. Basses més o manco naturals que passen 
una temporada de l’any com una làmina d’aigua i la resta recobertes de vegetació. 
 
Amb aquestes classes mixtes més les classes combinades d’usos abandonats, s’obtenen les 30 
classes finals utilitzades en els mapes d’usos de sòl. La llista conjunta seria la següent:  
 

CODI USOS SÒL 

A1 Nuclis de població 

A1/A9 Nuclis de població abandonats 

A10 Equipaments 

A10/A9 Equipaments abandonats 

A2 Nuclis turístics 

A2/A9 Nuclis turístics abandonats 

A3 Nuclis agrícoles 

A3/A9 Nuclis agrícoles abandonats 

A4 Hortals d'oci i cases residencials aïllades 

A4/A9 Nuclis residencials abandonats 

A5 Usos industrials i comercials 

A5/A9 Usos industrials o comercials abandonats 

A5/C1 Usos industrials amb vegetació natural 

A6 Activitats extractives 

A6/A9 Activitats extractives abandonades 

A7 Sistemes generals 

A7/A9 Sistemes generals abandonats 

A8 Àrees de lleure 

A8/A9 Àrees de lleure abandonades 

B1 Usos agrícoles extensius 

B1/C1 Usos agrícoles extensius amb vegetació natural 

B2 Usos agrícoles intensius 

B3 Àrees agrícoles marginals 

B3/C1 Camps abandonats i pastures 

C1 Vegetació natural 

C2 Àrees naturals sense vegetació 

C3 Masses d'aigua 

C3/A5 Masses d'aigua per a ús industrial 

C3/B2 Masses d'aigua per a ús agrícola intensiu 

C3/C1 Masses d'aigua amb vegetació natural 
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5. RESULTATS 
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Figura 46. Composició de mapes per veure el conjunt de canvis de cobertes de sòl de més de 500 m2 
observats damunt Menorca entre els anys 2002 i 2007. Sobre l’ortofoto del 2007 s’han marcat les zones de 
canvi amb el color corresponent a la nova categoria de coberta de sòl. 

  

Pedreres mixtos 

mixtos 

mixtos 

mixtos 



 

 57 

Actualització 2007 del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca 

A. VARIACIÓ DE LES COBERTES DE SÒL 
 
A la metodologia s’han definit 55 classes de cobertes de sòl diferents, que a la vegada s’agrupen 
en un nivell superior en tres grans classes, com s’especifica a continuació.  
 

Tipus de cobertes Codi CORINE Nom adaptat 

Cobertes Artificials 

1.1.1 Nuclis de població 

1.1.2.A Urbanització laxa. Urbanitzacions 

1.1.2.B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 

1.2.1 Zones industrials o comercials 

1.2.2.A Carreteres i carrers asfaltats 

1.2.2.C Carrers de pobles i urbanitzacions 

1.2.3 Ports marítims i embarcadors 

1.2.4 Aeroports 

1.3.3.A Zones en construcció 

1.4.2 Instal·lacions esportives i de lleure 

5.1.2 Basses artificials 

Cobertes 
Modificades 

1.2.2.B Camins rurals i senders 

1.3.1 Pedreres 

1.3.2 Abocadors 

1.3.3.B Àrees marginals 

1.4.1 Zones verdes i jardins 

2.1.1 Cultius extensius de secà 

2.1.2.A Cultius intensius de regadiu 

2.1.2.B Cultius intensius d'hortalisses 

2.1.2.C Cultius intensius en hivernacles 

2.2.1 Vinya 

2.2.2 Hortals d'arbres fruiters 

2.2.3 Camps d'oliveres 

2.3.1 Pastures i camps abandonats 

2.4.1 Hortals mixtos d’arbres fruiters i hortalisses 

2.4.3* Terres de conreu mesclades amb vegetació natural 

3.2.4.B* Ullastrar en regeneració 

3.3.4 Zones cremades 

4.2.2 Salines 

Cobertes Naturals 

2.4.3* Terres de conreu mesclades amb vegetació natural 

3.1.1.A Alzinars 

3.1.1.B Ullastrars 

3.1.1.C Bosquets de ribera 

3.1.2.A Pinars 

3.1.2.B Sivinars 

3.1.3.A Boscos mixtos d'alzines i ullastres 

3.1.3.B Boscos mixtos d'alzines i pins 

3.1.3.C Boscos mixtos d'ullastres i pins 

3.2.1.A Herbassars naturals humits 

3.2.1.B Herbassars naturals secs 

3.2.2.A Arbusts aerodinàmics litorals 

3.2.2.B Tamarellars i alocars 

3.2.2.C Bardisses 

3.2.2.D Arbusts no aerodinàmics litorals 

3.2.3 Màquia esclerofil·la 

3.2.4.A Marines de brucs i estepes 

3.2.4.B* Ullastrar en regeneració 

3.3.1.A Platges i arenals sense vegetació 

3.3.1.B Dunes i arenals amb vegetació 

3.3.2 Roquissars sense vegetació 

3.3.3 Roquissars amb vegetació esparsa 
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4.1.1 Maresmes i basses temporals 

4.2.1 Saladars litorals 

4.2.3 Zones baixes intermareals 

5.1.1 Torrents i basses de desembocadura 

5.1.2 Basses artificials 

5.2.1 Llacunes litorals 

5.2.3 Mar i oceans 

 

Figura 47. Codis i categories de cobertes de sòl i les agrupacions proposades.  
* Nota: les superfícies d’aquestes categories es compten a 50% dins cada agrupació per la seva naturalesa 
mixta. 

 
A continuació es presenten els valors de superfícies de cobertes de sòl pel conjunt de Menorca pels 
anys 2002 i 2007, i la seva variació en valors absoluts i relatius. També es dóna una idea de les 
principals causes de variació, tot i que aquest aspecte requereix d’una anàlisi específica més 
rigorosa. 
 

Codi 
Superfície 
2002 (ha) 

Superfície 
2007 (ha) 

Variació 
(ha) 

Variació 
(%) 

Principals causes de la variació 

111 314,90 340,11 25,21 8,01% 
Creixement de nuclis tradicionals. Especialment Maó, es 

Mercadal i Ciutadella. 

112A 980,22 1.071,91 91,69 9,35% 
Creixement de nuclis turístics existents. Especialment Coves 

Noves, Son Xoriguer i Cala Llonga. 

112B 410,57 441,41 30,84 7,51% 
Ampliacions de moltes cases de camp i construcció de nous 

bouers. 

121 251,12 291,44 40,32 16,06% 
Ampliacions de polígons industrials (principalment POIMA IV 

Fase i Sant Lluís). 

122A 390,99 413,95 22,96 5,87% 
Eixamplament de la carretera Maó-Fornells i construcció de la 

Ronda Sud de Ciutadella. 

122B 342,72 358,47 15,75 4,60% 
Obertura de vials dins masses forestals i nous vials en 

construcció d'urbanitzacions (Ex. Coves Noves). 

122C 385,29 421,29 36,00 9,34% Carrers associats al creixement dels polígons i pobles.  

123 18,90 20,66 1,76 9,33% Petites ampliacions aïllades. 

124 85,92 98,81 12,89 15,00% Ampliació de l’Aeroport. 

131 124,76 125,31 0,55 0,44% Poca variació. Ampliació de pedreres ja existents. 

132 33,27 33,85 0,58 1,73% Nous abocadors incontrolats aïllats. 

133A 77,60 104,72 27,12 34,95% 
Nombroses zones en construcció (polígon de Maó, planta 

dessaladora, eixamplament carreteres, habitatges,…) 

133B 870,43 872,57 2,14 0,25% Poca variació. 

141 289,32 358,20 68,88 23,81% 
Ampliació de zones enjardinades annexes a sistemes generals i 

a cases de camp. 
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142 151,23 165,26 14,03 9,28% Ampliació del Camp de Golf de Son Parc. 

211 24.001,62 23.845,11 -156,51 -0,65% 
Els camps de conreu pròxims a nuclis de població es van 

transformant en cobertes artificials. 

212A 1.132,70 1.107,50 -25,20 -2,22% Poca variació. 

212B 334,12 342,75 8,63 2,58% Poca variació. 

212C 15,04 15,52 0,48 3,18% Poca variació. 

221 10,26 31,65 21,38 208,31% Plantació de noves vinyes. 

222 176,68 176,17 -0,51 -0,29% Poca variació. 

223 0,47 4,78 4,31 915,79% Poca variació real. S'han plantat uns pocs camps d'oliveres. 

231 4.540,16 4.498,37 -41,79 -0,92% 
Els camps abandonats pròxims a nuclis de població es van 

transformant en cobertes artificials. 

241 415,83 396,50 -19,33 -4,65% 
Horts de lleure periurbans que s'han anat transformant en 

cobertes artificials. 

243 895,31 896,28 0,97 0,11% Poca variació. 

311A 2.226,92 2.216,39 -10,53 -0,47% Poca variació. 

311B 7.771,69 7.683,28 -88,41 -1,14% 
Al ser la coberta forestal més abundant és la que més varia. El 

canvi és multidireccional. 

311C 36,28 34,77 -1,50 -4,14% Neteja de torrents amb maquinària pesada. 

312A 3.404,57 3.340,28 -64,29 -1,89% Poca variació. Alguns pinars situats entremig d'urbanitzacions. 

312B 431,15 429,23 -1,91 -0,44% Poca variació. 

313A 948,93 944,30 -4,63 -0,49% Poca variació. 

313B 3.740,12 3.712,67 -27,45 -0,73% Poca variació. Incendi des Milocar. 

313C 1.951,39 1.948,94 -2,45 -0,13% Poca variació. 

321A 63,32 63,67 0,34 0,54% Poca variació. 

321B 704,52 712,88 8,35 1,19% Poca variació. 

322A 593,62 593,03 -0,59 -0,10% Poca variació. 
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322B 69,23 65,49 -3,74 -5,41% Neteja de torrents amb maquinària pesada. 

322C 168,76 157,63 -11,12 -6,59% Neteja de torrents amb maquinària pesada. 

322D 123,15 121,96 -1,20 -0,97% Poca variació. 

323 862,80 855,82 -6,98 -0,81% Poca variació. Creixement de zones turístiques. 

324A 3.479,99 3.403,47 -76,51 -2,20% Incendi des Milocar i creixement de zones turístiques. 

324B 5.039,10 5.023,79 -15,31 -0,30% Poca variació. 

331A 48,32 55,04 6,73 13,92% Guany de superfície arenosa al mar en algunes platges. 

331B 111,11 112,14 1,03 0,92% Poca variació. 

332 487,00 486,70 -0,30 -0,06% Poca variació. 

333 525,13 525,20 0,07 0,01% Poca variació. 

334 0,20 107,38 107,18 53856,38% Incendi des Milocar estiu 2006 

411 180,13 181,79 1,66 0,92% Poca variació. 

421 41,46 39,41 -2,05 -4,94% Poca variació. 

422 7,87 7,86 -0,01 -0,18% Poca variació. 

423 26,43 26,45 0,02 0,06% Poca variació. 

511 79,87 94,19 14,32 17,93% 
Neteja de torrents amb maquinària pesada que elimina la 

vegetació arbòria-arbustiva i deixa només l'herbàcia. 

512 13,62 16,76 3,14 23,09% 
Ampliació i noves plantes depuradores. Construcció de basses 

de rec. 

521 81,13 81,15 0,02 0,02% Poca variació. 

523 2,54 2,55 0,01 0,24% Poca variació. 

TOTAL 69.469,74 69.476,79 7,05 0,01% Guany de superfície arenosa al mar en algunes platges. 

 
Figura 48. Evolució de les superfícies de les diferents classes  de cobertes de sòl. Anys 2002 i 2007.  

 
Aquest llistat de 55 tipologies els podem agrupar en tres grans classes: cobertes artificials 
(cobertes de ciment, formigó, asfalt o en construcció), cobertes modificades per l’activitat humana 
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(principalment zones agrícoles i pedreres) i cobertes naturals (terrenys forestals, zones humides, 
zones rocoses, platges, etc). 
 

 
2002 2007 Canvi 

 

Cobertes Artificials 
3.080,4 3.386,3 306,0 ha 

4,43% 4,87% 9,93% 
 

Cobertes 
Modificades 

35.262,5 35.134,6 -127,8 ha 

50,76% 50,57% -0,36% 
 

Cobertes Naturals 
31.127,0 30.955,8 -171,1 ha 

44,81% 44,56% -0,55% 
 

Total 69.469,8 69.476,8 7,0 ha 
 

 

 

Figura 49. Superfície total (ha) per tipologia de cobertes de sòl i percentatge respecte la superfície total 
insular. Anys 2002 i 2007.  

La variació de 7 ha en el total de superfície d’illa és el que té manco importància, perquè es deu a 
petits increments de superfícies arenoses de platges. Els canvis que es donen dins i entre cada una 
de les tres grans classes s'analitzen a continuació per separat. Primerament, les cobertes artificials, 
on s’inclouen els pobles, les urbanitzacions, la xarxa viària, els polígons industrials, els nuclis rurals 
i les cases de camp. En segon lloc, s’analitzen les cobertes agràries com a component principal de 
les cobertes modificades. I en darrer lloc, es detallen les cobertes forestals com a principal 
component de les cobertes naturals. 
 
 
Cobertes artificials 

Durant el període 2002-2007 es va passar d’una superfície ocupada per cobertes artificials de 
3.080 ha a 3.386 ha. Aquest increment de 306 ha es podria equiparar a la urbanització d’una 
superfície equivalent a tres llocs menorquins de mida mitjana o a 470 camps de futbol. Calculant el 
percentatge respecte del conjunt del territori insular, representa passar del 4,43% al 4,87%. Això 
significa un increment sobre l’any de partida 2002 del 9,93% en cinc anys i, per tant, pràcticament 
un 2% anual de mitjana. 

Aquests cinc anys s’emmarquen dins un període d'una notable activitat econòmica, que va 
comportar un increment considerable de la superfície construïda. Aquest augment es deu tant a la 
iniciativa privada (particular o empresarial), com a la implantació de nous serveis o a l'ampliació 
dels ja existents per part de l'Administració pública. Tot i que el ritme de creixement es pot 
qualificar de fort, el percentatge final de superfície de l'illa construïda es considera encara un valor 
acceptable. 

Entre les actuacions concretes que expliquen aquest augment del sòl artificial, les que representen 
una major superfície en aquest període concret són: la Fase IV del Polígon de Maó, la creació de la 
Ronda Sud de Ciutadella, l’ampliació de l’Aeroport, l’eixamplament de la carretera Maó-Fornells, la 
construcció de la planta dessaladora, el creixement de diversos nuclis tradicionals i turístics, i la 
construcció en solars buits dins els nuclis ja existents.  
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Codi Categoria  
Sup. 2002 

(Ha) 
Sup. 2007 

(Ha) 
Canvi (Ha) Canvi (%) 

1.1.1 
Urbanització compacta. Nuclis de 
població tradicionals. 

314,90 340,11 25,21 8,01% 

1.1.2.A Urbanització laxa. Nuclis turístics. 980,22 1.071,91 91,69 9,35% 

1.1.2.B 
Edificacions disperses. Nuclis rurals 
i llocs. 

410,57 441,41 30,84 7,51% 

1.2.1 
Polígons industrials, àrees 
comercials i edificis de serveis. 

251,12 291,44 40,32 16,06% 

1.2.2.A 
Xarxa viària interurbana. Carreteres 
i altres vies asfaltades. 

390,99 413,95 22,96 5,87% 

1.2.2.C 
Xarxa viària urbana. Carrers de 
pobles i urbanitzacions. 

385,29 421,29 36,00 9,34% 

1.2.3 Ports marítims i embarcadors. 18,90 20,66 1,76 9,33% 

1.2.4 Aeroports. Pistes i terminals. 85,92 98,81 12,89 15,00% 

1.3.3.A Zones en procés de construcció. 77,60 104,72 27,12 34,95% 

1.4.2 Instal·lacions esportives i de lleure. 151,23 165,26 14,03 9,28% 

5.1.2 Basses artificials. 13,62 16,76 3,14 23,09% 

Total de Cobertes artificials 3.080,36 3.386,32 305,96 9,93% 

 

Figura 50. Codis, categories i evolució de les superfícies de les diferents tipologies de cobertes artificials. 
Anys 2002 i 2007.  

 

 
 

Figura 51. Evolució de les superfícies de les diferents tipologies de cobertes artificials. Anys 2002 i 2007.  
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Cobertes agràries 

Durant el període 2002-2007 el percentatge de la superfície agrària s'ha mantingut bastant estable 
respecte del total; no obstant, s'ha quantificat una pèrdua neta de 203 ha en valor absolut. 
Aquesta variació no es reparteix d'igual manera per tota l'illa. Mentre la meitat nord i la banda de 
ponent mantenen la superfície explotada, al sud-est de l'illa l'abandó i la transformació en altres 
usos és més acusada. Aquest fenomen està duent a crear dues “menorques” des del punt de vista 
del paisatge agroforestal. En positiu, destaca la pujada de cultius minoritaris com la vinya, que 
ajuda a la diversificació agrícola. 
 

Codi Categoria 
Sup. 2002 

(Ha) 
Sup. 2007 

(Ha) 
Canvi (Ha) Canvi (%) 

2.1.1 Cultius extensius de secà 24.015,28 23.862,65 -156,51 -0,65% 

2.1.2.A Cultius intensius de regadiu 1.117,34 1.112,66 -25,20 -0,42% 

2.1.2.B Cultius intensius d'hortalisses 332,27 335,75 8,63 1,05% 

2.1.2.C Cultius intensius en hivernacles 15,04 15,48 0,48 2,92% 

2.2.1 Vinya 10,76 32,70 21,38 203,99% 

2.2.2 Hortals d'arbres fruiters 176,68 176,14 -0,51 -0,30% 

2.2.3 Camps d'oliveres 0,47 0,83 4,31 76,59% 

2.3.1 Pastures i camps abandonats 4.532,49 4.487,49 -41,79 -0,99% 

2.4.1 
Hortals mixtos d’arbres fruiters i 
hortalisses 

415,65 396,40 -19,33 -4,63% 

2.4.3* 
Terres de conreu mesclades amb 
vegetació natural 

447,66 448,14 0,48 0,11% 

3.2.4.B* Ullastrar en regeneració 2.520,48 2.513,13 -7,65 -0,29% 

Total Cobertes agràries 33.584,11 33.381,37 -202,74 -0,60% 

 

Figura 52.  Codis, categories i evolució de les superfícies de les diferents tipologies agràries recollides en el 
mapa de cobertes de sòl. Anys 2002 i 2007. 
*Nota: En la superfície agrària total només s'inclou el 50% de la superfície d'aquestes categories. 
 

 
 

Figura 53.  Evolució de la superfície de cobertes agràries respecte del total de territori insular. Anys 2002 i 
2007.  
 

48,36% 48,04%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

2002 2007



 

 64 

Actualització 2007 del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca 

 
 
 

Figura 54.   Variació de la superfície agrària en hectàrees per categories. Anys 2002 i 2007.  

 
 
Cobertes forestals 

Durant el període 2002-2007 el percentatge de la superfície forestal s'ha mantingut bastant 
estable respecte del total; no obstant, s'ha quantificat una pèrdua neta de 288 ha en valors 
absoluts. Pràcticament la meitat d’aquesta disminució es deu a l’efecte de l’incendi des Milocar 
de l’agost de 2006, que va cremar 135 ha, però que actualment ja es troben en un avançat 
estat de regeneració. La pèrdua de l’altra meitat s’explica per la recuperació d’antics camps de 
cultiu colonitzats per ullastrar i la urbanització de pinars pròxims a zones turístiques. 

El més negatiu és la pèrdua percentual de superfície de tamarellars i bosquets de ribera, dues 
comunitats poc abundants i lligades a torrents, que periòdicament es netegen amb maquinària 
pesada i que arrasa completament aquest tipus de vegetació. 
 

Coberta forestal arbrada 

Categoria  Codi 
Sup. 2002 

(Ha) 
Sup. 2007 

(Ha) 
Canvi (Ha) Canvi (%) 

 Alzinars 311A 2.226,92 2.216,39 -10,53 -0,47% 

 Ullastrars 311B 7.771,69 7.683,28 -88,41 -1,14% 

 Bosquets de ribera  311C 36,28 34,77 -1,50 -4,14% 

 Pinars 312A 3.404,57 3.340,28 -64,29 -1,89% 
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 Boscos mixtos 
d'alzines i ullastres  

313A 948,93 944,30 -4,63 -0,49% 

 Boscos mixtos 
d'alzines i pins 

313B 3.740,12 3.712,67 -27,45 -0,73% 

 Boscos mixtos 
d'ullastres i pins 

313C 1.951,39 1.948,94 -2,45 -0,13% 

Total arbrada 20.079,89 19.880,64 -199,26 -0,99% 

Coberta forestal no arbrada 

Categoria Codi 
Sup. 2002 

(Ha) 
Sup. 2007 

(Ha) 
Canvi (Ha) Canvi (%) 

Sivinars  312B 431,15 429,23 -1,91 -0,44% 

Tamarellars i alocars  322B 69,23 65,49 -3,74 -5,41% 

Màquia d’aladern 
menorquí  

323 862,80 855,82 -6,98 -0,81% 

Marines (brolles) de 
bruc i estepes      

324A 3.479,99 3.403,47 -76,51 -2,20% 

*Ullastrar en 
regeneració 

324B 2.519,55 2.511,90 -7,65 -0,30% 

Herbassars naturals 
secs (carritxeres) 

321B 704,52 712,88 8,35 1,19% 

Total no arbrada 8.067,24 7.978,79 -88,45 -1,10% 

Coberta forestal total 28.147,13 27.859,42 -287,71 -1,02% 

 

Figura 55.   Codis, categories i evolució de les superfícies de les diferents tipologies forestals recollides en el 
mapa de cobertes de sòl.  
Nota: *En la superfície forestal total només s'inclou el 50% de la superfície d'aquesta categoria. 
 
 

 
 

Figura 56.  Evolució de la superfície de cobertes forestals respecte del total de territori insular. Anys 2002 i 
2007.  
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Figura 57. Variació de les superfícies  en hectàrees de les diferents tipologies forestals recollides en el mapa 
de cobertes de sòl. Anys 2002 i 2007. 
Nota: *En la superfície forestal total només s'inclou el 50% de la superfície d'aquesta categoria. 
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B. VARIACIÓ DELS USOS DE SÒL 
 

De les 30 classes teòriques possibles d’usos de sòl, se n’han identificat 29, que a la vegada 
s’agrupen en un nivell superior en quatre grans classes, com s’especifica a continuació.  
 

Tipus d’usos Codi ús Nomenclatura 

Usos urbans, 

residencials, 

comercials i 

industrials 

A1 Nuclis de població 

A2 Nuclis turístics 

A4 Hortals d'oci i cases residencials 

A5 Ús industrial i comercial 

A6 Activitats extractives (pedreres) 

A7 Sistemes generals (vies de comunicació) 

A8 Àrees de lleure 

A10 Equipaments públics i privats 

C3/A5 Masses d'aigua  per a ús industrial 

Usos agraris 

A3 Nuclis i construccions agrícoles 

A3/A9 Construccions agrícoles abandonades 

B1 Ús agrícola extensiu 

B1/C1 Ús agrícola extensiu amb vegetació natural 

B2 Ús agrícola intensiu 

B3 Àrees marginals agrícoles 

C3/B2 Masses d'aigua per a ús agrícola intensiu 

Usos naturals 

C1 Vegetació natural. 

C2 Àrees naturals sense vegetació. Roca i arena. 

C3 Masses d'aigua 

C3/C1 Masses d'aigua amb vegetació natural 

Usos abandonats i 

àrees marginals 

periurbanes 

A2/A9 Instal·lacions turístiques abandonades 

A4/A9 Cases residencials abandonades 

A5/A9 Ús industrial i comercial abandonat 

A5/C1 Àrees marginals periurbanes. Solars buits. 

A6/A9 Activitats extractives abandonades 

A7/A9 Vies de comunicació abandonades 

A8/A9 Àrees de lleure abandonades 

A10/A9 Equipaments abandonats 

B3/C1 Terres de cultiu abandonades i pastures 
 

Figura 58. Codis i categories d’usos de sòl i les agrupacions proposades.  

Seguidament es presenten els valors de superfícies d’usos de sòl per al conjunt de Menorca els 
anys 2002 i 2007, i la seva variació en valors absoluts i relatius. També es dóna una idea de les 
principals causes de variació, tot i que aquest aspecte requereix d’una anàlisi específica més 
rigorosa. 
 

Codi 
Superfície 
2002 (ha) 

Superfície 
2007 (ha) 

Variació 
(ha) 

Variació 
(%) 

Principals causes de la variació 

A1 291,27 313,64 22,37 7,68% 
Creixement de nuclis tradicionals. Especialment Maó, es Mercadal i 

Ciutadella. 

A2 726,63 789,96 63,33 8,72% 
Creixement de nuclis turístics existents. Especialment Coves 

Noves, Son Xoriguer i Cala Llonga. 

A2/A9 0,10 0,10 0,00 0,00% Poca variació. 

A3 190,09 197,22 7,13 3,75% Poca variació. Ampliació d'algun nucli agrícola amb nous bouers. 

A3/A9 14,45 14,36 -0,09 -0,60% Poca variació. 
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A4 442,72 495,51 52,79 11,92% 
Increment de zones residencials i cases aïllades per a ús 

residencial. 

A4/A9 1,08 1,23 0,15 14,33% Poca variació. 

A5 331,16 399,94 68,79 20,77% 
Ampliacions de polígons industrials (principalment POIMA IV Fase i 

Sant Lluís). 

A5/A9 13,19 12,52 -0,67 -5,07% Poca variació. 

A5/C1 438,63 419,75 -18,88 -4,30% Reducció de solars buits per la construcció dels existents. 

A6 94,09 96,59 2,50 2,66% 
Ampliació de pedreres ja existents i obertura de noves extraccions 

d'arena. 

A6/A9 26,56 25,21 -1,35 -5,09% Reinici d'activitat en pedreres semi-abandonades. 

A7 1.418,61 1.533,38 114,77 8,09% 
Eixamplament i noves carreteres, obertura de nous carrers i 

ampliació de l'aeroport.  

A7/A9 0,98 2,26 1,28 130,85% Trams de carretera abandonats. 

A8 373,55 419,11 45,57 12,20% Nous serveis i àrees de lleure a l'aire lliure. 

A10 147,89 159,78 11,89 8,04% Nous equipaments públics, com l'Hospital Mateu Orfila. 

A10/A9 10,44 10,42 -0,02 -0,17% Poca variació. 

B1 24.001,30 23.880,10 -121,20 -0,50% 
Els camps de conreu pròxims a nuclis de població es van 

transformant cap a usos urbans i xarxes de transport. 

B1/C1 897,01 898,07 1,06 0,12% Poca variació. 

B2 2.080,55 2.039,94 -40,61 -1,95% Poca variació. 

B3 343,94 375,38 31,44 9,14% 
Augment d'àrees marginals a l'entorn de nuclis agrícoles 

(quintanes, instal·lacions semi-estabulades, etc.) 

B3/C1 7.229,42 7.141,05 -88,37 -1,22% Transformació de camps abandonats a usos urbans. 

C1 28.948,49 28.784,10 -164,38 -0,57% 
Bàsicament són ullastrars i pinars pròxims a nuclis de població que 

es van transformant cap a usos urbans i xarxes de transport. 

C2 1.056,26 1.057,32 1,06 0,10% Poca variació. 

C2/A8 0,32 0,27 -0,05 -14,46% Poca variació. 

C3 169,42 175,69 6,27 3,70% Petit increment de superfícies inundades. 

C3/A5 15,30 18,72 3,42 22,38% Increment de les basses de depuració existents. 

C3/B2 3,69 4,70 1,02 27,55% Petit increment de les basses de rec per a ús agrícola. 

C3/C1 202,65 210,45 7,80 3,85% Petit increment de superfícies inundades. 

Total 69.469,76 69.476,79 7,03 0,01% Guany de superfície arenosa al mar en algunes platges. 

Figura 59. Evolució de les superfícies de les diferents classes  d’usos de sòl. Anys 2002 i 2007.  

L’evolució viscuda en el període 2002-2007 s'ha d'emmarcar dins una etapa de forta activitat 
econòmica, en què els usos residencials, turístics, comercials i industrials van experimentar una 
pujada del 10%. Aquest augment es va donar a costa de les altres tres agrupacions d’usos 
pràcticament de forma equitativa, amb un centenar d’hectàrees menys en cada una.  
 

 
2002 2007 Canvi 

 
Usos urbans 

3.841,2 4.226,6 385,4 ha 

5,53% 6,08% 10,03% 
 

Usos agraris 
27.531,0 27.409,8 -121,2 ha 

39,63% 39,45% -0,44% 
 

Usos naturals 
30.377,1 30.227,8 -149,3 ha 

43,73% 43,51% -0,49% 
 

Usos marginals 
7.720,40 7.612,55 -107,9 ha 

11,11% 10,96% -1,40% 
 Total 69.469,8 69.476,8 7,0 ha 

 

 Figura 60. Evolució dels 4 grans tipus d’usos del sòl existents a Menorca. Anys 2002 i 2007. 
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Figura 61. Evolució de les superfícies de les diferents agrupacions d'usos del sòl presents a Menorca. 
Anys 2002 i 2007. 
 

 

 
 

Figura 62.  Variació de les superfícies  en hectàrees de les diferents agrupacions d’usos de sòl. Anys 2002 i 
2007. 
 

  

Usos urbans 
5,53%

Usos urbans 
6,08%

Usos agraris 
39,63%

Usos agraris 
39,45%

Usos naturals 
43,73%

Usos naturals 
43,51%

Usos 
marginals 

11,11%

Usos 
marginals 

10,96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2007

-200

-100

0

100

200

300

400

500

Usos urbans Usos agraris Usos naturals Usos marginals

Variació (ha)



 

 70 

Actualització 2007 del mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca 

6. CONCLUSIONS 

 

Aquesta actualització de la cartografia d’ocupació del sòl de Menorca de 2002 a 2007 posa de 

manifest tots els canvis esdevinguts sobre el territori de Menorca durant aquest període marcat 

per una gran activitat econòmica, que queda reflectida sobre el paisatge amb un creixement 

notable tant dels nuclis urbans tradicionals i com dels turístics. A la vegada, en l’àmbit rural 

s’observen els intercanvis donats entre el mosaic agroforestal, amb dues meitats de l’illa ben 

diferenciades. Una meitat amb un clar domini de l’activitat agrícola,i fins i tot amb zones de 

recuperació de cultius, i una altra meitat on hi predomina l’abandó de terres, on el bosc i les 

marines va guanyant terreny.  

 

Les cobertes artificials han tingut un increment de 306 ha, que representa un increment sobre 

l’any base 2002 de 9,93% en 5 anys, i per tant, un ritme de creixement mitjà aproximat del 2% 

anual. Resulta difícil valorar amb objectivitat si aquesta taxa de creixement és baixa o elevada, ja 

que la normativa vigent es basa en altres variables relacionades però no equivalents: superfície de 

sòl urbà i urbanitzable, capacitat màxima d’allotjament, nombre de places residencials i turístiques, 

densitats d’edificació, etc. Les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT, 1999), i després de forma 

derivada el Pla Territorial Insular (PTI, 2003), estableixen en el seu article 33 un limitant pel 

creixement del sòl residencial del 12% en un horitzó de 10 anys per a Menorca, i d’un 10% en 10 

anys per les Pitiüses i Mallorca.  Aquests valors no són estrictament comparables a les dades de 

cobertes perquè aquestes mesuren sòl construït i no planificació de sòl urbà i urbanitzable com ho 

fan les DOT. En certa manera, hi ha un decalatge entre les dues variables: allò que es programa 

per construir i allò que finalment s’ha construït. No obstant, aquest 10-12% de creixement en 10 

anys el podem fer servir de referència orientativa per valorar l’increment de superfície de nuclis 

urbans. En 5 anys (2002-2007) l’augment de sòl construït ha estat del 8,01% en nuclis tradicionals 

i del 9,35% en nuclis turístics; per tant, un creixement fort, però encara dins dels límits, diguem-

ne orientatius, que indiquen les DOT. No obstant, també es veu que de seguir amb aquest ritme 

de creixement als 10 anys sí s’hauria superat àmpliament el límit, amb al voltant d’un 16% en 

nuclis tradicionals i un casi 19% en nuclis turístics, molt per damunt del 12% que marquen les 

DOT. 

 

Aproximadament la meitat d’aquest increment de 300 ha correspon a ampliació de polígons 

industrials i al creixement dels nuclis turístics existents. La resta es reparteix entre el creixement 

de nuclis urbans tradicionals i carrers associats, noves edificacions aïllades en zones agrícoles i 

hortals , l’ampliació o construcció de noves carreteres, nous equipaments, etc. 
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Òbviament, aquest creixement es va donar a costa de les altres dues grans categories. Així, les 

superfícies agràries van baixar en unes 128 ha, que s’identifiquen majoritàriament amb terres de 

cultiu extensiu i camps abandonats pròxims a nuclis de població. Les 171 ha de reducció de les 

cobertes naturals correspondria majoritàriament a la desaparició de pinars, ullastrars i marina 

baixa (les comunitats forestals més abundants a l’illa) pròxims a nuclis de població.   

 

Parlant de casos concrets, el canvi més gran en superfície produït durant el període 2002-2007 va 

ser l’incendi des Milocar, que a l’agost de 2006 va cremar 136 ha de marina. Es tracta d’una 

variació totalment reversible, i de fet, la regeneració forestal natural ja era ben evident en diverses 

àrees a l’any 2007, en el moment de fer la fotografia aèria. 

 

El segon canvi més gran, aquest irreversible, va ser l’ampliació del Polígon Industrial de Maó en la 

seva IV Fase. Van ser unes 48 ha de terreny bàsicament agrícola de secà transformades a carrers i 

solars en construcció.  

 

Altres constatacions que es poden fer són: 

- L’increment de nous equipaments i àrees de lleure.  

- L’ampliació de nuclis agrícoles amb nous bouers i noves instal·lacions. 

- Una certa disminució de la superfície dedicada a cultius de regadiu, a la vegada que 

augmenta la dedicada a cultiu d’hortalisses. 

- L’augment de superfície dedicada a vinya, augmentat la diversitat de cultius. 

- La conservació de la superfície d’alzinars i de zones humides. 

- La pèrdua de boscos de ribera per la neteja de torrents amb maquinària pesada. 

 

En un futur pròxim esperam iniciar l’actualització d’aquesta cartografia a l’any 2012 i poder 

confirmar així les tendències anunciades. També serà interessant analitzar els canvis en un període 

2007-2012 amb una activitat econòmica molt menor.  
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ANNEX 1. PRINCIPALS CANVIS OCORREGUTS. 

En aquest apartat es pretén concretar i localitzar els canvis més rellevants esdevinguts durant el 
període 2002-2007. Se separen entre els canvis reversibles, entesos com aquells que són 
temporals o en què es podria tornar fàcilment a la situació inicial; i els irreversibles, com aquells 
que han suposat una transformació més intensa del territori i difícilment es podria tornar a la 
situació de l’any base. La superfície afectada s’ha comptat com la suma de les variacions de més 
de 500 m2 per a cada zona de canvi. 
 

Núm. 
Tipus de 

canvi 
Zona Municipi 

Superf. 
afecta
da (ha) 

Reversibilitat 

classe 
anterior 

majoritària 
(2002) 

classe nova 
majoritària 

(2007) 
Observacions 

1 
Incendi 
forestal 

Es Milocar 
Ferreries i 
Ciutadella 

122,32 Reversible 
Cobertes 
forestals 
(3XX) 

Zona 
cremada 
(334) 

Incendi forestal que 
va cremar 136 ha 
l'agost de 2006 

2 
Conversió de 
marina en 
cultiu 

Llucatx 
Es 
Mercadal 

15,35 Reversible 

Marina de 
bruc i 
estepes 
(324A) 

Àrees 
marginals 
(133B) 

Àrea en procés de 
reconversió agrícola. 

3 
Abandó de 
cultius 

Camí de 
Biniparrell 

Sant Lluís 14,53 Reversible 
Camps 
abandonats 
(231) 

Ullastrar en 
regeneració 
(324B) 

L'ullastar es va 
estenent pels camps 
abandonats. 
Superfície 
aproximada. 

4 
Abandó de 
cultius 

Camí de sa 
Forana i de 
Binicalaf 

Maó 14,36 Reversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Camps 
abandonats 
(231) 

Camps en procés 
d'abandó. Superfície 
aproximada. 

5 
Ampliació de 
cultius 
d'hortalisses 

Camí de 
Torelló 

Maó 13,16 Reversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Cultius 
d'hortalisses 
(212B) 

Transformació de 
camps de cultius de 
secà a cultius 
d'hortalisses 

6 
Moviments 
de terra 

Camí de 
Sant Nicolau 

Alaior 10,84 Reversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Àrees 
marginals 
(133B) 

Moviments de terres 

7 
Ampliació de 
cultius 
d'hortalisses 

Camí 
d'Alcalfar 

Sant Lluís 10,68 Reversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Cultius 
d'hortalisses 
(212B) 

Transformació de 
camps de cultius de 
secà a cultius 
d'hortalisses 

8 
Ampliació de 
pedrera 

Camí de 
Loreto 

Alaior 10,25 
Reversibilitat 
baixa 

Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Àrees 
marginals 
(133B) 

Ampliació de pedrera 
i terrenys 
circumdants. 

9 Nova pedrera Els Aljubs Ciutadella 8,99 
Reversibilitat 
baixa 

Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Pedreres  
(131) 

  

10 
Ampliació de 
pedrera 

Son Sintes Ciutadella 8,85 
Reversibilitat 
baixa 

Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Pedreres  
(131) 

  

11 
Ampliació de 
camp de golf 

Son Parc 
Es 
Mercadal 

7,80 Reversible 
Camps 
abandonats 
(231) 

Instal·lacions 
esportives i 
de lleure 
(142) 

  

12 
Ampliació de 
cultius de 
regadiu 

Llucatx 
Es 
Mercadal 

7,05 Reversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Cultius 
intensius de 
regadiu 
(212A) 

Variable d'un any a 
l'altre i en funció del 
moment de la 
temporada 
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13 
Nous cultius 
de vinya 

Torralbenc Alaior 5,90 Reversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Cultius de 
vinya (221) 

Transformació de 
camps de cultius de 
secà a vinya 

14 
Nous cultius 
de vinya 

Binifadet Sant Lluís 5,85 Reversible 
Ullastrar en 
regeneració 
(324B) 

Cultius de 
vinya (221) 

Transformació de 
camps abandonats a 
vinya 

15 
Regeneració 
de prat litoral 

Binidonairet 
Es 
Mercadal 

5,45 
Regeneració 
natural 

Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Camps 
abandonats i 
pastures 
(231) 

Abandó de cultius i 
recuperació de zona 
inundable 

16 
Nova 
extracció 
d'àrids 

Camí de ses 
Arenetes 

Ciutadella 5,21 Reversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Pedreres  
(131) 

A la mateixa zona es 
dóna la conversió 
inversa en  4.43 ha 

17 
Recuperació 
de camps de 
cultiu 

Biniarroga Maó 4,93 Reversible 
Camps 
abandonats 
(231) 

Cultius 
extensius de 
secà (211) 

  

18 

Construcció 
de nova 
planta de 
triatges 

Camí de 
Loreto 

Alaior 4,90 
Reversibilitat 
baixa 

Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Zona en 
construcció 
(133A) 

Moviments de terres 
per instal·lar la 
planta de triatges i 
annexos. 

19 
Ampliació de 
cultius de 
regadiu 

S'Albaida Alaior 4,87 Reversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Cultius 
intensius de 
regadiu 
(212A) 

Variable d'un any a 
l'altre i en funció del 
moment de la 
temporada 

20 
Ampliació de 
pedrera 

Son Planas Ciutadella 4,07 
Reversibilitat 
baixa 

Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Pedreres 
(131) 

  

  
Figura 63.Llistat dels 20 canvis reversibles més significatius esdevinguts en cobertes de sòl entre els anys 
2002 i 2007 pel conjunt de Menorca. S'han obviat els canvis de modalitat de cultiu, de menor superfície, 
variables d'una any per l'altre. Corresponen a canvis que afecten a més de 4 ha de superfície. 

 

Núm. 
Tipus de 

canvi 
Zona Municipi 

Superf. 
afecta
da (ha) 

Reversibilitat 

classe 
anterior 

majoritària 
(2002) 

classe nova 
majoritària 

(2007) 
Observacions 

1 
Ampliació de 
polígon 
industrial 

POIMA IV fase Maó 48,10 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Zones 
industrials i 
comercials 
(121) 

Ampliació POIMA IV 
Fase 

2 
Creixement de 
polígon 
industrial 

Sant Lluís Sant Lluís 14,98 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Zones 
industrials i 
comercials 
(121) 

Obertura de nous 
carrers i construcció 
de solars buits. 

3 

Creixement 
nucli 
tradicional. 
Nova edificació 

Població de 
Ciutadella 

Ciutadella 14,18 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
compacta 
(111) 

Creixement en 
l'interior del nucli i 
entorn proper. 

4 
Ampliació de 
polígon 
industrial 

Alaior Alaior 14,02 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Zones 
industrials i 
comercials 
(121) 

Obertura de nous 
carrers i construcció 
de solars buits. 

5 
Construcció de 
carretera 
circumval·lació 

Ronda Sud de 
Ciutadella 

Ciutadella 14,00 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Xarxa viària. 
Carreteres 
(122A) 

Superfície 
aproximada 

6 
Ampliació de 
l'Aeroport 

Aeroport de 
Menorca 

Maó 13,93 Irreversible 
Ullastrar en 
regeneració 
(324B) 

Instal·lacions 
de l'Aeroport 
(124) 

Ampliació de pistes, 
terminals i carreteres 
d'accés 
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7 
Ampliació i 
creixement de 
nucli tradicional 

Població des 
Mercadal 

Es 
Mercadal 

13,11 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Solars buits 
(133B) 

Obertura de la nova 
zona residencial de 
Binialmaia i nova 
edificació entorn al 
nucli històric  

8 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Binibèquer Sant Lluís 12,28 Irreversible 
Ullastrar en 
regeneració 
(324B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització i entorn 
proper. 

9 

Construcció de 
bassa de 
regants + 
planta 
dessaladora 

Entorn EDAR 
Ciutadella Sud 

Ciutadella 10,57 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Zones 
industrials i 
comercials 
(121) 

Obertura de nous 
carrers i construcció 
de solars buits. 

10 
Creixement i 
ampliació de 
nucli turístic 

Arenal d’en 
Castell - Coves 
Noves 

Es 
Mercadal 

10,11 Irreversible 

Marines de 
brucs i 
estepes 
(324A) 

Xarxa viària. 
Carrers 
(122C) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització i a 
l'ampliació de Coves 
Noves II. 

11 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Punta Prima - 
Biniancolla 

Sant Lluís 9,42 Irreversible 
Ullastrar en 
regeneració 
(324B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització i entorn 
proper. 

12 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Binissafúller - 
Cap d’en Font 

Sant Lluís 8,90 Irreversible 
Ullastrar en 
regeneració 
(324B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització i entorn 
proper. 

13 
Eixamplament i 
millora de 
carretera 

Crta. Maó - 
Fornells (Me-7) 

Es 
Mercadal-
Alaior-Maó 

8,67 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Xarxa viària. 
Carreteres 
(122A) 

Superfície 
aproximada 

14 

Construcció 
d'hospital i de 
carretera de 
circumval·lació 

Hospital Mateu 
Orfila i Ronda 
Hospital 

Maó 8,00 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Xarxa viària. 
Carreteres 
(122A) 

Superfície 
aproximada 

15 
Creixement de 
polígon 
industrial 

Ciutadella Ciutadella 7,76 Irreversible 
Camps 
abandonats 
(231) 

Polígon 
industrial i 
comercial 
(121) 

Obertura de nous 
carrers i construcció 
de solars buits. 

16 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Cap d'Artrutx - 
Cala en Bosc 

Ciutadella 7,58 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització, no a 
una ampliació. 

17 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Port d'Addaia - 
Na Macaret 

Es 
Mercadal 

6,97 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització, no a 
una ampliació. 

18 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Son Parc 
Es 
Mercadal 

5,44 Irreversible 
Pinars 
(312A) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització, no a 
una ampliació. 

  
Creixement de 
nucli 

Trebalúger Es Castell 4,94 Irreversible 
Ullastrar en 
regeneració 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
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residencial. 
Nova 
edificació. 

(324B) zones interiors de la 
urbanització i entorn 
proper. 

19 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Son Bou Alaior 4,57 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització, no a 
una ampliació. 

20 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Cala Morell Ciutadella 4,37 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització, no a 
una ampliació. 

21 

Creixement 
nucli 
tradicional. 
Nova edificació 

Població 
d'Alaior 

Alaior 3,57 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
compacta 
(111) 

Creixement en 
l'interior del nucli i 
entorn proper. 

22 
Creixement 
d'abocador 

Milà Maó 3,57 Irreversible 
Camps 
abandonats 
(231) 

Abocador 
(132) 

Creixement de la 
zona utilitzada com a 
abocador i de les 
àrees annexes. 

23 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Binidalí Maó 3,46 Irreversible 
Ullastrar en 
regeneració 
(324B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement en 
l'interior del nucli 
turístic i entorn 
proper. 

24 

Creixement de 
nucli turístic. 
Nova 
edificació. 

Cala en Porter Alaior 3,27 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement 
corresponent a 
zones interiors de la 
urbanització, no a 
una ampliació. 

25 

Creixement 
nucli 
tradicional. 
Nova edificació 

Població de 
Ferreries 

Ferreries 3,01 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
compacta 
(111) 

Creixement en 
l'interior del nucli i 
entorn proper. 

26 
Creixement de 
polígon 
industrial 

Ferreries Ferreries 2,66 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Polígon 
industrial i 
comercial 
(121) 

Obertura de nous 
carrers i construcció 
de solars buits. 

27 

Creixement 
nucli 
tradicional. 
Nova edificació 

Fornells 
Es 
Mercadal 

2,59 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Urbanització 
laxa (112A) 

Creixement de les 
zones residencials 
existents i ampliació 
de noves. 

28 
Eixamplament i 
millora de 
carretera 

Crta. des 
Migjorn a 
Alaior (Me-16) 

Es Migjorn 
Gran 

2,45 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Xarxa viària. 
Carreteres 
(122A) 

Superfície 
aproximada 

29 

Creixement de 
nucli tradicional 
i polígon 
industrial 

Es Migjorn 
Gran 

Es Migjorn 
Gran 

2,40 Irreversible 
Solars buits 
(133B) 

Polígon 
industrial i 
comercial 
(121) 

Ampliació del polígon 
industrial i 
creixement del poble. 

30 
Construcció de 
bassa de 
regants 

Entorn EDAR 
Mercadal 

Es 
Mercadal 

2,17 Irreversible 
Cultius 
extensius de 
secà (211) 

Basses 
artificials 
(512) 

No inclou àrees 
marginals 

 
Figura 64. Llistat dels 30 canvis irreversibles més significatius esdevinguts en cobertes de sòl entre els anys 
2002 i 2007 pel conjunt de Menorca. Corresponen a canvis que afecten a més de 2 ha de superfície.   
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ANNEX 2. RECULL A TRAVÉS D’IMATGES D’ALGUNS CANVIS. 
 
Nota: aquestes mateixes perspectives i moltes altres es poden obtenir a través del visor cartogràfic 
de la IDE Menorca. http://cartografia.cime.es/ 
 

 
 

 
Fotografia 1. Creixement intern i densificació de nuclis turístics. Detall de la urbanització d’Addaia. Anys 2002 
i 2007. 

http://cartografia.cime.es/
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Fotografia 2. Creixement intern i densificació de nuclis tradicionals. Detall del poble des Mercadal. Anys 2002 
i 2007. 
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Fotografia 3. Ampliació de carreteres. Detall de la nova Ronda Sud de Ciutadella. Anys 2002 i 2007. 
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Fotografia 4. Edificació en zones d’hortals. Anys 2002 i 2007. 
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Fotografia 5. Ampliació de pedreres. Anys 2002 i 2007. 
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Fotografia 6. Camps de cultiu en procés d’abandó. Observeu els matolls que creixen dins els camps. Anys 
2002 i 2007. 
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Fotografia 7. Recuperació de zones de cultiu i eliminació de bosquetons d’ullastres. Anys 2002 i 2007. 
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Fotografia 8. Neteja mecànica de torrents amb la corresponent eliminació de la vegetació de ribera. Anys 
2002 i 2007. 
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Fotografia 9. Detall de les cobertes forestals cremades amb l’incendi des Milocar a l’estiu de 2006. 
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Fotografia 10. Creixement en zones turístiques. Detall de l’ampliació del camp de golf de Son Parc i de 
l’obertura de nous carrers a Coves Noves. 
 
 

 
 
Fotografia 11. Creixement en nuclis tradicionals. Exemple de Ciutadella on destaca la construcció de la 
Ronda Sud.  
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Fotografia 12. Creixement en nuclis tradicionals. Exemple de Maó on destaca l’ampliació de POIMA IV Fase i 
de l’Aeroport, així com la construcció de l’Hospital Mateu Orfila i la ronda de l’Hospital.  
 

 

 

Pedreres mixtos 
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mixtos 

mixtos 

mixtos 


