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Aquest BLOC VI es troba format pels apartats 14, Conclusions , i 15, 
Propostes de millora . 
L’apartat 14 es troba constituït per les conclusions generals, parcials (trams i 
sector) i les metodològiques. I per l’apartat 15, on es descriuen les propostes 
de millora aplicables en futurs estudis.  
 
 

14. Conclusions 
 
El present projecte respon a la necessitat de valorar l’estat de conservació 
actual en que es troba el Camí de Cavalls de Menorca, on existia una 
mancança important en aquest tema, tot elaborant nous indicadors de valoració 
ambiental de camins. 
 
En primer lloc, en aquest apartat es fa una valoració de l’aplicació dels nous 
indicadors ambientals en camins. Posteriorment, es detallen les principals 
conclusions obtingudes dels preindicadors i de l’aplicació dels indicadors en els 
diferents trams del sector analitzat. Finalment, s’expliquen les conclusions 
generals sobre l’estat de conservació del sector i trams de l’àrea sud-oest de 
l’illa de Menorca. 
 
 

14.1. Metodològiques 
 
Les conclusions de caràcter metodològic que s’han extret de l’aplicació del 
sistema d’indicadors sobre el Camí de Cavalls de Menorca s’exposen a 
continuació. 

- Aquest projecte inicia una nova via d’estudi sobre l’estat de conservació 
dels camins. 

- Existeix una manca d’antecedents i d’informació sobre el Camí de 
Cavalls de Menorca i el seu estat. 

- Necessitat de construir un sistema d’indicadors propi per la manca 
d’estudis de referència sobre indicadors de camins.  

- La heterogeneïtat del Camí de Cavalls implica una dificultat en el 
desenvolupament d’indicadors aplicables a tot el sistema d’estudi. 

- Certs trams del Camí de Cavalls són inaccessibles tot i el seu ús públic. 
- Necessitat de realitzar un “xequeig” per a l’adaptació dels indicadors al 

terreny. Aquest, és realitza per tots els indicadors excepte l’indicador 
tipus de protecció al Camí de Cavalls. 

- Necessitat de realitzar modificacions en alguns dels indicadors a 
implantar després de realitzar el “xequeig”.  Aquests indicadors són: 
Artificialització entorn al Camí. Quantificació visual d'infraestructures, 
Transitabilitat i risc, Presència de serveis al llarg del Camí de Cavalls, 
Estat de conservació de la paret seca, Qualitat de la flora terrestre. 
Presència d'espècies exòtiques i ruderals i Punts de recollida presents al 
llarg del Camí de Cavalls. 

- Dificultat en l’establiment d’una ponderació adient en el sistema 
d’indicadors, sobretot en els indicadors: Artificialització entorn al Camí. 
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Quantificació visual d'infraestructures, Transitabilitat i risc, i Presència de 
serveis al llarg del Camí de Cavalls. 

- Integrar els vessants social, econòmic i ecològic i/o ambiental en 
l’establiment dels criteris per cada indicador. 

- En la selecció dels indicadors a aplicar per a l’estudi del Camí de 
Cavalls, un 38’4% correspon a l’àmbit territorial, un 15’4% a l’ecològic i/o 
ambiental, un 23’1% al socio-econòmic i un 23’1% a la gestió. 

- L’indicador destinat a determinar el pressupost del Camí de Cavalls no 
ha pogut ser aplicat per falta d’accés a les dades. 

- La caracterització realitzada del Camí de Cavalls en els dos sectors 
estudiats no ha estat integrada finalment en els resultats obtinguts de la 
implementació dels indicadors per falta de temps. 

 
 

14.2. Preindicadors 
 
L’elaboració d’una matriu multicriteri amb l’exposició de possibles indicadors 
aplicables en el futur ha permès extreure importants conclusions al respecte. 

- Dificultat de dissenyar indicadors aplicables en medis tan heterogenis 
com els que integra el Camí de Cavalls. 

- El 49% dels preindicadors són de tipus socio-econòmic, el 29% de tipus 
ecològic i/o ambiental,  el 24% de tipus territorial. 

- Les principals fonts d’elaboració dels preindicadors són d’elaboració 
pròpia (49%) i elaboració pel centre de documentació de la nostra zona 
d’estudi (32%). 

- Problemàtica en la ponderació dels preindicadors. Dificultats per establir 
els rangs de valors. 

- Preindicadors amb una puntuació baixa a la matriu multicriteri han estat 
escollits com a indicadors finals, per aportacions d’experts de l’OBSAM i 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
 

14.3. Indicadors 
 
L’aplicació del sistema d’indicadors ha permès analitzar el funcionament que 
aquests han tingut i valorar el seu grau de fiabilitat.  
 
1. Artificialització entorn al Camí. Quantificació visual d’infraestructures. 
 

- Al tractar-se d’un índex presenta una gran complexitat en la seva 
aplicació ja que es duen a terme dues valoracions segons la presència 
d’infraestructures urbanes o no. 

- La quantificació visual d’infraestructures és subjectiva i els resultats 
poden variar segons el tècnic que l’avaluï. 
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2. Tipus de protecció del Camí de Cavalls 
 

- Hi ha un alt grau de protecció de tota l’illa de Menorca i, per tant, del 
Camí de Cavalls, tot i que les zones urbanes no reben cap tipus de 
protecció.  

- En aquest sentit es un indicador que pot presentar una mínima 
variabilitat temporal. 

 
3. Accessos al Camí de Cavalls 
 

- El nombre d'accessos és major en aquells itineraris que desemboquen a 
un lloc d’interès turístic (platja, nucli urbà) i en trams urbans; i, fins ara, 
no s’han contemplat accessos específics per al Camí. 

 
4. Transitabilitat i risc 
 

- Bona aproximació del grau de dificultat que trobarà qualsevol usuari a 
l’hora de realitzar el Camí. 

- En els trams on predominen els nuclis urbans la transitabilitat és major 
que en aquells que transcorren, majoritàriament, per carreteres i 
itineraris naturals. 

 
5. Amplada del Camí 
 

- El criteri d’aplicabilitat d’aquest indicador quan el Camí entra en una 
zona urbana desfavoreix els usuaris que van en bici o a cavall. 

- L’amplada entre 0,7 i 2 metres és adequada perquè tots els tipus 
d’usuaris puguin realitzar el Camí sense obstaculitzar-se.   

 
6. Presència de serveis al llarg del Camí de Cavall s 
 

- Les àrees de serveis únicament es localitzen a les zones urbanes. 
- Fàcil obtenció, ponderació i avaluació de les dades amb resultats que 

donen una molt bona visió de la realitat. 
 
8. Estat de conservació de la paret seca 
 

- Molt adequat per la gestió i millora del Camí. 
- Fàcil obtenció, ponderació i avaluació de les dades amb resultats que 

donen una molt bona visió de la realitat. 
 
9. Pressió humana 
 

- Els resultats del indicador poden patir variacions importants depenent de 
la temporalitat, i segons les característiques turístiques de cada tram. 

 
10. Qualitat de la flora terrestre. Presència d’esp ècies exòtiques i ruderals 
 

- Dificultat en acotar les espècies que seran analitzades. 
- Necessitat d’una familiarització amb les espècies a detectar. 
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11. Presència d’abocaments de residus urbans volumi nosos al llarg del 
Camí de Cavalls 
 

- Permet detectar la degradació antròpica del sistema d’una forma 
senzilla. 

- Fàcil obtenció, ponderació i avaluació de les dades.  
 
12. Punts de recollida presents al llarg del Camí d e Cavalls 
 

- Els contenidors no fan la funció pròpia per al Camí de Cavalls, no tenen 
un ús específic pels usuaris. 

- El volum dels punts de recollida de bujols i reciclatge és inferior al volum 
disponible de contenidors i papereres per tram. 

 
13. Béns d’interès cultural (BIC’s) accessibles del  Camí de Cavalls 
 

- Els Béns d’Interès Cultural presents al llarg del Camí no es troben 
senyalitzats i, per tant, els usuaris no en tenen coneixement. 

- No és té en compte la tipologia ni l’estat del BIC a l’hora de l’avaluació 
dels resultats, fet que es valora igual un BIC arqueològic sense explotar 
que un BIC arquitectònic. 

 
14. Senyalització del traçat del Camí de Cavalls 
 

- Es tracta d’un indicador amb una fàcil obtenció de les dades i fàcil 
tractament dels resultats. 

- L’aplicabilitat temporal de l’indicador és finita quan tot el traçat es trobi 
senyalitzat. 

 
 

14.4. Per sector 
 
Aquest projecte ha centrat el seu analitzat en el sector sud-oest del Camí de 
Cavalls per l’aplicació del sistema d’indicadors desenvolupat. L’anàlisi 
exhaustiu d’aquesta àrea a permès arribar a uns punts clau sobre la situació 
del Camí i sobre els indicadors emprats.  
 

- El 69% de les valoracions realitzades pels indicadors en els tres trams 
són positives. 

- 5 dels indicadors emprats presenten una valoració positiva en els tres 
trams analitzats. Aquests són: Accessos al Camí de Cavalls (indicador 
3), Amplada de Camí (indicador 5), Estat de conservació de la paret 
seca (indicador 8),  Qualitat de la flora terrestre. Presència d’espècies 
exòtiques i ruderals (indicador 10) i Punts de recollida presents al llarg 
del Camí de Cavalls (indicador 12).  

- Fàcil accessibilitat al Camí per la presència de vàries vies d’entrada. 
- Existeixen diferències en l’estat del Camí de Cavalls entre els trams 

homologats i els no homologats pel Pla Especial. 
- Amplada suficient pel pas dels usuaris, ja sigui a peu, en bicicleta i/o 

cavall. 
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- L’indicador que obté una valoració negativa en tots tres trams és el 11, 
Presència d'abocaments de residus urbans voluminosos al llarg del 
Camí de Cavalls. 

- Els resultats indiquen que la senyalització actual del Camí és insuficient. 
 
 

14.5. Per trams  
 
L’anàlisi a través dels trams estudiats dóna una visió més detallada de la 
situació i permet obtenir unes valoracions més concretes segons la zona que 
ocupen.     
        
Tram 9: Ciutadella – Cala Blanca – Son Xoriguer 
 

- Respon de manera positiva en el 69% dels indicadors aplicats 
- És un tram amb un alt grau d’artificialització a causa de la presència 

d’importants zones urbanes. 
- Presència d’una gran quantitat i varietat de serveis en les àrees més 

properes als nuclis urbans. 
- La realització d’aquest tram no presenta importants dificultats per als 

usuaris. 
- La major part d’aquest tram no presenta cap tipus de protecció 

ambiental. 
 
Tram 10: Son Xoriguer – Cala Galdana 
 

- Presenta una valoració positiva en el 69% dels seus indicadors. 
- Elevada pressió humana en el tram per la presència d’un gran nombre 

de platges d’ús turístic. 
- Manca de serveis associats als usuaris del Camí de Cavalls. 
- Baixa transitabilitat per la presència d’obstacles al llarg del Camí. 
- Figures de protecció aplicades en el recorregut. 

 
Tram 11: Cala Galdana – Binigaus – St.Tomàs 
 

- El 69% dels indicadors aplicats obtenen una valoració positiva. 
- És una zona altament artificialitzada per el gran nombre 

d’infraestructures presents. 
- Bona transitabilitat per a la realització del Camí. 
- Falta de serveis necessaris pels usuaris del Camí de Cavalls. 
- Figures de protecció aplicades en el recorregut. 
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15. Propostes de millora 
 
El sistema d’indicadors utilitzat per analitzar l’estat del Camí de Cavalls, ha 
estat aplicat en un total de set trams al llarg de l’illa. Per això, cal seguir 
treballant per avaluar la resta del Camí i així perfeccionar el sistema. 
En el desenvolupament d’aquest projecte i en l’aplicació del sistema 
d’indicadors s’han detectat alguns aspectes que podrien ser millorables i 
ampliables per a futurs estudis, els quals es descriuen a continuació. 
 
 

15.1. Metodològiques 
 
Per tal de perfeccionar l’aplicació dels indicadors, es proposen les següents 
mesures que ajudin a orientar i a depurar la metodologia que s’ha seguit en 
aquesta primera aplicació. El propòsit és fer els resultats de les valoracions el 
més fidels possible a la realitat intentant copsar la idiosincràsia de s’Illa.  

- Creació d’indicadors amb les característiques necessàries per a trams 
concrets. 

- Integrar, en els indicadors, la percepció social dels actors que estan 
implicats en el Camí de Cavalls.  

- Aplicar valoracions diferents segons la tipologia d’usuari que es pugui 
trobar en el Camí de Cavalls (pagesos, usuaris del Camí, propietaris...). 

- Aplicació de la caracterització realitzada al llarg del Camí de Cavalls 
alhora d'interpretar els resultats dels indicadors. 

- Necessitat de seguir comprovant el funcionament del sistema 
d’indicadors per redefinir, si és necessari, els rangs establerts. 

- La incorporació del indicador de pressupost destinat al Camí de Cavalls 
en la gestió de l’administració. 

 
 

15.2. Indicadors 
 
L’eix central del projecte ha estat el sistema d’indicadors elaborat. A 
continuació, es tracten les propostes de millora específiques per a cadascun 
d’ells. 
 
1. Artificialització entorn al Camí. Quantificació visual d’infraestructures 
 

- Minimitzar la dificultat de l’aplicació eliminant la valoració 2 (per eixos x, 
y i z) i incorporant un nou tipus d’artificialització urbana a la valoració 1 
(més senzilla i objectiva). 

 
3. Accessos al Camí de Cavalls 
 

- Incorporació de les dades proporcionades per aquest indicador en una 
base d’informació geogràfica digital (GIS), per tal de localitzar aquests 
accessos. 
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4. Transitabilitat i risc 
 

- Necessitat d'un xequeig periòdic per tal d’eliminar obstacles que s’hagin 
mitigat a partir de la seva gestió i la possible aparició de nous obstacles 
no contemplats fins ara. 

- La ponderació dels obstacles s’hauria d’adequar a cada tipologia 
d’usuari obtenint tres tipus de transitabilitat: usuari caminant, amb 
bicicleta i a cavall. 

 
5. Amplada del Camí 
 

- Adaptar la ponderació quan el Camí transcorre per una zona urbana o 
per carretera, ja que s’observa una gran variació entre aquests i els 
itineraris naturals. 

 
6. Presència de serveis al llarg del Camí de Cavall s 
 

- Analitzar l’indicador de forma quantitativa per tal d’observar el possible 
augment del nombre de serveis en relació a l’increment turístic del Camí. 

 
8. Estat de conservació de la paret seca 
 

- Incloure un nou indicador de biodiversitat vegetal associada a la paret 
seca, a partir d'un catàleg d’espècies vegetals (gènere sèdum, falgueres 
adaptades, líquens i molses) avaluat pel nombre d’individus de cada 
espècie per metre quadrat (com. verb. Martí Boada). 

- Incloure la llargada dels enderrossalls a la ponderació de l’estat de 
conservació per tal d’obtenir nivells de conservació diferents (Figura 
VI.1). 

 

 
Figura VI.1.  Exemple de diferents llargades d’enderrossalls. 

Font: Elaboració pròpia. 
 
9. Pressió humana 
 

- Aplicar aquest indicador en diferents èpoques de l’any per introduir la 
temporalitat i l’efecte del turisme de sol i platja a l’estiu en la pressió 
humana al Camí de Cavalls. 
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10. Qualitat de la flora terrestre. Presència d’esp ècies exòtiques i ruderals 
 

- Necessitat de realitzar un “xequeig” cada cert temps, per possibles 
aparicions de noves espècies introduïdes o bé perquè algunes espècies 
catalogades no tenen presència al llarg del traçat. 

- Ajustar la valoració per les espècies ruderals en les diferents tipologies 
de tram, ja que obtenen una valoració diferent en itineraris naturals que 
en carreteres. 

 
11. Presència d’abocaments de residus urbans volumi nosos al llarg del 
Camí de Cavalls 
 

- Establir una valoració de temporalitat segons la tipologia d’abocament, ja 
que els abocaments orgànics s’associen al turisme de platja (Figura 
VI.2), i en canvi, els abocaments de runa es generen tot l’any. 

 

 
Figura VI.2.  Exemple d’abocaments orgànics al llarg del Camí. 

Font: Elaboració pròpia. 
 
12. Punts de recollida presents al llarg del Camí d e Cavalls 
 

- En l’avaluació d’aquest indicador cal incorporar una nova variable 
d’estudi, l’impacte visual generat al llarg del Camí per la presència de 
punts de recollida. 

 
13. Béns d’Interès Cultural (BIC’s) accessibles del  Camí de Cavalls 
 

- Ampliar els aspectes estudiats dels BIC’s durant el treball de camp per 
tal d’avaluar-ne l’estat de conservació, la senyalització i la tipologia 
d’aquests; obtenint una valoració més ajustada a la realitat.   

 
14. Senyalització del traçat del Camí de Cavalls 
 

- Determinar en quin estat es troben les fites en cada un dels itineraris per 
tal de donar-li una vessant temporal al indicador (Figura VI.3). 

 



Camí de Cavalls 2008 - Sector sud-oest 
BLOC VI. Conclusions i propostes de millora 

 251 

 
Figura VI.3.  Exemple de desperfectes en una de les fites. 

Font: Elaboració pròpia. 
 
 

15.3. Per sector 
 
La valoració del sector sud-oest analitzat en el present projecte incorpora una 
sèrie de millores aplicables en futurs estudis relacionats amb aquest tema. 
 

- Necessitat de definir tot el traçat del Camí de Cavalls. 
- Homologar els itineraris que manquen dins del Pla Especial. 
- Incorporació de cartellera informativa relacionada amb la posició i estat 

dels BIC’s presents. 
- Millorar l’accés pels usuaris als punts d’interès relacionats al Camí. 
- Incrementar la senyalització del  Camí de Cavalls en algun dels seus 

trams com el tram 11: Cala Galdana – Binigaus – St.Tomàs. 
- Distribució de tríptics informatius relacionats amb el manteniment 

correcte de l’estat del Camí. 
 
 

15.4. Per trams 
 
Els tres trams que formen l’anàlisi dels sector sud-oest contenen propostes de 
millora per cada un d’ells tal i com es mostra a continuació. 
 
Tram 9: Ciutadella – Cala Blanca – Son Xoriguer 
 

- Millorar la senyalització en els itineraris ja marcats i iniciar-la en aquells 
que encara manquen. 

- Habilitar una àrea específica per a la recollida de runa generada en la 
construcció d’infraestructures. 

- Establir una figura de protecció als trams del Camí de Cavalls que 
afecten àrees urbanes. 
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Tram 10: Son Xoriguer – Cala Galdana 
 

- Augmentar el nombre de serveis imprescindibles (hostalatge, punts 
d’abastiment d’aigua i alimentació) associats al Camí.  

- Incorporar mesures de protecció en aquells punts amb un elevat risc 
associat. 

- Habilitar tots els itineraris als usuaris amb bicicleta i en cavall. 
 
Tram 11: Cala Galdana – Binigaus – St.Tomàs 
 

- Augmentar el nombre de serveis imprescindibles (hostalatge, punts 
d’abastiment d’aigua i alimentació) associats al Camí.  

- Millorar la senyalització en els itineraris ja marcats i iniciar-la en aquells 
que encara manquen. 

- Controlar el creixement urbanístic que es produeix a les zones urbanes 
dins d’aquest tram. 
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En aquest bloc VII s’inclouen els punts 16 i 17, programació  i pressupost 
respectivament. 
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16. Programació 
Taula VII.1.  Programació de les activitats. Font: Elaboració propia. 

  Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre 

ACTIVITAT 

1 
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0 

5 
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 9
 

12
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l 1
6 

19
 a
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3 
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0 

2 
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0 
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7 

1 
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 1
8 
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l 3
1 

1 
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 1
9 
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 a

l 3
1 

1 
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 3
0 

1 
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 3
 

6 
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0 
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 a

l 1
7 

20
 a

l 2
4 

27
 a

l 3
1 

3 
al

 7
 

10
 a

l 1
4 

17
 a

l 2
1 

24
 a

l 2
8 

Fase de planificació i enfocament del projecte                                             
Fase de documentació. Recerca bibliogràfica                                             
Redacció dels objectius                                             
Redacció dels antecedents                                             
Redacció del marc teòric                                             
Redacció del marc legal                                             
Redacció de la metodologia                                             
Redacció dels preindicadors ambientals                                             
Multicriteri                                             
Redacció dels indicadors                                             
Justificació                                             
Desenvolupament de les fitxes metodològiques                                             
Treball de camp                                             
Redefinció de les fitxes metodològiques                                             
Redefinició metodologia indicadors                                            
Redefinició multicriteri                                            
Redacció del inventari                                             
Redacció de la diagnosi                                             
Elaboració de les conclusions finals                                             
Propostes de millora                                             
Redacció programació                                             
Bibliografia, Annexos, Paraules Clau, Acrònims                                             
Redacció article                                             
Documents de presentació                                               
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  Desembre Gener Febrer 

ACTIVITAT 1 
al

 5
 

8 
al

 1
2 

15
 a

l 1
9 

22
 a

l 2
4 

25
 a

l 3
1 

1 
al

 6
 

7 
al

 9
 

12
 a

l 1
6 

17
 a

l 2
3 

26
 a

l 3
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1 
al

 6
 

9 
al

 1
3 

16
 a

l 2
0 

Fase de planificació i enfocament del projecte                           
Fase de documentació. Recerca bibliogràfica                           
Redacció dels objectius                           
Redacció dels antecedents                           
Redacció del marc teòric                           
Redacció del marc legal                           
Redacció de la metodologia                           
Redacció dels preindicadors ambientals                           
Multicriteri                           
Redacció dels indicadors                           
Justificació                           
Desenvolupament de les fitxes 
metodològiques                           
Treball de camp                           
Redefinció de les fitxes metodològiques                           
Redefinició metodologia indicadors                           
Redefinició multicriteri                           
Redacció del inventari                           
Redacció de la diagnosi                           
Elaboració de les conclusions finals                           
Propostes de millora                           
Redacció programació                           
Bibliografia, Annexos, Paraules Clau, 
Acrònims                           
Redacció article                           
Documents de presentació                           
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17. Pressupost 
 

Taula VII.2.  Pressupost Disseny d’un sistema d’indicadors ambientals en camins i diagnosi 
socioambiental del Camí de Cavalls: sector sud-oest. 

 Quantitat Preu unitari 
(€/unitat) 

TOTAL 
(€) 

RECURSOS HUMANS    
Salari    
 Individual 550 hores  6030€ 
  Treball de camp  190 hores 9 €/hora 1710 € 
  Preparació, tractament i anàlisi  360 hores 12 €/hora 4320 € 
 x 4 2200 hores  24.120 € 
Dietes    

 31 dies  10 €/dia 310 € 
X 4  70 €/dia 1.240 € 

Transport    
 Vaixell 4 bitllets + 1 cotxe 90 €/persona 360 € 
 Cotxe  290 litres 1,18 €/l 342 € 
Allotjament 1 mes 700 €/mes 700 € 
 TOTAL RECURSOS HUMANS 26.762 € 
RECURSOS MATERIALS    
Material d’oficina    
 Impressió projecte 300 pàgines 0,10 € 30 € 
 Impressió DIN-A3 12 pàgines 0,30 €   3,60 € 
 Fotocòpies B/N 1200 unitats 0,04 €      48 € 
 Fulls color 36 unitats 0,02 €   0,72 € 
 Cartolina portada 4 unitats 0,20 €   0,80 € 
 DVD 4,7 GB  8 unitats 1,50 € 12 € 
 DVD 8,5 GB 8 unitats 3,50 € 28 € 
 Funda cd’s 12 unitats 0,06 €   0,72 € 
 Etiquetes cd’s 12 unitats 0,06 €   0,72 € 
 Enquadernació 4 unitats 1€  4 € 
Material del treball de camp    
 Portafolis 4 unitats 1,20 €   4,80 € 
 Fitxes de camp 324 unitats 0,04 € 12,96 € 
 Ortofotomapes 500 unitats 0,15 €      75 € 

 Herbari de flora exòtica i 
ruderal de Menorca  60 unitats 0,15 €        9 € 

 TOTAL RECURSOS MATERIALS 230,32 € 
COST FIXE   

Despeses  20% import 
total 

5.398,46 € 

 Infraestructura    
 Amortització material    
  Càmera fotogràfica    
  Ordinadors portàtils    
  Vehicles    
 Comunicacions    
 TOTAL COST FIXE 5.398,46 € 
  Base  32.391 € 
  IVA (16%)    5.183 € 
  TOTAL  37.574 € 

Font: Elaboració pròpia 
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18. Acrònims i abreviatures 
 
Seguidament es presenten els acrònims i les abreviatures que es poden trobar 
en aquest projecte: 
 
AANP:  Àrea Natural d’Especial Interès d’alt nivell de protecció. 
 
AIA:  Àrea d’Interès Agrari. 
 
ANEI:  Àrea Natural d’Especial Interès. 
 
APR:  Àrea de Prevenció de Riscos. 
 
APT: Àrea de Protecció Territorial. 
 
ARIP:  Àrea Rural d’Interès Paisatgístic. 
 
AT: Àrea de Transició. 
 
BIC: Bé d’Interès Cultural. 
 
CC: Camí de Cavalls. 
 
CIME: Consell Insular de Menorca. 
 
CAIB: Consell Autonòmic Illes Balears. 
 
DVD: Disc Versàtil Digital. 
 
GIS: Geography Information System. 
 
GPS: Global Positioning System. 
 
GOB:  Govern Balear. 
 
ICTA:  Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental. 
 
IME: Institut Menorquí d’Estudis. 
 
IP: Índex de Pertinença. 
 
IPAPM’pp: Indicadors de Pressió Ambiental per a les platges de Menorca-  
prova pilot. 
 
MMA: Ministerio de Medi Ambient. 
 
OBSAM:  Observatori Socioambiental de Menorca. 
 
PEP: Pla Especial de Protecció. 
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PH: Pressió Humana. 
 
SIG: Sistemes d’Informació Geogràfica. 
 
SRG: Sòl Rústic de Règim General. 
 
TSJ:  Tribunal Superior de Justícia. 
 
UAB:  Universitat Autònoma de Barcelona. 
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19. Glossari 
 
A continuació, es presenten les paraules claus usades al llarg del projecte. 

 
Abocador: indret destinat a abocar-hi quelcom, especialment runa o 
escombraries (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 
1995). 
 
Accés:  arribada fins a un lloc (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la 
llengua catalana, 1995). 
 
Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) : aquells espais que pels seus 
singulars valors naturals es declaren així en aquesta llei. És una figura de 
protecció inferior a parc natural que implica una restricció dels usos del sòl que 
s’hi poden desenvolupar (Pla Especial del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca, 
2002). 
 
Àrea Rural d’Interès paisatgístic : aquells espais transformats majoritàriament 
per activitats tradicionals i que, pels seus especials valors paisatgístics, es 
declaren així en aquesta llei (Pla Especial del Camí de Cavalls de l’illa de 
Menorca, 2002). 
 
Àrea d’Assentament en Paisatge d’Interès : aquells espais destinats a usos i 
activitats de naturalesa urbana que suposin una transformació intensa i que es 
declarin així en aquesta Llei pels seus singulars valors paisatgístics o per la 
seva situació (Pla Especial del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca, 2002). 
 
Artificial : fet de la mà de l’home,  que no és natural (Institut d’estudis catalans. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Amplada:  Distància de costat a costat. En el nostre cas, l’amplada és la 
distància de costat a costat del propi Camí, aquella part física per on hi transita 
l’usuari (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Barrera: porta tradicionalment feta de fusta d’ullastre (actualment se’n troben 
moltes de metall) que impedeixen que el bestiar s’escapi cap a l’exterior dels 
camps de pastura. Si els excursionistes que les travessen les deixen obertes 
donen lloc a que el bestiar marxi, per la qual cosa sovint es troben tancades 
amb candau i dificulten el pas dels usuaris (Elaboració pròpia). 
 
Bujol: Galleda, ordinàriament feta de dogues amb cèrcols de ferro i proveïda 
d’una ansa de corda, emprada en les embarcacions per a pouar aigua de mar 
per a la neteja i altres usos (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua 
catalana, 1995). 
 
Buffer: franja paral·lela i adjacent al Camí, d’amplada variable que inclou el 
voral (Elaboració pròpia). 
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Bé d’Interès Cultural: Els bens d’interès cultural són aquells que per les seves 
singulars característiques i rellevància són objecte de especials mesures de 
protecció, divulgació i foment per part de les administracions que gaudeixen de 
les competències en l’àmbit cultural. Es divideixen en tres grans grups segons 
la temàtica: bens d’interès arqueològic, bens d’interès arquitectònic i bens 
d’interès etnològic (OBSAM, indicadors bàsics). 
 
Cartellera : plafó on hom col·loca cartells d'espectacles. (Institut d’estudis 
catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Camí: Via de 2-5m aproximadament, asfaltat o no, que no forma part de la 
xarxa viària principal i no té trànsit rodat elevat, tant si és camí d'accés a finca 
com camí dins una finca (Pla Especial del Camí de Cavalls de l'illa de Menorca, 
Consell Insular de Menorca, 2002). 
 
Camí: via rural, natural o construïda. Espai recorregut per una persona o per 
una cosa; trajecte (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 
1995). 
 
Camí de Cavalls a través de bosc:  tram del Camí de Cavalls que passa a 
través de zona boscosa (Pla Especial del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca, 
2002). 
 
Camí de Cavalls litoral:  tram del Camí de Cavalls que va prop de la costa i 
travessa zones rocoses, de marina, platges o naturals no boscoses (Pla 
Especial del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca, 2002).  

Camí de Cavalls per carretera:  trams del Camí de Cavalls on el traçat històric 
del camí coincideix amb carretera i enllaça dos trams (itineraris) de camí 
pròpiament dit (Pla Especial del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca, 2002). 

Camí de Cavalls en zona urbana:  tram del Camí de Cavalls que travessa 
zona urbana i segueix els vials urbanitzats. A efectes del Pla Especial no es pot 
considerar Camí de Cavalls pròpiament dit (Pla Especial del Camí de Cavalls 
de l’illa de Menorca, 2002). 

Camí de Cavalls interior:  tram del Camí de Cavalls que va lluny de la costa i 
travessa zones agrícoles/rurals o naturals no boscoses (Pla Especial del Camí 
de Cavalls de l’illa de Menorca, 2002). 

Caracterització: classificació de parts del Camí en diferents categories segons 
el tipus de ferm, la presència de paret seca i l’àmbit per on passa (Institut 
d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Contenidor:  Recipient de capacitat i formes diverses, obert o tancat, destinat a 
contenir o a transportar escombraries, runa, deixalles, etc. (Institut d’estudis 
catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
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Dificultat:  dit d'allò que requereix un treball especial, una habilitat especial o 
una capacitat especial per a aconseguir-ho (Institut d’estudis catalans. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Enderrossall: Punt on la paret seca ha patit desperfectes i es troba parcial o 
totalment derruïda. Com que la magnitud dels danys sobre la paret pot variar 
molt, s’ha agafat com a criteri que per tal de ser comptabilitzat s’ha de 
comptabilitzar que el bestiar ha de ser capaç de traspassar la paret per aquell 
punt, per tan es considera enderrossall comptabilitzable aquell que com a 
mínim fa un metre de llargada (Elaboració pròpia). 
 
Espècie:  Unitat taxonòmica (tàxon) fonamental en l’estudi de la diversitat dels 
éssers vius (sistemàtica) i base de llur classificació (taxonomia) (Institut 
d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
.  
Espècie endèmica:  Dit de l’espècie o altre tàxon que viu exclusivament en una 
àrea geogràfica determinada (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la 
llengua catalana, 1995). 
  
Espècie invasora:  Espècie que colonitza un hàbitat diferent del seu hàbitat 
natural i que, en fer-ho, desplaça espècies autòctones (Institut d’estudis 
catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Espècie ruderal:  Propi de les runes i dels medis molt influïts per l’home 
(Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
  
Espècie exòtica:  Que es troba en un lloc diferent al de procedència (Institut 
d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Fita:  senyal consistent en prismes de fusta quadrats amb què de tan en tan 
s’indica la direcció d’un camí (Pla Especial del Camí de Cavalls de l’illa de 
Menorca, Consell Insular de Menorca, 2002). 
 
Flora: Conjunt de les espècies vegetals que creixen en una regió o en un 
territori (L’enciclopèdia [En línia]. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2008). 
  
Fauna: Conjunt d'espècies animals que habiten en un territori determinat, en 
estat salvatge i perfectament identificades amb el medi ambient que les envolta 
(L’enciclopèdia [En línia]. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2008). 
 
Hostalatge : allotjament i assistència que hom dóna a una persona en un 
hostal, una dispesa, etc. (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua 
catalana, 1995). 
 
Impacte visual : pertorbació al paisatge provocada per un fenomen natural o 
per una activitat humana (Elaboració pròpia). 
 
Infraestructura : conjunt d’elements, especialment els materials, fonamentals 
per al desenvolupament d’una activitat humana (Institut d’estudis catalans. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
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Infraestructura baixa : paret seca, símbol d’identitat del Camí de Cavalls 
(Elaboració pròpia). 
 
Infraestructura alta : edificacions antigues, restes de arqueològiques i també 
incloem les torres elèctriques (Elaboració pròpia). 
 
Indicador: que indica, que serveix per a indicar (Institut d’estudis catalans. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Itinerari:  aquelles parts del recorregut per les quals no circulen vehicles o ho 
fan amb un tràfic molt reduït i que es poden considerar recorreguts idonis pels 
usuaris del Camí de Cavalls, és a dir, pels senderistes o caminants, ciclistes i 
cavallers (Pla Especial del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca, 2002). 
 
Itinerari:  Relatiu o pertanyent als camins. Descripció del camí a seguir (Institut 
d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Mitigable:  que es pot disminuir, moderar o suavitzar (Institut d’estudis catalans. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
 No mitigable:  que no hi ha possibilitat de fer disminuir, moderar o suavitzar 
(Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
  
Obstacle: allò que s'oposa al pas (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la 
llengua catalana, 1995). 
  
Obstacle menor:  sòl molt pedregós, pendent moderat, escales o altres 
dificultats que facin variar mínimament la marxa normal (Elaboració pròpia). 
 
Obstacle o punt de risc lineal:  aquell obstacle o punt de risc que pren una 
distància major de 20 metres al llarga del Camí (Elaboració pròpia). 
 
Obstacle o punt de risc puntual:  aquell obstacle o punt de risc que no pren 
una distància major de 20 metres al llarg del Camí (Elaboració pròpia). 
 
Punt de risc: punt i/o zona del Camí que presenta una contingència a la qual 
està exposat algú o alguna cosa, allà on hi pot haver un cert perill per a la 
integritat física (Elaboració pròpia). 
 
Parc Natural: Espai natural protegit que consisteix generalment en un territori 
d'una certa extensió i poc o molt habitat i explotat que presenta valors naturals 
de particular interès científic, educatiu i recreatiu. La seva declaració correspon 
a alguna autoritat competent la qual vetlla per assegurar la permanència 
d'aquests valors d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels 
recursos del parc i l'activitat dels seus habitants (Institut d’estudis catalans. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Paperera: Cistella on hom llença els papers inútils (Institut d’estudis catalans. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
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 Pícnic : sortida d'esbargiment d'un grup de persones al camp o a la muntanya, 
amb provisions ja preparades (a base d'entrepans o coses semblants) per a fer 
una menjada (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 
1995). 
 
Presència total:  Fet de trobar-se en totes les part, de tot sense llevar-ne res 
(Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Presència parcial:  Fet fe trobar-se en part, no complet, no total (Institut 
d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Pressió humana:  pas de gent per aquell recorregut o a la possibilitat de que 
en passi més o menys segons la facilitat d’accés, la proximitat a indrets 
d’interès, que sigui el camí per anar a un indret concret (OBSAM, document 
electrònic, juliol de 2008). 
 
Pressió humana:  mesura del nombre de persones que diàriament hi ha a 
Menorca (web OBSAM, juliol de 2008). 
 
Pressió d’ús:  pas de gent per aquell recorregut o a la possibilitat de que en 
passi més o menys segons la facilitat d’accés, la proximitat a indrets d’interès, 
que sigui el camí per anar a un indret concret, etc. (web OBSAM, juliol de 
2008). 
 
Pressupost:  Quantitat de diners destinada per a una finalitat concreta 
(L’enciclopèdia [En línia]. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2008). 
 
Pre-indicador: indicador seleccionat abans de realitzar el treball de camp 
(Elaboració pròpia). 
 
Usuari monoetapa: usuaris que només realitzaran una etapa en un dia i, per 
tant no disposaran de recursos per continuar fent el Camí més enllà d’aquest 
plaç de temps (Elaboració pròpia). 
 
Usuari multietapa: aquells usuaris que realitzaran més d’una etapa en un dia. 
Per tant, disposaran de suficients recursos per fer el Camí durant un període 
més llarg de temps abans de tenir la necessitat d’interaccionar amb el medi 
humà (Elaboració pròpia). 
 
Residu:  Allò que resta d’un tot després de sostreure’n una o més parts (Institut 
d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Residu Orgànic:  Relatiu, pertanyent o que deriva dels éssers organitzats 
(Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Residu Inorgànic:  Qualificatiu com a no orgànic (Institut d’estudis catalans. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
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Senyalització:  utilització de senyals per a donar determinats avisos, dades, 
etc, eventualment a distància (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la 
llengua catalana, 1995). 
 
Servei  : acció de servir o d'ésser útil a algú o a algun ús (Institut d’estudis 
catalans. Diccionari de la llengua catalana, 1995). 
 
Tanca: superfície tancada per un perímetre de paret seca (Elaboració pròpia). 

Tram: parts de Camí amb inici i final, amb accessos existents clars i coneguts a 
l'illa, on es pot arribar fàcilment en cotxe, o on es pot deixar el cotxe en un punt 
no molt llunyà. El Camí de Cavalls s'ha dividit en 15 trams, cada tram està 
format per un o diversos itineraris (Pla Especial del Camí de Cavalls de l’illa de 
Menorca, 2002). 

Transitabilitat:  possibilitat de circulació i/o moviment dels usuaris per una via 
(Elaboració pròpia). 

Viarany: Via de 0.5 a 2m aproximadament, no pavimentada, de trànsit 
majoritàriament de vianants que no provoca alteracions en la topografia 
existent i que, per la seva dimensió no permet el pas de cotxes (Pla Especial 
del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca, Consell Insular de Menorca, 2002). 

Voral : Franja de la plataforma d'una via interurbana situada entre l'aresta 
exterior de la calçada i l'aresta exterior de l'esplanació que fa de contenció del 
ferm de la calçada i dóna un marge de seguretat als vehicles que s'han d'aturar 
i als vianants (Institut d’estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana, 
1995). 
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A. Llei 1/1984 



 
Ley 1/1984, de 14 de marzo, de Ordenación y Protección de Áreas Naturales de Interés
Especial. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES  
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de 
Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En las Islas Baleares existen áreas con unas características naturales que hacen necesario arbitrar 
medidas que permitan la protección respecto de los procesos de degradación por desarrollo 
urbanístico que las amenacen. 
Los niveles de protección prevista en el Plan Provincial de Ordenación de las Baleares y en los 
Planes y Normas Municipales no son bastante concretos para poder asegurar la ordenación 
efectiva de estas áreas, con el objetivo de la defensa de los valores naturales de interés especial 
que contienen. 
Por otra parte, compete a la Comunidad Autónoma la regulación urbanística de estos espacios, ya 
que su interés supera el ámbito Municipal y el de cada Isla, debiendo ser considerados patrimonio 
colectivo de toda la Comunidad. 
En consecuencia es necesario desarrollar una legislación específica de ordenación y protección que 
asegure, para los espacios de interés especial para la Comunidad Autónoma, que los ampare, un 
régimen urbanístico absolutamente respetuoso con los valores naturales que se defienden. 
El artículo 27 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares atribuye al Parlamento el ejercicio 
de la potestad legislativa en aquellas materias de su competencia, y resulta atribuida a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo y ordenación del 
Territorio en virtud del artículo 10, apartado 3. Igualmente el apartado 20 del mismo artículo del 
Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Patrimonio 
Paisajístico de interés para la Comunidad Autónoma; por tanto, constatada la necesidad de 
proceder a la protección de determinadas áreas de interés especial, al Parlamento, usando las 
facultades que tiene atribuidas, procede la aprobación de la presente Ley de Ordenación y 
Protección de Áreas Naturales de especial interés, con la finalidad de establecer el marco jurídico 
para conseguir los objetivos de ordenación, protección y conservación de las áreas naturales que 
el Parlamento estime que requieran el régimen indicado. 
 
Artículo 1. 
Es finalidad de la presente Ley la ordenación, conservación y protección de las Áreas Naturales de 
especial interés para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
 
Artículo 2. 
Son Áreas Naturales de Especial Interés aquellos espacios que por sus valores naturales 
singulares, ya sea suelo, flora, fauna o paisaje, sean declarados como tales por Ley del 
Parlamento de las Islas Baleares. 
 
Artículo 3. 
La declaración de un espacio como área natural de especial interés producirá en su ámbito 
territorial los siguientes efectos: 

a. Los terrenos quedarán clasificados como suelo no urbanizable de especial protección. 
b. Quedarán sin efecto los planes, proyectos de urbanización y de parcelación disconformes 

con la mencionada clasificación. 
c. Quedarán en suspenso los efectos de las Licencias edificación y uso del suelo 

contradictorios con el régimen urbanístico transitorio que establece el artículo 6, hasta la 
aprobación del Plan Especial que exige el artículo 5. El Plan Especial determinará la 
anulación de la licencia o el levantamiento de la suspensión para cada una de las licencias 
afectadas. 

Artículo 4. 
Los Planes Directores Territoriales de Coordinación, Plan Provincial, Planes Generales y Normas 
Subsidiarias de Planeamiento que se redacten, revisen, modifiquen o adapten habrán de respetar 
en el ámbito de las Áreas Naturales de Especial Interés las determinaciones de la presente Ley. 
 
Artículo 5. 
El Gobierno, en el plazo máximo de tres meses a partir de la promulgación de la Ley de 
Declaración de un Área Natural de Especial Interés, iniciará la formación de un Plan Especial de 
Protección que desarrolle las determinaciones de los artículos 18, 19 y 21 de la Ley del Suelo. 



 
Artículo 6. 
La Ley que declare un espacio como Área Natural de Especial Interés establecerá el régimen 
urbanístico transitorio aplicable al suelo no urbanizable de Especial Protección hasta la entrada en 
vigor del Plan Especial de Protección establecido en el artículo anterior. 
 
Artículo 7. 
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares habilitará los créditos oportunos para la mejor 
gestión y desarrollo de las áreas que esta Ley ordena y protege, sin perjuicio de las colaboraciones 
de otros Organismos y Corporaciones Públicas o Privadas y de particulares. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
En todo aquello no regulado por la presente Ley regirá la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Autónoma para dictar las disposiciones necesarias para 
la aplicación y desarrollo de esta Ley. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma. 
  
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta ley y que los Tribunales y las 
Autoridades a los que correspondan la hagan guardar. 
  
En Palma de Mallorca, a 14 de marzo de 1984. 
  
El Presidente  
Gabriel Cañellas Fons. 
 
 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l1-1984.html#a1 
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de personalidad jurídica e integrada por las asociaciones
profesionales de los sectores del transporte por carretera
y de actividades auxiliares y complementarias del trans-
porte con implantación en las Islas Baleares.

2. El Comité Balear del Transporte por Carretera,
sin perjuicio de la colaboración directa y de manera indi-
vidualizada de las asociaciones con la Administración,
será el cauce de expresión y participación integrada del
sector en aquellas actuaciones públicas que le afecten
de forma general o que supongan una incidencia rele-
vante para el mismo.

Artículo 6.

1. El Comité Balear del Transporte por Carretera
estará formado por los representantes de las asociacio-
nes profesionales que lo constituyan.

La estructura y la forma de designación de sus miem-
bros se determinarán reglamentariamente, con atención
a la representatividad que acrediten las asociaciones pro-
fesionales de los diferentes sectores, posibilitando que
las posiciones minoritarias sean recogidas suficiente-
mente y puedan ser conocidas y ponderadas por la Admi-
nistración. Se podrá exigir un umbral mínimo de repre-
sentatividad para forma parte del comité.

2. Podrán establecerse dentro del Comité Balear del
Transporte por Carretera distintas secciones o depar-
tamentos correspondientes a diferentes clases de acti-
vidades de transporte o auxiliares y complementarias
del mismo.

3. El Comité Balear del Transporte por Carretera
aprobará su reglamento de organización y funcionamien-
to, que deberá ser autorizado por la Administración de
las Islas Baleares y ajustarse a las normas que regla-
mentariamente se señalen.

Artículo 7.

Corresponden al Comité Balear del Transporte por
Carretera las siguientes funciones:

1. Emitir informes preceptivos en los asuntos que
determine la legislación vigente y facultativos en cual-
quier otro caso.

2. Informar en los procedimientos de elaboración
de disposiciones que afecten al sistema de transportes
terrestres.

3. Informar en el procedimiento de elaboración de
planes de transporte que se refieran o afecten a algún
medio terrestre.

4. Formular propuestas y consultas a la adminis-
tración pública en materia de transportes terrestres y
de actividades auxiliares y complementarias del trans-
porte.

5. Las demás que reglamentariamente se determi-
nen.

Disposición transitoria.

Hasta que no se lleve a cabo el desarrollo reglamen-
tario previsto en la presente Ley y se constituya el Con-
sejo Balear de Transportes Terrestres, continuará desem-
peñando sus funciones la actual Comisión de Transpor-
tes de las Islas Baleares.

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las autoridades a los
que correspondan la hagan guardar.

Palma de Mallorca, 23 de octubre de 1998.

Juan Verger Pocovi,

Consejero de Fomento

Jaume Mata i Palou,

Presidente

(Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares» número 136 ext., de 24 de octubre de 1998)

26354 LEY 6/1998, de 23 de octubre, de medidas
cautelares hasta la aprobación de las direc-
trices de ordenación territorial.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo
27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar
la siguiente

LEY DE MEDIDAS CAUTELARES HASTA LA APROBA-
CIÓN DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRI-

TORIAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial
de las Islas Baleares, prevé, en su artículo 9, la posibilidad
de suspender, total o parcialmente, la vigencia del pla-
neamiento urbanístico con la finalidad de proceder a
la formulación o revisión de los planes territoriales par-
ciales, planes directores sectoriales o planes de orde-
nación del medio natural, pero no prevé la posibilidad
de la adopción de dichas medidas durante la formulación
de las Directrices de Ordenación Territorial.

La remisión inminente al Parlamento de las Islas
Baleares de estas directrices, cuyo contenido debe afec-
tar a las dimensiones y características de los suelos reser-
vados para un futuro desarrollo urbanístico, ha puesto
de manifiesto la necesidad de adoptar medidas caute-
lares que garanticen que la aplicación de estas deter-
minaciones no se verá obstaculizada por el estado de
tramitación del planeamiento de los suelos afectados.

El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares esta-
blece, en su artículo 10.3 y en concordancia con el ar-
tículo 148.1.3.ode la Constitución, como competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
res «la ordenación del territorio, litoral incluido, el urba-
nismo y la vivienda».

En el ejercicio de esta potestad y con las finalidades
antes citadas, se considera necesario adoptar medidas
que impidan el inicio de los procesos de transformación
de los suelos urbanizables que todavía no lo han empe-
zado o la consolidación por la vía del artículo 51 del
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, de situaciones urbanísticas
que puedan condicionar las determinaciones de las
Directrices de Ordenación Territorial, que se establezcan
al efecto por esta Ley, y la imposibilidad de iniciar la
tramitación del planeamiento de desarrollo o sustitutorio
hasta que éstas no se hayan aprobado.

Artículo 1.

Hasta que entre en vigor la Ley del Parlamento de
las Islas Baleares que apruebe las Directrices de Orde-



BOE núm. 275 Martes 17 noviembre 1998 37513

nacción Territorial, no podrá procederse a la tramitación
de los planes parciales y proyectos de urbanización de
aquellos terrenos que tengan asignadas, por el planea-
miento, calificaciones susceptibles de albergar usos resi-
denciales o de alojamiento turístico y se hallen en las
siguientes situaciones:

Terrenos clasificados como suelo urbanizable progra-
mado que, incumpliendo los plazos establecidos, no
hayan iniciado la tramitación del planeamiento parcial
o incumplan los plazos fijados en éste.

Terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto
para urbanizar por normas subsidiarias de planeamiento
que tengan una vigencia igual o superior a cuatro años
en el momento de la entrada en vigor de la presente
Ley y que no hayan iniciado la tramitación del planea-
miento parcial o incumplan los plazos fijados en éste.

Artículo 2.

Cuando, al amparo de lo que dispone el artículo 51
del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, se suspenda o esté sus-
pendida la vigencia del planeamiento en ámbitos de sue-

lo urbano o urbanizable, las determinaciones de las nor-
mas complementarias y subsidiarias del planeamiento
suspendido, deberán ajustarse a lo que determinen las
Directrices de Ordenación Territorial, por lo que se su
aprobación inicial deberá llevarse a cabo cuando éstas
entren en vigor.

Disposición final.

Esta Ley entrará en vigor el mismo día en que se
publica en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las autoridades a los
que correspondan la hagan guardar.

Palma de Mallorca, 23 de octubre de 1998.

Miguel Ramis Socias,

Consejero de Medio

Ambiente, Ordenación

del Territorio y Litoral

Jaume Matas i Palou,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares» número 136 ext., de 24 de octubre de 1998)
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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 26297
Llei 13/2000 de 21 de desembre,  del  Camí de Cavalls de Menorca.

EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Malgrat que no es pot establir amb total exactitud l’origen del Camí de
Cavalls, consta, en la documentació més antiga que es conserva, que el Camí de
Cavalls, al llarg del segle XVIII, era utilitzat fonamentalment com un vial de
traçat perimetral a tota l’illa de Menorca, amb una finalitat bàsica de defensa, que
permetia a l’autoritat militar o governativa una bona vigilància de les costes i una
bona comunicació i servei a les talaies, les bateries i altres fortificacions.
Paral·lelament a aquest aprofitament militar, es pot constatar, que el Camí de
Cavalls permetia llavors el pas lliure dels vianants sense excepció.

De la documentació històrica, en resulta amb claredat que el Camí de
Cavalls era constituït com una servitud de pas per causes d’utilitat pública, que
circumval·lava la costa menorquina i que, a vegades, passava per predis o finques
privades. D’això hi ha un fidel reflex en els documents del Registre de la
Propietat, provinents d’expedients de domini efectuats en el segle XIX.

Al llarg d’aquest segle i, especialment a les darreres dècades, el camí ha
sofert un deteriorament seriós, a causa de la inexistència d’un manteniment
adequat, així com d’un desús en determinats trams del traçat històric.

Tot això que s’ha exposat, juntament amb la consideració del Camí de
Cavalls com una realitat històrica i cultural del poble de Menorca, implica la
redacció d’una llei com a solució efectiva i prompta per a la recuperació i el
restabliment d’aquest camí.

Aquesta regulació es dicta a l’empara de diversos títols de competències
inclosos a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i potser els que hi són
d’aplicació més directa són els que contenen l’article 10.3 i 10.21, que fan
referència a la competència sobre el patrimoni paisatgístic d’interès per a la
comunitat autònoma.

Aquesta llei té com a objecte establir un pas públic, establert sobre el traçat
original del Camí de Cavalls, afecte al domini públic o servitud de pas, l’ús del
qual és d’interès dels ciutadans, amb l’objecte de permetre’n l’ús general, lliure
i gratuït, com a mitjà per aconseguir-ne la recuperació i el restabliment, i utilitzar
amb aquesta finalitat tots els instruments legals que en conté l’articulat.

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objectiu i definició

Constitueixen l’objecte d’aquesta llei l’establiment, la determinació, la
protecció, la utilització i la policia del Camí de Cavalls, entès com a vial o pas
públic, lliure i gratuït, la titularitat del qual s’atribueix al Consell Insular de
Menorca.

Article 2. Naturalesa jurídica del Camí de Cavalls

El Camí de Cavalls està sotmès a la servitud pública de trànsit i, en
conseqüència, és lliure, públic, d’accés i utilització gratuïts en els termes que
assenyala aquesta llei i el seu desplegament normatiu.

Article 3. Finalitats

1. L’actuació administrativa sobre el Camí de Cavalls perseguirà les
finalitats següents:

a) La delimitació concreta del traçat del Camí de Cavalls, en la qual es
respectin, en tot allò que sigui possible, els antecedents històrics, així com fixar
les variacions que siguin necessàries sobre el traçat original.

b) Garantir el seu ús públic, comú i general.
c) Assegurar-ne un ús racional i la conservació adequada, mitjançant

l’adopció de mesures de manteniment i de protecció necessàries.
d) Garantir la defensa i la integritat del Camí de Cavalls mitjançant

l’exercici de totes les facultats administratives que siguin necessàries.
e) Impulsar polítiques de sostenibilitat ambiental, d’educació ambiental i

de divulgació.

2. Amb la finalitat de cooperar amb el consell insular i els ajuntaments de
l’illa de Menorca a assegurar la integritat i adequada conservació del trànsit
públic del Camí de Cavalls, el Govern de les Illes Balears instrumentarà ajuts
econòmics i assistència tècnica per la realització de totes aquelles accions que
afavoreixin la consecució d’aquesta finalitat.

Títol I. Determinació, administració, ús i conservació del Camí de Cavalls.

Capítol 1. Determinació i administració del camí.

Article 4. Potestats administratives i relacions interadministratives

Corresponen al Consell Insular de Menorca les actuacions i potestats
administratives en relació amb el Camí de Cavalls que s’indiquen a continuació:

a) La potestat reglamentària, expropiatòria i de planificació.
b) El dret i el deure d’investigar la situació dels terrenys que hi pertanyen.
c) La delimitació i la fitació.
d) La potestat de recuperació possessòria d’ofici.
e) Qualsevol altres actuacions encaminades a la conservació, defensa i

recuperació.
En el marc dels principis generals que han de regir les relacions

interadministratives, l’administració de la comunitat autònoma, la de l’Estat, i la
dels ajuntaments de l’illa, cooperaran amb el Consell Insular de Menorca en el
manteniment del Camí de Cavalls, mitjançant la informació adequada i l’auxili
en l’execució de tots els actes que en siguin necessaris. Els pressuposts generals
de la comunitat autònoma consignaran anualment una partida pressupostària
adequada per a la conservació, el manteniment i la millora del camí.

Article 5. Delimitació

1. Per a la delimitació del Camí de Cavalls, el Consell Insular de Menorca
practicarà les delimitacions oportunes, d’acord amb el que es prescriu a continuació:

a) La delimitació s’incoarà d’ofici, o a petició de persona interessada.
b) L’inici dels expedients s’han de notificar al Govern de les Illes Balears,

als ajuntaments que correspongui, a la Demarcació de Costes de l’Estat quan la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, sigui d’aplicació als espais afectats
d’actuació, als propietaris dels terrenys afectats i als propietaris confrontants,
així com a qualsevol persona que acrediti la seva condició d’interessat.

c) Així mateix, es procedirà a oferir-ne informació pública mitjançant
exposició, a les dependències del consell insular i a les de l’ajuntament
corresponent, durant el termini d’un mes, de la documentació expressiva de la
delimitació provisional del traçat del camí.

d) L’inici de l’expedient facultarà el consell insular a la realització, fins i
tot en terreny privat, de tots els treballs de presa de dades i fitacions que siguin
necessaris, sense perjudici de les indemnitzacions que es poguessin derivar de
danys o perjudicis eventuals causats i a resultes de la delimitació que se n’aprovi
definitivament.

e) Els expedients, abans de la seva finalització, seran exposats a informació
pública. Així mateix, els interessats i les administracions assenyalades a l’apartat
b) anterior tenen dret a audiència, per un termini de deu dies, prèviament a la
finalització dels expedients de delimitació.

2. L’aprovació de la delimitació durà implícita la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació dels béns de titularitat privada als efectes
prevists en la legislació d’expropiació forçosa.

Article 6. Fitar-ne els límits

1. L’aprovació de la delimitació, prèvia l’ocupació, donarà lloc a la fitació.
2. Correspondrà al consell insular, en col·laboració amb els municipis

afectats, mantenir senyalitzat i delimitat degudament el camí.

Capítol 2. Modificacions del traçat.

Article 7. Modificació del traçat

1. Havent establert el traçat del Camí de Cavalls, excepcionalment i de
forma motivada, es podrà variar o desviar sempre que s’asseguri el manteniment
i la continuïtat d’aquest.

2. A aquests efectes se seguirà el procediment establert a l’article 5
d’aquesta llei.

Capítol 3. Ús, conservació i reparació.

Article 8. Usos

1. El Camí de Cavalls és destinat principalment al pas de vianants, a la
pràctica del senderisme, la cavalcada i altres modalitats esportives i d’oci que en
siguin compatibles amb la preservació, conservació i integritat. El consell insular
regularà, mitjançant l’ordenança corresponent, les condicions de l’exercici
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d’aquests usos.
2. Queda prohibida la utilització del Camí de Cavalls mitjançant qualsevol

tipus de vehicle motoritzat, excepte casos d’interès públic.

Article 9. Deure de conservació i col·laboració dels particulars.

1. Els particulars tendran l’obligació d’usar racionalment i adequadament
el Camí de Cavalls, en els termes prevists en aquesta llei.

2. Els particulars tendran l’obligació de denunciar els fets pertorbadors o
els actes que atemptin contra el Camí de Cavalls dels quals s’assabentessin, així
com de comparèixer davant dels òrgans i serveis administratius del Consell
Insular de Menorca en tots aquells procediments administratius relacionats amb
el Camí de Cavalls quan se’n requereixi la presència.

Títol II. Règim sancionador.

Article 10. Disposicions generals

1. Les accions i omissions que infringeixin les previsions d’aquesta llei
generaran el deure de restauració de la realitat alterada i de reparació del dany
causat, sense perjudici de l’acció administrativa de recuperació possessòria i de
les altres responsabilitats exigides en via penal, civil, o en un altre ordre, en què
puguin incórrer els responsables.

2. Quan no sigui possible determinar el grau de participació de les diferents
persones que haguessin intervingut en la realització de la infracció, la
responsabilitat serà solidària.

3. En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos fets i en funció dels
mateixos interessos públics protegits.

4. Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta llei seguirà, en el
marc de la normativa bàsica de l’Estat, el procediment establert pel Govern de les
Illes Balears.

Article 11. Reparació de danys

1. Sense perjudici de les sancions penals o administratives que siguin
procedents, la persona responsable haurà de reparar-hi el dany causat. La
reparació tendrà com a finalitat reposar el Camí a l’estat previ a la comissió del
dany causat i, en cas que això no sigui possible, aquesta tendrà per objecte una
acció de restauració anàloga en qualsevol altre lloc al llarg del traçat del Camí de
Cavalls.

2. Així mateix, l’administració del Consell Insular de Menorca podrà
subsidiàriament procedir a la reparació per compte de l’infractor i a costa
d’aquest. En tot cas, l’infractor haurà de pagar tots els danys i perjudicis
ocasionats en el termini que, en cada cas, es fixi a la resolució corresponent.

Article 12. Qualificació de les infraccions

1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus:
a) L’alteració en les fites o indicadors de qualsevol classe, destinats a

l’assenyalament dels límits del Camí de Cavalls.
b) L’edificació o execució no autoritzada de qualsevol tipus d’obres en el

terreny del Camí de Cavalls.
c) La instal·lació d’obstacles sense autorització o la realització de qualsevol

tipus d’actes que impedeixi totalment el trànsit i l’ús del Camí de Cavalls.
d) L’incompliment de les obligacions contingudes a l’article 9 d’aquesta

llei o qualsevol altra actuació que causi danys greus o un deteriorament rellevant
del Camí de Cavalls o que impedeixi totalment el seu ús.

3. Són infraccions greus:
a) La realització d’abocaments en l’àmbit delimitat del Camí de Cavalls.
b) La tala no autoritzada d’arbres.
c) La realització d’obres o instal·lacions no autoritzades de naturalesa

provisional.
d) L’obstrucció de l’exercici de les funcions de policia, inspecció o

vigilància previstes a la present llei.
4. Són infraccions lleus:
a) Les accions o omissions que causin danys o deterioraments al Camí de

Cavalls, sense impedir-ne l’ús.
b) L’incompliment total o parcial de les prohibicions establertes a la

present llei i l’omissió de les actuacions que fossin obligatòries conforme a la llei,
el seu reglament i planejament que la desenvolupin.

Article 13. Sancions

1. Les infraccions tipificades a l’article 12 seran sancionades amb les
següents multes:

a) Infraccions molt greus, multa de 5.000.001 a 25.000.000 de pessetes.
b) Infraccions greus, de 100.001 a 5.000.000 de pessetes.
c) Infraccions lleus, de 10.000 a 100.000 pessetes.

2. Les sancions s’imposaran atenent la seva repercussió o la seva
transcendència pel que respecta a la seguretat de les persones i els béns, així com
a l’impacte ambiental i a les circumstàncies del responsable, el seu grau de culpa,
reincidència, participació, beneficis que hagués obtingut i resta de circumstàncies
previstes a l’article 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. Les sancions imposades per infraccions molt greus, una vegada fermes,
seran publicades en la forma que es determini reglamentàriament.

Article 14. Responsabilitat penal

Quan la infracció pugui ser constitutiva de delicte o falta, se’n donarà
trasllat al Ministeri Fiscal i se suspendrà la tramitació del procediment sanciona-
dor mentre l’autoritat judicial no hagi dictat sentència ferma o resolució que posi
final al procés.

La sanció penal exclourà la imposició de sanció administrativa en els
casos en què s’apreciï la identitat del subjecte del fet i del fonament. Si no
s’hagués estimat l’existència de delicte o falta, l’òrgan competent continuarà, si
escau, l’expedient sancionador tenint en compte els fets declarats provats en la
resolució ferma de l’òrgan judicial competent.

Article 15. Prescripció d’infraccions i sancions

1. Les infraccions administratives contra el que disposa la present llei
prescriuran: en el termini màxim de cinc anys les més greus; en el de tres anys
les greus; i en el d’un any les lleus.

2. Les sancions imposades per haver comès faltes molt greus, prescriuran
als tres anys, mentre que les imposades per faltes greus o lleus ho faran als dos
anys o a l’any respectivament.

El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del
dia en què s’hagi comès la infracció o des del dia en què finalitzi l’acció.

Article 16. Competència sancionadora

El Consell Insular de Menorca serà competent per instruir i dictar
resolució sobre els expedients sancionadors, així com per adoptar les mesures
cautelars o provisionals destinades a assegurar l’eficàcia de la resolució final que
pogués recaure.

Disposició addicional. Règim dels trams del Camí de Cavalls que
travessin parcs naturals o àrees naturals d’especial interès.

L’ús que es doni als trams del Camí de Cavalls que travessin els terrenys
ocupats per un parc natural o espais naturals d’especial interès estarà determinat
pel pla d’ordenació dels recursos naturals o els plans especials de protecció, que
hauran d’assegurar en qualsevol cas el manteniment de la integritat superficial
dels trams del Camí de Cavalls, la idoneïtat dels itineraris dels traçats i del seu
ús.

Disposició final primera
Correspon al Consell Insular de Menorca i al Govern de les Illes Balears,

a l’àmbit de les seves respectives competències, dictar les disposicions i aprovar
els instruments de planejament que siguin necessaris per al desenvolupament de
la present llei.

Disposició final segona
La present llei entrarà en vigor el dia següent a aquell en què es publiqui

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals

i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma, a vint-i-ú de desembre de dos mil

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver

La Consellera de Medi Ambient,
      Margalida Rosselló Pons

— o —-

Núm. 26299
Llei 14/2000 de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial.

EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.









































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Fitxes preindicadors 



 
INDICADOR 1:  Presència/absència de figura de protecció al llarg del tram 

DEFINICIÓ Determinació del grau de protecció del Camí  a través de 
la proporció que transcorre per espai protegit. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Espais protegits   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 1 0 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Accessibilitat a les dades (5): cartografia fàcilment 
accessibles a través de la xarxa i projectes de final de 
carrera de Ciències Ambientals "Indicadors de Pressió 
Ambiental en les Platges de Menorca 2006-07", UAB.  
Viabilitat econòmica (5): informació obtinguda sense 
cost econòmic. 
Rigurositat científica (4): estudi de les dades per part 
de tècnics del projecte sense assessorament 
professional. Estudis antecedents (4): nombrosa 
cartografia sobre les figures de protecció presents a 
Menorca. 

INTERMEDI 

 
Especificitat(3): adaptació als trams i/o quilòmetres 
d'estudi del Camí de Cavalls. 

DESFAVORABLE 

 
Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 
 



 
INDICADOR 2:  Camins que deriven del principal 

DEFINICIÓ 
Determinació de la densitat de xarxa viària que surt des 
del camí principal i a partir d'aquesta mesurar el grau de 
degradació de l'entorn del camí (corriols, senders, 
camins, etc. de menys capacitat que el Camí de Cavalls).

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Derivació del Camí   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Accessibilitat a les dades (5): dades fàcilment 
accessibles per als tècnics sense necessitat d'ajudes 
externes. 
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): les fonts són els tècnics que 
realitzen el projecte sense assessorament de personal o 
ONG's.  

INTERMEDI 

 
Especificitat(3): vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): no s'ha trobat cap dada 
anterior. 

 



 
INDICADOR 3: Presència vivendes en construcció 

DEFINICIÓ 
Seguiment dels processos d'ocupació del sòl i l'evolució 
de la pressió antròpica sobre el Camí tot observant la 
densitat de vivendes en construcció  en un buffer del 
Camí. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Creixement urbà   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 2 0 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Accessibilitat a les dades (5): dades fàcilment 
accessibles per als tècnics sense necessitat d'ajudes 
externes. 
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): les fonts són els tècnics que 
realitzen el projecte sense assessorament de personal o 
ONG's.  

INTERMEDI 

 

Especificitat (3):  vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 
Estudis antecedents (3): estudis sobre el Camí de 
Cavalls o dades puntuals sobre el Camí de Cavalls a 
Menorca. 

DESFAVORABLE 
 

Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 4:  Litologia del camí 

DEFINICIÓ Observar i analitzar la tipologia de la superfície del camí i 
l’estat d’aquesta. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Estat del camí   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
3 2 1 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): Aplicable a curt, mitjà i llarg 
terminis. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de realitzar estudi 
de camp, i per tant, necessitat de desplaçament. 
Rigurositat científica (5): L’obtenció de les dades es 
realitza a traves de personal qualificat. 

INTERMEDI 

 

Accessibilitat a les dades (3): Utilització d’estadístiques 
locals o dades d’investigadors de l’OBSAM. 
Especificitat (3): L’indicador és aplicable a qualsevol 
altre camí. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No es coneix cap dada sobre 
aquest indicador fet anteriorment. 

 



 
INDICADOR 5:  Amplada del camí 

DEFINICIÓ Determinar l'amplada del camí per veure la facilitat de 
pas al llarg del recorregut. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Estat del camí   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): Aplicable a curt, mitjà i llarg 
terminis. 
Accessibilitat a les dades (5): L’obtenció de dades és 
fàcil pels tècnics. 
Viabilitat econòmica (4):  Necessitat de realitzar estudi 
de camp, i per tant, necessitat de desplaçament. 
Rigurositat científica (5): L’obtenció de les dades es 
realitza a traves de personal qualificat. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): L’indicador és aplicable a qualsevol 
altre camí. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (1): Existeixen dades puntuals 
sobre l’amplada en altres anàlisis de camins. 

 



 
INDICADOR 6:  Traçat del camí 

DEFINICIÓ Valorar la definició del traçat del camí segons si aquest 
existeix o no. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Estat del camí   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 1 0 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): Aplicable a curt, mitjà i llarg 
terminis. 
Accessibilitat a les dades (5): L’obtenció de dades és 
fàcil pels tècnics. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de realitzar estudi 
de camp, i per tant, necessitat de desplaçament. 
Rigurositat científica (5): L’obtenció de les dades es 
realitza a traves de personal qualificat. 
Estudis antecedents (4): Existeixen estudis realitzats 
amb anterioritat sobre el traçat que desenvolupa el Camí 
de cavalls. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): L’indicador és aplicable a qualsevol 
altre camí. 

DESFAVORABLE 

 
Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 7:  Paret seca 

DEFINICIÓ Determinar el manteniment dels mur que ressegueixen el 
Camí de cavalls. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Estat del camí   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 1 0 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): Aplicable a curt, mitjà i llarg 
terminis. 
Accessibilitat a les dades (4): L’obtenció de dades és  
relativament senzilla per als tècnics. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de realitzar estudi 
de camp, i per tant, necessitat de desplaçament. 
Rigurositat científica (5): L’obtenció de les dades es 
realitza a traves de personal qualificat. 
Especificitat (5): Indicador desenvolupat per les 
característiques del Camí de cavalls i Menorca. 

INTERMEDI 

 
Estudis antecedents (3): Existeixen estudis sobre els 
murs de pedra seca. 

DESFAVORABLE 

 
Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 8:  Pendent del camí 

DEFINICIÓ Determinar la pendent del camí per observar possibles 
causes d’erosió o dificultats de vialitat. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Estat del camí   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): Aplicable a curt, mitjà i llarg 
terminis. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de realitzar estudi 
de camp, i per tant, necessitat de desplaçament. 
Rigurositat científica (4): L’obtenció de les dades es 
realitza a traves de personal qualificat. 

INTERMEDI 

 

Accessibilitat a les dades (2): L’obtenció de dades és 
complicada a causa de falta d’instruments. 
Especificitat (3): L’indicador és vàlid per qualsevol altre 
camí. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (1): Es poden trobar dades 
descriptives puntuals d’altres camins. 

 



 
INDICADOR 9:  Vegetació en el traçat 

DEFINICIÓ Presència/absència de vegetació en el traçat del camí 
CAMP Territorial 

ASPECTE AMBIENTAL Estat del camí   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
terminis. Es pot verificar la presència o absència de 
plantes de manera immediata. 
Accessibilitat de les dades (5): no es requereixen 
mitjans tècnics de cap tipus ni cap formació especial. 
Viabilitat econòmica (4): Requereix comprovació in-situ, 
i, per tant, desplaçament. Tot i així, considerant que és 
imprescindible recórrer a peu tots els trams, el temps 
esmerçat en aquest indicadors seria mínim. 
Rigorositat científica (5): aquest indicador ha estat 
proposat per Jordi Garcia Orellana, membre de l'ICTA, 
cotutor d'aquest projecte i bon coneixedor del Camí de 
Cavalls. 

INTERMEDI 

 

Especificitat (3): aquest indicador és aplicables a 
qualsevol camí, encara que la seva adaptació al Camí de 
Cavalls i a l'illa de Menorca és molt bona. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): no hi ha cap dada prèvia 
d'aquest indicador. 

 



 

INDICADOR 10:  Km de camí que transcorren en àrees urbanes 

DEFINICIÓ Quantitat de kilòmetres del camí de cavalls que es situen 
dins de zones urbanes. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Classificació del sòl   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): Aplicable a curt, mitjà i llarg 
terminis. 
Accessibilitat a les dades (4): Utilització de dades 
locals existents. 
Viabilitat econòmica (5): Informació obtinguda amb GIS 
i sense necessitat de desplaçament. 
Rigurositat científica (5): L’obtenció de les dades es 
realitza a traves de personal qualificat. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): L’indicador és aplicable a qualsevol 
altre camí. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No es coneix cap dada sobre 
aquest indicador fet anteriorment. 

 



 
INDICADOR 11:  Senyalització del Camí de Cavalls 

DEFINICIÓ Quina proporció de les senyals al llarg de cada tram es 
troben en bon estat i quina en mal estat. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Estat del camí 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
3 2 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
terminis. 
Accessibilitat de les dades (5): no es requereixen 
mitjans tècnics de cap tipus ni cap formació especial. 
Viabilitat econòmica (4): Requereix comprovació in-situ, 
i, per tant, desplaçament. Tot i així, considerant que és 
imprescindible recórrer a peu tots els trams, el temps 
esmerçat en aquest indicadors seria mínim. 

INTERMEDI 

 

Rigorositat científica (2): elaboració de l’indicador pels 
estudiants del projecte durant l’inici del projecte sense 
cap assessorament. 
Especificitat (3): aquest indicador és aplicable a 
qualsevol camí, encara que la seva adaptació al Camí de 
Cavalls i a l'illa de Menorca és molt bona.  

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): no hi ha cap dada prèvia 
d'aquest indicador. 

 



 
INDICADOR 12:  Afluència de vehicles no motoritzats i vianants 

DEFINICIÓ 
Comptatge dels vianants i vehicles no motoritzats que es 
trobin al llarg del tram. S’aplicaria només en èpoques de 
l’any determinades i en dies i hores concrets per tal que 
la diferència d’afluència no alterés els resultats. 

CAMP Mobilitat 
ASPECTE AMBIENTAL Ecològic 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
2 3 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Viabilitat econòmica (4): requereix treball de camp 
però el procediment del comptatge és senzill.  
Rigorositat científica (4): el treball on figura ha estat 
proposat pels tutors del projecte. 

INTERMEDI 

 

Accessibilitat de les dades (3): dades difícils 
d’aconseguir  per la gran variació de l’afluència al Camí 
segons estació, dia i hora. També possible disponibilitat 
de dades de l’OBSAM. 
Especificitat (3): aquest indicador és aplicable a 
qualsevol camí, encara que la seva adaptació al Camí 
de Cavalls i a l'illa de Menorca és molt bona. 
Estudis antecedents (3): indicador provinent del 
projecte de Montnegre-Corredor, l’objecte d’estudi del 
qual és, entre d’altres, els camins del parc. 

DESFAVORABLE 

 

Aplicabilitat temporal (1): greus dificultats en 
l’aplicació depenent de l’època de l’any i el dia de la 
setmana. 

 



 
INDICADOR 13:  Afluència de vehicles motoritzats 

DEFINICIÓ 
Comptatge dels vehicles motoritzats que es trobin al llarg 
del tram. S’aplicaria només en èpoques de l’any 
determinades i en dies i hores concrets per tal que la 
diferència d’afluència no alteri els resultats. 

CAMP Mobilitat 
ASPECTE AMBIENTAL Ecològic 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
3 2 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Accessibilitat de les dades (4): donada la poca 
afluència de vehicles motoritzats en relació amb els 
vehicles no motoritzats, és factible comptar-los in-situ. 
Viabilitat econòmica (4): requereix treball de camp però 
el procediment del comptatge és senzill.  
Rigorositat científica (4): el treball on figura ha estat 
proposat pels tutors del projecte. 

INTERMEDI 

 

Especificitat (3): aquest indicador és aplicable a 
qualsevol camí, encara que la seva adaptació al Camí de 
Cavalls i a l'illa de Menorca és molt bona. 
Estudis antecedents (3): indicador provinent del 
projecte de Montnegre-Corredor, l’objecte d’estudi del 
qual és, entre d’altres, els camins del parc. 

DESFAVORABLE 

 
Aplicabilitat temporal (1): greus dificultats en l’aplicació 
depenent de l’època de l’any i el dia de la setmana. 

 



 
INDICADOR 14: Presència de plantes invasores 

DEFINICIÓ 
Detectar la presència d’espècies vegetals al·lòctones i 
que desplacen espècies de la flora local a les vores del 
camí i dins del mateix. 

CAMP Flora 
ASPECTE AMBIENTAL Ecològic 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 1 0 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): es pot aplicar a curt, mitjà i 
llarg terminis. 
Viabilitat econòmica (4): requereix treball de camp. 
Rigorositat científica (5): dades d’espècis invasores 
proporcionades per l’OBSAM/IME. 
Especificitat (5): les espècies invasores que s’escollirien 
com a indicadores en serien exclusivament de Menorca.  
Estudis antecedents (5): les espècies invasores són 
indicadores en elles mateixes, per tant s’utilitzen sovint 
en multitud de treballs. 

INTERMEDI 

 

Accessibilitat de les dades (3): es requereixen 
coneixements de botànica, encara que el nombre 
d’espècies a conèixer no ha de ser gaire alt. 

DESFAVORABLE 

 
Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 15: Ruderalització de la flora 

DEFINICIÓ Aplicar mètode ruderalització de M. Guirado. 
CAMP Flora 

ASPECTE AMBIENTAL Ecològic   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 2 0 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): es pot aplicar a curt, mitjà i 
llarg terminis. 
Viabilitat econòmica (4): requereix treball de camp. 
Rigorositat científica (5): la font de l’indicador és la 
tesina de la M. Guirado. 
Especificitat (4): es pot aplicar a molts camins de la 
conca mediterrània ja que les espècies ruderals hi són 
comunes. 

INTERMEDI 

 

Accessibilitat de les dades (3): es requereixen 
coneixements de botànica, encara que el nombre 
d’espècies a conèixer no ha de ser gaire alt. 
Estudis antecedents (3): consta en altres estudis però 
no de camins (tesina M. Guirado sobre fragmentació 
d’hàbitats). 

DESFAVORABLE 

 
Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 16: Butterfly Monitoring Scheme (BMS) 

DEFINICIÓ Conèixer l’estat del camí a partir de l’observació de 
certes espècies de papallones. 

CAMP Ecològic 
ASPECTE AMBIENTAL Fauna 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig plaç.        
Rigurositat científica (5): les fonts són centres superiors 
d’investigació o, tècnics que realitzen el projecte amb 
assessorament de personal qualificat o estadístiques 
públiques registrades. 
Especificitat (5): adaptació al Camí de Cavalls i a les 
característiques de Menorca.                                               
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca.                                                                  

INTERMEDI 

 
Estudis antecedents (3): estudis sobre altres camins o 
dades puntuals del Camí de Cavalls. 

DESFAVORABLE 

 

Accessibilitat a les dades (1): necessitat de 
coneixements avançats sobre lepidòpters i de 
l’establiment de noves estacions de BMS (a Menorca n’hi 
ha però es fa difícil relacionar els resultats amb el Camí 
de Cavalls). 

 



 
INDICADOR 17:  Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) 

DEFINICIÓ Relacionar els ocells comuns vistos des de segment 
concrets de Camí amb el seu estat de conservació. 

CAMP Ecològic 
ASPECTE AMBIENTAL Fauna 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mitjà termini.  
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca.  
Rigurositat científica (5): les fonts són centres superiors 
d’investigació o, tècnics que realitzen el projecte amb 
assessorament de personal qualificat o estadístiques 
públiques registrades.  
Especificitat (5): adaptació al Camí de Cavalls i a les 
característiques de Menorca.                                               

INTERMEDI 

 
Estudis antecedents (3): estudis sobre altres camins o 
dades puntuals del Camí de Cavalls. 

DESFAVORABLE 

 

Accessibilitat a les dades (1): necessitat de 
coneixements mitjans d’ornitologia i període previ 
d’aprenentatge i familiarització amb el mètode. 

 



 
INDICADOR 18: Erosió del sòl 

DEFINICIÓ Quantificació de la pèrdua de sòl mitjançant la Universal 
Soil Loss Equation. 

CAMP Ecològic 
ASPECTE AMBIENTAL Sòl 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 0 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig plaç.        
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca.   
Rigurositat científica (4): les fonts són els tècnics que 
realitzen el projecte amb assessorament de personal o 
ONG's.  
Especificitat (4): adaptació al Camí de Cavalls i 
generalitzable a totes les Illes Balears. 
Estudis antecedents (4): la USLE és un instrument 
bàsic per a nombrosos treballs científics.                             

INTERMEDI 

 
Aquest indicador no presenta criteris intermedis. 

DESFAVORABLE 

 

Accessibilitat a les dades (1): les dades difícilment 
serien representatives de tot el Camí ja que la USLE 
depèn de factors que varien enormement al llarg del 
recorregut. 

 



 
INDICADOR 19: Compactació del sòl 

DEFINICIÓ Quantificar la compactació del sòl mitjançant la tècnica 
del ganivet. 

CAMP Ecològic 
ASPECTE AMBIENTAL Sòl 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 1 0 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig plaç.        
Accessibilitat a les dades (5): dades fàcilment 
accessibles per als tècnics sense necessitat d’ajuda 
externa. 
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca.   
Rigurositat científica (4): les fonts són els tècnics que 
realitzen el projecte amb assessorament de personal o 
ONG's.  
Especificitat (4): adaptació al Camí de Cavalls i 
generalitzable a totes les Illes Balears.                                

INTERMEDI 

 
Estudis antecedents (3): estudi sobre altres camins o 
dades puntuals del Camí de Cavalls. 

DESFAVORABLE 

 
Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 20: Presència d’elements pertorbadors 

DEFINICIÓ 
Determinació del nombre d’edificacions i infraestructures 
visibles des de les conques visuals per tal d’identificar 
punts que alteren l’harmonia del paisatge característic de 
la zona. 

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Impacte visual   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 2 0 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Accessibilitat a les dades (5): dades fàcilment 
accessibles per als tècnics sense necessitat d'ajuda 
externa, gràcies a cartografia especialitzada.  
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp  amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): les fonts són  tècnics del 
projecte sense assessorament personal o ONG's. 

INTERMEDI 

 

Especifitat (2): poc apte per les característiques de 
Menorca i dels camins, segons el seu grau d'adaptació. 
Estudis antecedents (3): estudi sobre altres camins o 
dades puntuals del Camí de Cavalls. 

DESFAVORABLE 

 
Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 21: Cobertes artificials i modificades al Camí i al seu entorn 

DEFINICIÓ 
Determinació del grau d'infiltració de l'aigua al sòl i 
l'impacte visual que pugui ocasionar, tenint en compte 
tots els tipus de pavimentació.  

CAMP Territorial 
ASPECTE AMBIENTAL Impacte visual   

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 0 2 

VALORACIÓ DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini.  
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): les fonts són centres superiors 
d'investigació o, tècnics que realitzen el projecte amb 
assessorament de personal qualificat  o estadístiques 
públiques registrades. 
Especificitat(4): adaptació al Camí de Cavalls i 
generalitzable a totes les Illes Balears. 

INTERMEDI 

 
Aquest indicador no presenta criteris intermedis. 

DESFAVORABLE 

 

Accessibilitat a les dades (1): dades amb grans 
dificultats tècniques d'obtenció. 
Estudis antecedents (0): no s'ha trobat cap dada 
anterior. 

 



 
INDICADOR 22: Presència de residus al llarg del Camí 

DEFINICIÓ Visualització de la presència/absència de residus al llarg 
del Camí. 

CAMP Ecològic 
ASPECTE AMBIENTAL Impacte visual 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig plaç.       
Accessibilitat a les dades (5): dades fàcilment 
accessibles per als tècnics sense necessitat d’ajuda 
externa.  
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca.   
Rigurositat científica (4): les fonts són els tècnics que 
realitzen el projecte amb assessorament de personal o 
ONG's.  

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): no hi ha o no s’ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 23: Serveis de restauració 

DEFINICIÓ Visualització de la presència de serveis de restauració al 
llarg del Camí. 

CAMP Socio-econòmic 
ASPECTE AMBIENTAL Serveis 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig plaç.       
Accessibilitat a les dades (5): dades fàcilment 
accessibles per als tècnics sense necessitat d’ajuda 
externa.  
Viabilitat econòmica (4): estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca.   
Rigurositat científica (4): les fonts són els tècnics que 
realitzen el projecte amb assessorament de personal o 
ONG's. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): no hi ha o no s’ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 24: Serveis turístics 

DEFINICIÓ Presència de serveis turístics 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Serveis 
  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. Periòdicament es pot dur a terme una avaluació 
de la presència de serveis turístics al llarg del camí.  
Accessibilitat de les dades (5): L’obtenció de dades 
durant el treball de camp és fàcil pels tècnics ja que es 
basa en l’observació i el recompte. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de dur a terme un 
treball de camp per la zona i, per tant, de desplaçaments 
al llarg del camí.  
Rigurositat científica (4): Dades preses pels propis 
tècnics. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): És un indicador aplicable a qualsevol 
camí. 

DESFAVORABLE 

 
Antecedents (0): No és tenen dades sobre l'aplicació en 
projectes anteriors. 

 



 
INDICADOR 25: Serveis sanitaris 

DEFINICIÓ Presència de serveis sanitaris 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Serveis 
  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. Periòdicament es pot dur a terme una avaluació.  
Accessibilitat de les dades (5): L’obtenció de dades 
durant el treball de camp és fàcil pels tècnics ja que es 
basa en l’observació i el recompte. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de dur a terme un 
treball de camp per la zona i, per tant, de desplaçaments 
al llarg del camí.  
Rigurositat científica (4): Dades preses pels propis 
tècnics. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): És un indicador aplicable a qualsevol 
camí. 

DESFAVORABLE 

 
Antecedents (0): No és tenen dades sobre l'aplicació en 
projectes anteriors. 

 



 
INDICADOR 26: Serveis d’allotjament 

DEFINICIÓ Presència de serveis d’allotjament 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Serveis 
  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. Periòdicament es pot dur a terme una avaluació. 
Accessibilitat de les dades (5): L’obtenció de dades 
durant el treball de camp és fàcil pels tècnics ja que es 
basa en l’observació i el recompte. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de dur a terme un 
treball de camp per la zona i, per tant, de desplaçaments 
al llarg del camí.  
Rigurositat científica (4): Dades preses pels propis 
tècnics. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): És un indicador aplicable a qualsevol 
camí. 

DESFAVORABLE 

 
Antecedents (0): No és tenen dades sobre l'aplicació en 
projectes anteriors. 

 



 
INDICADOR 27: Punts d’abastiment d’aigua 

DEFINICIÓ Presència de fonts d’aigua públiques. 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Serveis 
  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. Periòdicament es pot dur a terme una avaluació. 
Accessibilitat de les dades (4): L’obtenció de dades 
durant el treball de camp és fàcil pels tècnics ja que es 
basa en l’observació i el recompte. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de dur a terme un 
treball de camp per la zona i, per tant, de desplaçaments 
al llarg del camí.  
Rigurositat científica (5): Dades preses pels propis 
tècnics. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): És un indicador aplicable a qualsevol 
camí. 

DESFAVORABLE 

 
Antecedents (0): No és tenen dades sobre l'aplicació en 
projectes anteriors. 

 



 
INDICADOR 28: Pressupost dedicat al Camí de Cavalls 

DEFINICIÓ Pressupost municipal destinat al Camí de Cavalls 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Ajuda econòmica 
  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 2 0 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. Periòdicament es pot dur a terme una avaluació.  
Viabilitat econòmica (5): Les dades es poden obtenir 
sense necessitat de treball de camp ni de desplaçament, 
a través de via telefònica o correu electrònic. 
Rigurositat científica (5): Les dades s’obtenen 
d’estadístiques públiques registrades 
Especificitat (4): Adaptació al Camí de Cavalls i 
generalitzable a totes les Illes Balears. 

INTERMEDI 

 

Accessibilitat de les dades (3): Les dades s’han de 
consultar als diversos òrgans de govern (ajuntaments) 
que gestionen el tram de camí a estudiar. 
Antecedents (2): S’ha aplicat en anteriors projectes 
sobre la illa de Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 29: Punts d’interès amb accés pel camí de cavalls 

DEFINICIÓ Punts d’interès amb accés pel Camí de Cavalls 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Atraccions turístiques 
  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. Periòdicament es pot dur a terme una avaluació 
de la presència de serveis turístics al llarg del camí.  
Accessibilitat de les dades (5): Els tècnics poden 
obtenir fàcilment les dades. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de treball de camp 
per enregistrar el nombre d’accessos de cada tram. 
Rigurositat científica (4): Les dades són obtingudes 
pels propis tècnics. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): Aplicable a qualsevol camí. 

DESFAVORABLE 

 
Antecedents (0): No s’han trobat estudis anteriors. 

 



 
INDICADOR 30: Estat i km de paret seca 

DEFINICIÓ Estat i km de paret seca 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Presència de paret seca 
  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 0 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. Periòdicament es pot dur a terme una avaluació 
de la presència de serveis turístics al llarg del camí.  
Accessibilitat de les dades (5): Els tècnics poden 
obtenir fàcilment les dades. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de treball de camp i 
desplaçaments per dur a terme la observació i la presa 
de dades. 
Rigurositat científica (4): Les dades són obtingudes 
pels propis tècnics. 
Especificitat (5): Es tracta d'un aspecte molt característic 
del Camí de Cavalls i de l’Illa de Menorca. 

INTERMEDI 

 
Aquest indicador no presenta criteris intermedis. 

DESFAVORABLE 

 
Antecedents (0): No s’han trobat estudis anteriors. 

 



 
INDICADOR 31: Presència d’equipaments municipals al llarg del camí 

DEFINICIÓ Presència d’equipaments municipals al llarg del camí 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Activitats urbanes 
  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. Periòdicament es pot dur a terme una avaluació.  
Accessibilitat de les dades (5): Els tècnics poden 
obtenir fàcilment les dades. 
Viabilitat econòmica (4): Necessitat de treball de camp 
per enregistrar el nombre d’accessos de cada tram. 
Rigurositat científica (4): Les dades són obtingudes 
pels propis tècnics. 

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): Aplicable a qualsevol camí. 

DESFAVORABLE 

 
Antecedents (0): No s’han trobat estudis anteriors. 

 



 
INDICADOR 32:  Pressió humana a les platges 

DEFINICIÓ Nombre de persones en les platges on s’hi arriba a través 
del Camí. 

CAMP Socio-econòmic 
ASPECTE AMBIENTAL Pressió humana 

  

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 1 0 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt, mitjà i llarg 
termini. 
Acessibilitat de dades (5): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics sense necessitat d'ajuda externa. 
Viabilitat econòmica (4):Estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament personal o, ONG's. 
Especificitat (4): Adaptació al Camí de Cavalls i 
generalitzable a totes les Illes Balears. 

INTERMEDI 

 

Estudis antecedents (2): Agendes 21 Locals o, estudis 
sobre altres camps o referències puntuals del Camí de 
Cavalls i dades puntuals en altres camins. 

DESFAVORABLE 

 
 Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 33:  Pressió humana sobre el Camí de Cavalls 

DEFINICIÓ Comptatge del nombre d’usuaris en determinades 
èpoques de l’any, dies de la setmana i hores del dia. 

CAMP Socio-econòmic 
ASPECTE AMBIENTAL Pressió humana 

IP 190 
VC 

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
5 1 0 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Acessibilitat de dades (5): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics sense necessitat d'ajuda externa. 
Viabilitat econòmica (4):Estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament personal o, ONG's. 
Especificitat (4): Adaptació al Camí de Cavalls i 
generalitzable a totes les Illes Balears. 

INTERMEDI 

 

Estudis antecedents (2): Agendes 21 Locals o, estudis 
sobre altres camps o referències puntuals del Camí de 
Cavalls i dades puntuals en altres camins. 

DESFAVORABLE 

 
 Aquest indicador no presenta criteris desfavorables. 

 



 
INDICADOR 34: Visitants a punts d’interès amb accés des del Camí de Cavalls 

DEFINICIÓ Nombre de visitants del patrimoni històric 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Pressió humana 
IP 184 

VC 
Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 

5 0 1 
VALORACI DEL 

CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Acessibilitat de dates (5): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics sense necessitat d'ajuda externa. 
Viabilitat econòmica (4):Estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament personal o, ONG's. 
Especificitat (4): Adaptació al Camí de Cavalls i 
generalitzable a totes les Illes Balears. 

INTERMEDI 

 
Aquest indicador no presenta criteris intermedis. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No hi ha o no s'ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 35: Indici de pas de vehicles rodats 

DEFINICIÓ Observar si hi ha indicis de pas de vehicles rodats. 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Mals usos del camí 
IP 180 

VC 
Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 

4 1 1 
VALORACI DEL 

CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Acessibilitat de dates (5): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics sense necessitat d'ajuda externa. 
Viabilitat econòmica (4): Estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament personal o, ONG's.  

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): Vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No hi ha o no s'ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 36: Barreres obertes 

DEFINICIÓ Detectar i quantificar barreres que estiguin obertes. 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Mals usos del camí 
IP 180 

VC 
Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 

4 1 1 
VALORACI DEL 

CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Acessibilitat de dates (5): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics sense necessitat d'ajuda externa. 
Viabilitat econòmica (4): Estudi de camp i/o laboratori 
amb costos tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments 
dins de Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament personal o, ONG's.  

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): Vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No hi ha o no s'ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 37:Grau de satisfacció dels usuaris 

DEFINICIÓ Establir si els usuaris estan satisfets amb el Camí 
mitjançant enquestes. 

CAMP Socio-econòmic 
ASPECTE AMBIENTAL Percepció 

 

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Viabilitat econòmica (4): Estudi de camp amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament.  

INTERMEDI 

 

Acessibilitat de dades (3): Necessitat de dur a terme 
enquestes als usuaris per obtenir les dades. 
Especificitat (3): Vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No hi ha o no s'ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 38:Recuperació del Camí de Cavalls 

DEFINICIÓ Mesura dels km de Camí amb possibilitats reals de pas 
CAMP Socio-econòmic 

ASPECTE AMBIENTAL Adequació del Camí als usuaris 
 

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Acessibilitat de dades (5): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics sense necessitat d'ajuda externa. 
Viabilitat econòmica (4): Estudi de camp amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament.  

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): Vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No hi ha o no s'ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 39: Punts d’informació 

DEFINICIÓ Freqüència amb la què es troben elements informatius al 
llarg del Camí (cartells, plafons, informadors, etc.). 

CAMP Socio-econòmic 
ASPECTE AMBIENTAL Informació sobre el Camí 

 

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Acessibilitat de dades (5): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics sense necessitat d'ajuda externa. 
Viabilitat econòmica (4): Estudi de camp amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament.  

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): Vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No hi ha o no s'ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 40: Punts de recollida 

DEFINICIÓ 
Determinar els punts de recollida de brossa i residus al 
llarg del Camí i diferenciar-ne la tipologia en cas que es 
tracti de recollida selectiva. 

CAMP Socio-econòmic 
ASPECTE AMBIENTAL Gestió de residus 

 

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Acessibilitat de dades (5): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics sense necessitat d'ajuda externa. 
Viabilitat econòmica (4): Estudi de camp amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament.  

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): Vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No hi ha o no s'ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
INDICADOR 41: Usos del sòl que envolten el Camí 

DEFINICIÓ Proporció de cada ús del sòl de les parcel·les adjacents 
al Camí. 

CAMP Socio-econòmic 
ASPECTE AMBIENTAL Úsos del sòl 

 

Favorable Intermedi Desfavorable CRITERIS 
4 1 1 

VALORACI DEL 
CRITERI CRITERIS 

FAVORABLE 

☺ 

Aplicabilitat temporal (5): aplicable a curt i mig termini. 
Acessibilitat de dades (4): Dades fàcilment accessibles 
per als tècnics mitjançant la cartografia digital de 
l’OBSAM, encara que la freqüencia amb què es renova la 
informació pot ser diferent a la d’aplicació d’aquest 
sistema d’indicadors. 
Viabilitat econòmica (4): Estudi de camp amb costos 
tècnics baixos. Necessitat de desplaçaments dins de 
Menorca. 
Rigurositat científica (4): Font: tècnics del projecte 
sense assessorament.  

INTERMEDI 

 
Especificitat (3): Vàlid per qualsevol camí. Adaptació 
parcial al Camí de Cavalls i Menorca. 

DESFAVORABLE 

 
Estudis antecedents (0): No hi ha o no s'ha trobat cap 
dada anterior. 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Cronologia del Camí de Cavalls des de 1996 fins 
l’actualitat 
 



Els primers conflictes es van produir a partir dels anys noranta quan alguns 
particulars afectats pel traçat van tancar algunes barreres i van posar obstacles 
al pas tranquil dels excursionistes. Alguns propietaris afectats pel traçat van 
arribar a afirmar que el Camí de Cavalls mai no havia existit.  
En la següent taula es resumeixen els esdeveniments més rellevants 
relacionats amb el Camí de Cavalls en el període 1996-2008. S’ha escollit 
aquest període donat que han estat els anys que més conflictes i canvis 
importants ha experimentat el Camí. 

 
Taula I.1: Esdeveniments més rellevants ocorreguts des de 1996 fins l’actualitat sobre el Camí 

de Cavalls. 

Data Acció 
Juny 1996 Un grup d’entitats i associacions decideixen constituir una 

plataforma que dóna resposta a la demanda social per 
recuperar i protegir un camí amb història, la “Coordinadora en 
defensa del Camí de Cavalls”. Durant aquests últims anys 
han estat nombroses i diverses les accions que s’han fet des 
de la Coordinadora per continuar emprant el Camí de Cavalls 
com sempre s’havia fet; i també moltes les dificultats a les 
que s’han hagut d’afrontar. 

Desembre 2000 S’aprova la Llei 13/2000, de 21 de desembre, reguladora del 
Camí de Cavalls. 

Desembre 2002 Aprovació del “Pla Especial del Camí de Cavalls a l’illa de 
Menorca” (Boib núm. 145 de 03/12/02). Aquest document 
pretén ser la base per al desenvolupament de la Llei del Camí 
de Cavalls, ja que defineix la seva naturalesa física i jurídica i 
en regula els usos i les actuacions que per la seva 
conservació siguin necessaris. 

Octubre 2007 La Comissió de Govern del Consell aprova la proposta que 
més tard remet al Govern balear per declarar la urgent 
ocupació dels béns i drets afectats per l’expropiació del Camí 
de Cavalls. Va ser aleshores quan la institució insular va 
reprendre el procediment d’urgència perquè la citada via 
perimetral passés a la titularitat pública. 
Ja existeix un acord amb els propietaris respecte de 28,1 
quilòmetres (21,2 dels quals discorrien per finques privades i 
6,9 per zona marítim terrestre).  

Febrer 2008 S’aprova l’expedient urgent d’ocupació dels béns i drets 
afectats per l’expropiació del dret de pas del Camí i d’aquesta 
manera es  tanca el complicat procés legal i administratiu que 
ha durat una dècada. 

Març 2008 S’anuncia que una comissió mixta formada per dos membres 
del Consell insular i altres dos de la Coordinadora per la 
defensa del Camí de Cavalls s’encarregaran de la gestió del 



vial històric que rodeja l’illa. D’altra banda també s’anuncia 
que els treballs de neteja, fitació i senyalització s’iniciaran a 
finals d’aquest mateix mes i tindran una duració aproximada 
de dos mesos, segons la presidenta del Consell Insular. 
Paral·lelament la comissió s’ha de reunir amb els pagesos i 
propietaris de les finques per les que transcorre el Camí de 
Cavalls amb l’objectiu de valorar les inversions necessàries i 
fer-los partícips en la gestió. 

Maig 2008 Reunió popular de més de set-centes persones a Es Grau per 
commemorar que el Camí de Cavalls ja és d’ús públic 
després d’anys de protestes reivindicatives i processos 
judicials. Veure figura I.2. 

Agost 2008 Bona part del Camí de Cavalls està senyalitzat (segons la 
presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana Barceló). 
Les fites ja col·locades es troben situades, en major part, en 
els trams del traçat que passen pel domini públic terrestre i 
per sòl urbà. Barceló també anuncia que un cop finalitzats els 
treballs de senyalització, i amb l’objectiu de garantir 
l’accessibilitat i seguretat del Camí, el Consell té previst 
executar inversions per a la col·locació de portes i barreres 
(Veure BLOC VIII, Paraules en català i menorquí). 

Font: Elaboració pròpia a partir del Diari de Menorca, edició digital: www.menorca.info 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura IX.1: Cartell per a la difusió de la reunió popular per celebrar la Col·locació de la primera 

fita del Camí del Cavalls. 
Font: in left David Carreras 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. El funcionament de l’ArcView 
 



Introducció a l’ArcView GIS 
 
L’ArcView Gis és un software de Sistemes d’Informació Geogràfica i traçat de 
mapes per PC, de la casa ESRI (Enviromental Systems Research Institute). 
 
Per poder utilitzar l’ArcView és necessari un equip amb 8 Mb de RAM i una 
memòria virtual de 120.000 Kb, de manera que permet executar-se en les 
diferents plataformes: 

- Windows NT, windows ’95, ’98, xp i vista. 
- Apple Macintosh 
- UNIX 

 
Estructuració de dades 
 
Tots els components de les sessions d’ArcView es troben emmagatzemades en 
un fitxer anomenat “projecte”, així com les referències a la formació d’atributs 
espacials i les taules amb les quals s’estan treballant. Al fitxer de projecte se li 
assigna un nom amb l’extensió .APR. 
 
Els diferents documents amb els que aquest programa permet treballar són: 

- Vistes (Views): s’hi recull informació espacial. Cada vista està composta 
per una finestra gràfica i una taula de continguts. 

- Taules (Tables): cadascun dels temes que contenen les vistes tenen 
associada una taula que conté els atributs de les entitats gràfiques de 
les mateixes. Així doncs, es pot disposar de taules que contenen dades 
externes referides a aquestes entitats, de manera que es poden 
relacionar o unir ambdós tipus. 

- Gràfics (Charts): a partir dels atributs recollits en les taules o d’una 
selecció dels mateixos es poden realitzar gràfics de diferents tipus: 
barres, circulars... 

- Composicions gràfiques (Layouts): maquetació de les dades 
obtingudes en una vista per la realització d’un mapa. 

- Script: són programes realitzats en Avenue que permeten 
l’automatització de tasques que es realitzen freqüentment, generalment 
s’associen aquestes funcions a un botó que es personalitza igualment 
mitjançant la programació en Avenue. Un Script per ArcView seria el 
mateix que un Macro per Word, o un programa en AutoLisp per 
AutoCad. 

 
La finestra de projecte en ArcView mostra el contingut del projecte i permet 
manejar fàcilment tots els aspectes del treball. Des d’aquesta es poden afegir o 
eliminar components del projecte, assignar un nou nom a un component i 
especificar si es desitja exportar un component a un fitxer determinat 
(FiguraXX). 
 
 
 

 
 
 



 
Figura XX: Documents en que es permet treballar des de l’ArcView 

Font: Curs formatiu d’Escola Sobreestants Tàrrega 
 
Introducció de dades 
 
Afegir temes a una vista 
 
Per afegir temes a una vista des del menú VISTA  AFEGIR TEMA (ADD 
THEME) o bé es pren al botó d’afegir tema.  (FiguraXX) 
 
Si la font són dades espacials (cobertura Arc/Info, imatge o fitxer de formes 
ArcView) 

- Tipus de font (Data source Type): Feature Data Source 
- Opció: Directori (Directories) 

 
 

Figura XX: Demostració de com afegir un tema. 
Font: Curs formatiu d’Escola Sobreestants Tàrrega 

 



Per eliminar les temes de la vista n’hi ha prou en activar-los i en el menú 
EDICIÓ  BORRAR TEMA (DELETE THEME). 
 
Imatges, fitxers Grid 
 

- Tipus de font (Data source Type): Image Data Source 
- Opció: Directori (Directories) 

 
Dibuixos de CAD 
 
Si la cobertura Arc/Info conté més d’un tipus d’elements apareixerà com una 
carpeta que es pot obrir i seleccionar quin element es col passar com a tema. 
De la mateixa manera que passa amb les cobertures d’ArcInfo. (FiguraXX) 
 
Dades de d’ArcInfo 
 
Si la cobertura d’ArcInfo conté més d’un tipus d’elements apareixerà com una 
carpeta que es pot obrir i seleccionar quin element passar com a tema 
(FiguraXX). 
 

 
Figura XX: Demostració de les cobertures d’ArcInfo. 
Font: Curs formatiu d’Escola Sobreestants Tàrrega 

 
Si en el lloc d’una cobertura (carpeta) d’ArcInfo, es tracta d’un fitxer d’intercanvi 
d’ArcInfo amb extensió .e00, primer s’ha de transformar a una carpeta des del 
mòdul exterior d’ArcView anomenat Import 7.1. En la finestra que apareix es 
sol·licita: 
 

- File Input: nom del fitxer .e00 
- File Output: rua completa i nom d’una carpeta nova buida on 

s’introdueixen tots els fitxers del .e00 
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