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1. Antecedents
•

Aqüífers

•

Descripció de la zona
d’estudi

•

Menorca i aigua
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AQÜÍFERS

Difusa (aplicació
PRINCIPALS
AFECCIONS

Sobreexplotació

inadecuada de residus
ramaders i excendents de
fertilitzants nitrogentats)

Contaminació
Puntual (lixiviació residus
urbans/industrials i purins)

Cicle hidrològic.
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AQÜÍFERS

MARC LEGAL
•Protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. Directiva 2006/118/CE i Reial
Decret 1514/2009 (quantitat màxima de ió nitrat per a les aigües de consum humà: 50 mg/l).
•Regulació de les condicions tècniques d’autoritzacions i concessions d’aigües subterrànies i d’execució i abandó
dels sondejos en l’àmbit de les illes Balears. Decret 108/2005 (condicions a l’hora de realitzar sondejos per a la
captació d’aigües subterrànies).
•Regulació de l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per a usos agraris. Decret 58/2005 (volum màxim
anual per a ús agrari serà de 100.000 m3).

•Protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries. Directiva
91/676/CEE i Reial Decret 261/1996 (limitar l’aplicació de fertilitzants a un límit anual de 170 kg de N/ha ).
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DESCRIPCIÓ ZONA D’ESTUDI

Mapa polític de Menorca
situat al mar Mediterrani.
Elaboració personal

Es Mercadal
Ciutadella

Ferreries

Es Migjorn Gran
Alaior

Maó

Es Castell
Sant Lluís

7/28

MENORCA I AIGUA

Unitats hidrogeològiques de Menorca
Albadia Juràsic
Albadia Muschelkalk
Algaiarens
Binimel·la
Cala Tirant
Indiferenciat o impermeable
Migjorn

Mapa de les unitats
hidrogeològiques de Menorca.
Font: Projecte GRINMED
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En el projecte Principals fonts de contaminació per nitrats als aqüífers de Menorca es pretén fer un estudi acurat
sobre quins són els principals factors que han pogut ajudar a incrementar els nivells de nitrats en els aqüífers de l’illa
de Menorca.
L’aigua dolça és un recurs molt important per a les persones i la resta d’éssers vius, però tot i això, moltes vegades no
en fem un ús sostenible cosa que a la llarga ens afectarà directament. Aquest ús irresponsable sol ser degut a que no
som conscients del que les nostres pròpies accions poden causar a llarg termini, i només busquem el nostre benestar
immediat. És per això que l’educació ambiental és fonamental com a eina de prevenció.

L’aigua subterrània és un recurs molt valuós a l’illa de Menorca perquè la major part de l’aigua utilitzada per al
consum prové dels aqüífers. Tot i això, sembla ser que no es prenen les mesures suficients per evitar la contaminació
dels aqüífers degut als nitrats, perquè any rere any, la situació no millora. Realitzant aquest estudi, volem ser capaces
de determinar quina és la principal font de contaminació i perquè no s’han dut a terme mesures per evitar-ho.
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Objectiu principal

Analitzar l’evolució i les potencials fonts de la contaminació per nitrats en els aqüífers de Menorca.
Objectius específics
•Estudiar l’evolució dels nitrats en les aigües subterrànies al llarg dels anys.
•Identificar potencials fonts de contaminació.
•Estudiar detalladament zones crítiques on la concentració de nitrats supera els límits establerts per la legislació.
•Correlacionar la pluviometria amb al contingut de nitrats.
•Calcular la quantitat de nitrats produïts per cap de bestiar.
•Conèixer la gestió dels residus ramaders a l’illa de Menorca.
•Conèixer quines han estat les estratègies que s’han realitzat per disminuir la concentració de nitrats en els aqüífers.
•Verificar mitjançant entrevistes/enquestes sobre varies zones crítiques, com afecta aquesta contaminació i si es veuen molt afectats
els civils que hi viuen a prop.
•Comprovar les hipòtesis sobre els caps de bestiar in-situ.
•Quantificar els fertilitzants tant minerals com orgànics que s’empren en els camps dedicats a horts de lleure.
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Estudi MACRO
Treball de recerca i investigació
Anàlisi de mapes i dades aportades per l’IGME
(Instituto Geológico y Minero de España), l’OBSAM
(Observatori Socioambiental de Menorca) i el CIME
(Consell Insular de Menorca). Les variables estudiades
han estat:
•Concentració de nitrats.

•Pluviometria.
•Nivell piezomètric.
•Producció ramadera de nitrats.
RELACIONAR AMB L’INCREMENT DE LES
CONCENTRACIONS DE NO3

Estudi MICRO
Treball de camp in-situ
Amb la informació aportada pels mapes on es mostra la
distribució de les concentracions del nitrat vam poder
centrar el nostre treball de camp a dos punts clau.
En aquests vam realitzar 5 models d’entrevistes:
•Horticultors d’oci
•Botigues dedicades a la jardineria
•Cooperativa de Ciutadella
•Agents administratius
•Tècnic d’ABAQUA

11/28

4. Inventari i diagnosi
•

Estudi macro (estudi més global i sobre una superfície més
àmplia i poc detallada en el territori):
 Estudi de l’evolució de la concentració de nitrats als
aqüífers de Menorca.
 Estudi comparatiu de l’evolució de la pluviometria a
l’illa de Menorca i la concentració de nitrats.
 Evolució del nivell piezomètric de l’aqüífer de Migjorn.
 Estudi de l’evolució dels residus ramaders generats a
les explotacions ramaderes de l’illa de Menorca

•

Estudi micro (estudi in-situ, a punts concrets del territori, i
de superfície reduïda):
 Enquesta als horticultors de lleure de Menorca.
 Enquesta als punts de venta de fertilitzants.
 Enquesta als agents administratius de Menorca.
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ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ DE LA CONCENTRACIÓ DE NITRATS ALS AQÜÍFERS DE MENORCA
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Evolució de la concentració de l’ió nitrat a l’aqüífer de Migjorn l’any 2001, 2003, 2005, 2008, 2013 i 2015.
Elaboració pròpia. Font: IGME.
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ESTUDI COMPARATIU DE L’EVOLUCIÓ DE LA PLUVIOMETRIA A L’ILLA DE MENORCA I LA CONCENTRACIÓ
DE NITRATS
Precipitació mensual mitjana de 1985-2015 per cada estació meteorològica.

Diagnosi dels gràfics
- Es segueix un règim típic de clima
Mediterrani. Els valors més alts
s’han registrat a Es Mercadal.
- No mostra necessàriament una
relació negativa. El valor del
coeficient R tendeix a 0 i la mida de
la mostra pot ser no tan
significativa al ser petita. La
concentració de nitrats mostra una
relació indirectament proporcional
amb les precipitacions, no obstant,
no podem afirmar aquesta
resposta.

Elaboració pròpia. Font: AEMET.
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EVOLUCIÓ DEL NIVELL PIEZOMÈTRIC DE L’AQÜÍFER DE MIGJORN

Diagnosi dels gràfics
Els valors piezomètrics es mantenen
força constants a la major part del
territori de l’aqüífer de Migjorn. En el
cas de Ciutadella es manté degut a la
intrusió marina. La davallada fins el
1995 és deguda a tres episodis de
sequera a l’illa.

Font: OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca)
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EVOLUCIÓ DEL NIVELL PIEZOMÈTRIC DE L’AQÜÍFER DE MIGJORN
Profunditat de l’aigua mesurada en diferents pous de sondeig situats al terme municipal de Ciutadella

Diagnosi del gràfic
Se’ns mostra la profunditat de
l’aigua dels pous en el cas de
Ciutadella. No varia, per tant,
segueix la mateixa tendència
que el nivell piezomètric. No hi
ha una sobreexplotació dels
pous i per tant es descarta que
sigui un dels causants de
l’increment de la concentració
de nitrats.

Elaboració pròpia. Font: IGME
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ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ DELS RESIDUS RAMADERS GENERATS A LES EXPLOTACIONS RAMADERES DE
L’ILLA DE MENORCA
Evolució de la producció ramadera de nitrogen en el període 1998-2014.

Diagnosi de la figura
Se’ns mostra la variació de la
producció ramadera i com
aquesta en cap cas incrementa,
és a dir, no segueix la tendència
de la concentració dels nitrats.
Durant els anys representats
disminueix un 26%.

Elaboració pròpia. Font: OBSAM
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ENQUESTA ALS HORTICULTORS D’OCI
Fertilitzants i sistema de sanejament d’aigües residuals
Sistema d’eliminació d’aigües residuals

Tipus de fertilitzant emprat a l’hort

Kg de N/ha i any aportats als hortals

El promig és de 62,34 kg de N/ha i any.
La majoria aporta menys de la meitat
del límit marcat per la legislació (170 kg
de N/ha i any, únicament en 1 cas es
supera aquest valor límit.

Hi ha un 85% dels enquestats amb fossa
sèptica i les problemàtiques degudes a la
seva falta de manteniment deriven a una
contaminació per NO3.
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ENQUESTA ALS HORTICULTORS D’OCI
Anàlisis d’aigua i la seva qualitat
Qualitat de l’aigua

Realització d’una analítica de qualitat d’aigua

Temps transcorregut des de la darrera
analítica d’aigua
Un 80% dels entrevistats
han realitzat una analítica
d’aigua
El 44% dels qui van fer analítiques
de qualitat de l’aigua fa més de 5
anys que no en fan. Caldria un
anàlisi més seguit.

Només el 25% de l’aigua analitzada
es troba en bon estat, per sota dels
50 ppm, apta pel consum humà.
Tot i així els valors no es troben
molt per sota del límit normatiu.
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ENTREVISTA ALS PUNTS DE VENTA DE FERTILITZANTS
BOTIGUES DE JARDINERIA

COOPERATIVES

Clientela
Horticultors d’oci

Clientela
65% agricultors professionals
35% horticultors d’oci

Productes més venuts
Cotenmix (20% N i 12% N)
Bayer Garden (5% N)
Nubi Complex (5% N)

Productes més venuts
Nitrofoska blau (12% N)
Urea (46% N)
NPK 15-15-15 (15% N)
NAC 27 (27% N)

Quantitat venuda
Entre 25 i 50 kg/client a l’any

Quantitat venuda
Dades poc concretes
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ENTREVISTA ALS AGENTS ADMINISTRATIUS
Conscienciació social a Menorca

Importància que se li dóna a la problemàtica

Principals font de nitrat segons els agents administratius

El coneixement sobre l’estat de les
aigües subterrànies no és positiu.

La importància que se li dóna és
molt millorable i per tant
caldrien més mesures per a la
mitigació del problema.

Urbanització difusa i la ramaderia
són les font principals segons els
agents administratius. La minoria
trien els pous i el turisme.
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ENTREVISTA ALS AGENTS ADMINISTRATIUS
Propostes de millora de cara al futur

Mesures realitzades per a reduir la concentració de nitrats
I

Quotes lleteres: litres anuals de llet màxims que podia produir
cada explotació ramadera

I

Equilibri de sectors

II

Sancionar el mal ús de l’aigua

II

Construcció de la dessaladora de Ciutadella

III

Pla de gestió de purins

III

Projecte Europeu Interreg AQUAMED (2002 – 2004): creació
d’una base de dades SIG per unificar tota la informació que es
disposava sobre els nitrats a l’aqüífer de Menorca

IV

A Ciutadella: Fer ús de l’aigua depurada per al reg de camps

V

Millor control de les fosses sèptiques

VI

Connectar les urbanitzacions a la xarxa de clavegueram

Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera (CARB): control
de la gestió dels residus ramaders en les finques amb major
càrrega ramadera.

VII

Realitzar una campanya d’analítiques de terra

VIII

Vetllar per a què les fosses de purins compleixin la normativa

V

Millora/renovació de la xarxa de clavegueram

IX

Recollir dades sobre quin és l’impacte real dels hortals d’oci

VI

Política agrària comunitària: els pagesos reben una ajuda europea
si es comprometen a que les seves pràctiques agrícoles
compleixin unes bones pràctiques ambientals.

X

Fer complir la normativa vigent

XI

Controlar que els pous compleixin els cabals i la profunditat
màxims d’extracció

IV
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Evolució de la concentració de nitrats
Gairebé el 55% de la superfície de l’aqüífer de Migjorn presenta més de 50 mg/L de ió nitrat.
Les zones més afectades per la contaminació són Ciutadella, Maó, Es Castell i Sant Lluís.
La concentració de ió nitrat s’ha mantingut més o menys estable durant els anys 2000-2015, excepte a Ciutadella, on
s’ha produït un increment del 20% en el nombre de sondejos que presenten més de 125 mg/L de ió nitrat.
Evolució de la piezometria
El nivell piezomètric mitjà de l’aqüífer de Migjorn es manté constant durant els anys 2000-2015 a uns 16 msnm. Per
tant, qualsevol increment en la concentració del ió nitrat que s’hagi produït durant aquest període ha de ser a causa
d’un increment en l’aportació de nitrats a l’aqüífer.

Horticultura d’oci
El 93% dels enquestats aporten una quantitat inferior a 170 kg N/ha i any.
Els hortals d’oci es troben situats en zones residencials aïllades que no disposen de xarxa de clavegueram sinó que
utilitzen fosses sèptiques per a gestionar les seves aigües residuals.
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Punts de venta de fertilitzants
A les botigues de jardineria venen principalment fertilitzants orgànics amb baix contingut de nitrogen. A més els
clients no compren una quantitat exagerada de fertilitzant, sinó que com a molt compren 50 kg a l’any.
A les cooperatives es venen principalment quatre tipus de fertilitzants minerals. Això fa pensar que la majoria de
agricultors professionals utilitzen els mateixos fertilitzants sense tenir en compte els requeriments específics del sòl
dels seus camps de conreu.
Agents administratius
Segons els agents administratius no existeix una causa principal, sinó que és la suma de diferents activitats el que
provoca la contaminació de l’aqüífer.
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LINÍA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

1.1. Minimització de les aportacions de
nitrogen per part de les explotacions
agropecuàries.
1. Millora de la qualitat de
l’aigua de l’aqüífer de Migjorn

ACCIÓ

1.1.1. Anàlisi de terra dels camps de conreu i recomanació del fertilitzant adequat a les característiques
del sòl.
1.1.2. Control i seguiment de l’estat de les fosses de purins.
1.1.3. Càlcul de l'aportació de nitrats de l'aigua de reg i reducció corresponent en l'aplicació de nitrats
a través de fertilitzants.
1.2.1. Millora i manteniment de la xarxa de clavegueram de les ciutats de Ciutadella i Maó.

1.2. Minimització de les aportacions de
nitrogen per part de les ciutats i
urbanitzacions.

1.2.2. Instal·lació i posterior manteniment de xarxa de clavegueram a les urbanitzacions que no en
disposen.
1.2.3. Implantació de filtres verds a cases aïllades de la xarxa de sanejament.
1.2.4. Control anual de l’estat de les fosses sèptiques de les cases situades en urbanitzacions sense
xarxa clavegueram.

2. Formació i concienciació

2.1. Formació dels pagesos professionals i
2.1.1. Cursos formatius sobre el Codi de bones pràctiques agràries.
d’oci.
2.2.1. Xerrades i conferències.
2.2. Divulgació de l’estat de l’aqüífer.
2.2.2. Publicació d'informes a l'abast dels ciutadans.
3.1.1. Estudis i anàlisis exhaustius en punts crítics i seguiment dels nitrats.

3.1. Control i monitoratge de la
3. Millora de les dades, control i
concentració de nitrats en les zones
seguiment
crítiques de l’aqüífer de Migjorn.

3.1.2. Estudi detallat de la taxa d'extracció d'aigua de l'aqüífer i potencial relació amb els nuclis turístic.
24
3.2.1. Estudi sobre la relació entre les èpoques d'aplicació de fertilitzants amb la variació de l'ió nitrat.
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Accions realitzades

kg CO2

Electricitat consumida amb l’eina de treball (ordinadors portàtils)

28.7 kg CO2

Electricitat consumida a cases particulars

30.4 kg CO2

Electricitat consumida a la casa d’acollida de Menorca + instal·lació a l’OBSAM

1.9 kg CO2

Total de Kg de diòxid de carboni emprats en electricitat

61 kg CO2

Transport en cotxe (particular per treballar a la universitat)

655.8 kg CO2

Transport en cotxe per Menorca

4.3 kg CO2

Transport en tren

35.9 kg CO2

Transport en avió

258 kg CO2

Total de Kg de diòxid de carboni emprat en transport

954 kg CO2

Total de Kg de diòxid de carboni emprats en paper i CDs

4.6 kg CO2

Total de Kg de diòxid de carboni

1019.6 kg CO2
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PÀGINES WEB

Cartografia Consell Insular de Menorca. Infraestructures de Dades Espacials de Menorca: http://cartografia.cime.es/
Menorca, web oficial del turisme: http://www.menorca.es/portal.aspx
Menorca, reserva de biosfera: http://www.biosferamenorca.org/portal.aspx
Observatori socioambiental de Menorca (OBSAM): http://www.obsam.cat/obsam/ca/index.php

GOB Menorca, ecologisme responsable: https://www.gobmenorca.com
Web del diari oficial de l’illa de Menorca: www.menorca.info
Portal de l’aigua de les Illes Balears, Normativa:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0808011112185729323&lang=ES&cont=6441
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