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APORTACIONS A LA DIAGNOSI TERRITORIAL DEL LLEVANT DE 
MENORCA. COMPARACIÓ AMB LES DIRECTRIUS DEL PLA TERRITORIAL 
INSULAR (2003) 

 

 

1. PRESENTACIÓ 
 

El present treball ha estat elaborat com a tesina del Màster en Medi Ambient 
Urbà i Sostenibilitat de la UPC i tutorat pel Doctor Xavier Carceller i el sr. David 
Carreras durant els anys 2007 i 2008. 

L’elecció tant de l’àrea d’estudi com de la temàtica són una elecció personal 
motivada per la meva participació en l’elaboració de la cartografia digital d’Usos 
i Cobertes del Sòl 1:5000, en la que vaig poder participar en els mesos 
posteriors a la realització de la part teòrica del Màster. La mencionada 
cartografia ha estat el recurs principal emprat per a l’anàlisi territorial i la 
posterior comparació amb el Pla Territorial Insular. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 

2.1. Objectius 

 

Objectiu principal: 

Fer un anàlisi de les principals característiques territorials dels municipis del 
Llevant de Menorca i compararlo amb les propostes del Pla Territorial Insular 
en aquest àmbit. 

 

Objectius secundaris: 

Establir els indicadors necesaris per fer l’avaluació territorial dels municipis del 
Llevant de Menorca 

Relacionar les dades extretes de l’anàlisis geogràfic amb la realitat econòmica i 
social de Menorca 

Analitzar en profunditat les característiques territorials dels municipis del 
Llevant de Menorca 

Relacionar les conclusions de l’anàlisi territorial amb la Memòria, la Normativa i 
la Cartografia del Pla Territorial Insular 

 
2.2. Justificació 

 

El Plat Territorial Insular de Menorca va ser aprovat l’any 2003 i elaborat en els 
anys previs en base, entre altres elements, a la cartografia disponible en 
aquells moments, generalment d’escala 1:25.000. 

Al 2007 l’OBSAM va publicar la cartografia digital d’Usos i Cobertes del Sòl, 
elaborada en base a ortofotografies de l’any 2002 i a una escala de 1:5.000. 
Aquesta nova cartografia permet un nivell de detall molt major, alhora que 
dades més actualitzades, de la situació territorial de Menorca que aquella 
utilitzada inicialment. L’anàlisi d’aquest cartografia per tant, pot aportar més 
precisió en la zonificació del territori, així com una visió més actual de l’estat del 
medi. 

L’elecció de la zona d’estudi ha estat motivada per ser una de les que 
presenten processos més dinàmics en els últims anys (canvis d’usos, canvis de 
morfologia en la parcel·lació del terreny, etc.). A més la zona elegida presenta 
també una gran heterogeneïtat territorial, encabint nuclis típicament turístics, 
zones agrícoles, zones urbanes, etc. 
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2.3. Metodologia 

 

A continuació es descriuen les diferents fases que es seguiran per a 
l’elaboració i redacció del projecte: 

1. Fase prèvia: en aquesta fase es recopilarà tota la informació possible relativa 
a l’àmbit d’estudi i a les diferents maneres d’interpretar aquesta informació 
(indicadors). En concret, es treballarà en la recopilació d’informació: 

- Cartogràfica: principalment digital, però també analògica si és 
necessari 

- Ambiental i territorial 

- Socioeconòmica 

2. Tractament de les dades: en aquesta es fase s’analitzaran i es transformaran 
les dades obtingudes en la fase anterior per tal d’arribar a una síntesi de la 
informació que permeti extreure’n conclusions: 

- Anàlisi amb SIG de les dades cartogràfiques 

- Generació de nova cartografia digital 

- Generació de taules i gràfics (informació geogràfica i 
socioeconòmica) 

3. Avaluació i diagnosi: en aquest apartat es farà una anàlisi dels municipis del 
Llevant de Menorca incidint en aquells aspectes que es trobin més 
representatius o problemàtics. En primer lloc es farà l’avaluació dels aspectes 
naturals i antròpics, per arribar després a la diagnosi del territori: 

- Avaluació dels aspectes naturals i paisatgístics del territori:  

- Ocupació del territori: cobertes de sòl 

1. Estructura del paisatge 

2. Heterogeneïtat i diversitat del paisatge 

3. Connectivitat, connectància i fragmentació del 
territori 

4. Permeabilitat i impedància del territori 

- Avaluació de la petjada humana:  

1. Ocupació del territori: usos del sòl 

2. Ocupació urbana i àrees d’influència 

3. Sistemes generals, infrastructures i accessibilitat del 
territori 

4. Grau d’urbanització del litoral 
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5. Pressió difusa en medi rural 

- Diagnosi del Llevant de Menorca: 

1. Estructura del territori i principals paràmetres 
ambientals 

2. Anàlisi DAFO 

4. Comparació amb les propostes del PTI: En aquest apartat es compararan les 
conclusions dels apartats anteriors amb les propostes del Pla Territorial Insular 
de Meorca per a la zona de Llevant, i es discutiran les possibles coincidències 
o divergències: 

- Principals eines per a la ordenació territorial abans del PTI: 

1. Antecedents Xarxa d’espais naturals i sòl protegit 

2. Les DOT i la classificació urbanística 

- Estudi de les propostes del PTI per l’àmbit de Llevant de Menorca 

- Comparació de les propostes del PTI amb les conclusions de la 
diagnosi territorial 

5. Aportacions i propostes: finalment es realitzaran les propostes que, fruit dels 
anàlisis explicats en els apartats anteriors i del treball a una escala més 
detallada, es considerin oportuns per a completar i millorar l’actual PTI. 

 
2.4. Antecedents 

 

Les Illes Balears tenen competències pròpies pel que fa a l’ordenació del 
territori. La Llei 8/1987, de 8 d’abril, d’ordenació territorial de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, modificada per la Llei 14/2000, de 21 de 
desembre, d’ordenació territorial, crea tres instrumetns bàsics d’ordenació: les 
directrius d’ordenació del territori (DOT), els plans territorials insulars (abans 
plans terrritorials parcials) i els plans directors sectorials. Mentre que en el 
primer cas es tracta de un instrument de rang superior i bàsic, els dos casos 
restants es tracta de instruments que desenvolupen aquestes directrius 
d’ordenació, i que tenen caràcter derivat. 

Les Directrius d’Ordenació Territorial per les Illes Balears es van aprovar per la 
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de directrius d’ordenació del territori, modificada per la 
Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives a 
l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes Balears. Sota aquestes directrius 
es va elaborar el Pla Territorial Insular de Menorca (PTI), que va ser finalment 
aprovat pel Consell Insular de Menorca el 25/4/03. Des de llavors els diferetns 
municipis es troben en procés d’adaptació dels seus Plans Generals 
d’Ordenació Urbana. 
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La redacció del PTI ha suposat la classificació del sòl en diferentes categories 
de protecció: paisatgística, del sòl rústic, de riscos naturals, etc. Per elaborar la 
cartografia corresponent s’ha utilitzat tant cartografia digital com anàlogica, així 
com també fotografies aèries i ortofotomapes. Degut a l’escala del projecte, les 
bases cartogràfiques de referència es van unificar a escala 1:25.000, el qual va 
obligar a generalitzar bases cartogràfiques d’escales majors i ajustar les 
provinents d’escales menors (1).  

Una de les bases cartogràfiques que utilitzades, i que per la seva naturalesa va 
aportar informació més rellevant, va ser el mapa de cobertes del sòl de 
Menorca (1:25.000), realitzat per l’Observatori Socioambiental de Menorca 
(OBSAM) a partir del mapa de vegetació i el mapa d’usos del sòl, realitzats en 
base a fotografies aèries de 1995. La classificació de cobertes de sòl correspon 
a la proposada pel programa europeu CORINE Land Cover, que en el seu 
nivell 3 de la llegenda comprèn un total de 44 classes, de les quals només es 
van descriure les 22 presents a Menorca. 

Per altra banda, l’OBSAM ha elaborat, entre el 2003 i 2007, un mapa de usos i 
cobertes del sòl a escala 1:5.000, en base a fotografies aèries del 2002. 
Aquesta cartografia, que està actualment en fase de revisió, permetrà una 
anàlisi molt més detallada del territori, ja que arriba a una classificació de 53 
categories, amb una precisió espacial molt major. 

 

 

                                                 
(1) MATA, R., RODRÍGUEZ, J. A. I SEVILLA, M: “Un SIG para el plan de ordenación de 
Menorca. Aspectos naturales i paisagísticos”. Universidad Autónoma de Madrid 
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3. CONTEXT AMBIENTAL I SOCIO-ECONÒMIC 
 

3.1. Localització i principals característiques del Llevant menorquí 

 

El projecte s’emmarca a la zona Llevant de Menorca, de manera que tant 
l’estudi com les propostes es restringiran a aquest àmbit. En concret, el 
projecte es centrarà en els municipis de Maó, Es Castell i Sant Lluís, donat que 
els seus límits administratius abarquen la zona de Llevant. 

S’ha elegit aquest àmbit d’estudi degut a que és una de les zones que en els 
últims anys està experimentant més processos de transformació territorial, i que 
des d’aquest punt de vista presenta una major complexitat. La proximitat de la 
capital de Menorca, Maó, juntament amb la diversitat de sistemes paisatgístics i 
ecològics que agrupa (costaner, rural, urbà, boscós, etc.) li donen aquestes 
característiques. 

Menorca es troba als nord-est de l’arxipélag Balear, al Mediterrani Occidental(1). 
Té una extensió de 702 km2 i 216 km de costa. La distància màxima entre dos 
punts és de 47 km, entre Ciutadella i Maó. El punt més elevat de l’illa té 357 m 
(el Toro). 

Imatge 1. Localització de Menorca 

 
Font: web del Consell Insular de Menorca 

 

El paisatge menorquí està determinat per la climatologia, típicament 
mediterrania; la geologia, calcàriea i plana al sud i argilosa i agreste al nord; i el 
vent de Tramuntana, fresc i molt salí, que degut a la orografia relativament 
plana de l’illa bufa amb força i condiciona tant la vegetació, com molts altres 
aspectes de la vida quotidina. 

                                                 
(1) Informació extreta de la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) 
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Administrativament, Menorca es divideix en 8 municipis, els quals alberguen 11 
nuclis de població i 86.697 habitants (INE, dades a 1 de gener de 2005). Els 
nuclis urbans tradicionals que trobem dins els termes administratius d’aquests 
municipis són: Maó, Es Castell, Sant Lluís, Llucmaçanes i Sant Climent, 
aquests dos últims dins el municipi de Maó. A més, hi ha diversos nuclis 
turístics. 

Imatge 2. Municipis de Menorca 

 
Font: web del Consell Insular de Menorca 

 

Un altre aspecte a destacar respecte al territori insular, i que condiciona les 
transformacions i el desenvolupament d’aquest territori, és la declaració de 
Menorca com a Reserva de la Biosfera. Aquesta declaració es va realitzar al 
1993 dins el programa MAB de la UNESCO, i implica el compromís de 
compatibilitzar l’activitat humana i la conservació del medi ambient i la 
biodiversitat, és a dir, de caminar cap a un desenvolupament sostenible. 
Aquesta distinció li fou otorgada per la gran diveristat de sitemes naturals 
presents en el seu reduït territori, que abarca gairebé la totalitat d’ecosistemes 
mediterranis existents. 

 
3.2. Medi natural 

 

El medi natural de Menorca es caracteritza per la diversitat de paisatges i 
ecosistemes –dins d’un marcat caràcter mediterrani– en un territori reduit: a 
Menorca hi trobem la totalitat d’ecosistemes mediterranis a excepció dels d’alta 
muntanya. Aquest caràcter mediterrani afecta al 65% de la flora, amb només un 
5% d’espècies eurosiberianes, degut a la manca de relleus considerables. 

Dins del grup d’espècies mediterrànies existeix una gran diversitat d’elements 
florístics, resultat de la posició geogràfica de l’illa a la Mediterrània durant els 
darrers cinc milions d’anys. L’element tirrenià és un dels més antics i originals, 
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constiutït per tàxons de marcat caràcter relicte. L’element balear representa, 
finalment, entre un 6 i un 7% de la flora insular. 

Cal destacar també la presència de diverses espècies endèmiques de 
Menorca, localitzades als illots de la costa i a les coves. 

La gran diversitat florística i faunística de l’illa es deu en gran part al seu 
substrat geològic, clarament diferenciat amb dues parts: una calcària a la 
meitad sud i una silícica al nord; però també al paisatge de mosaic de l’illa 
derivat de l’aprofitament tradicional agrícola, que ha permés una diversitat 
d’ambients i una elevada interconnectivitat. 

No es poden oblidar tampoc els valors de Menorca derivats de la seva 
insularitat: la presència d’hàbitats d’una gran riquesa –i també d’una gran 
fragilitat– com són els sistemes dunars, les praderies de Posidonia ocenanica, i 
de zones humides, comporta una gran riquesa i diversitat faunística. 

Aquest ric patrimoni natural es troba en general en un estat de conservació bo, 
com a conseqüència de la protecció de bona part del territori per figures com 
els ANEIs o Parcs Naturals i per una elevada consciència ambiental de la 
població, amb uns lligams tradicioanlment forts envers el territori. 

 

3.3. Context socio-econòmic 

 

L’economia menorquina està dominada, com no podia ser d’altra manera en 
una illa en la seva localització geogràfica, pel sector serveis i pel turisme. Tot i 
així, cal destacar la importància que encara tenen el sector primari i secundari 
en la seva economia. 

El sector agrícola-ramader està enfocat gairebé exclusivament a la producció 
de llet de vaca per a la seva transformació posterior en formatge, i en la 
producció de farratges per alimentar el bestiar, que es cria de manera semi-
estabulada. En els últims anys però, s’estan registrant en els últims anys alguns 
intents de diversificació cap a la producció càrnica.  

L’agrictura menorquina està patint una llarga crisi derivada de la falta de mà 
d’obra, la disminucicó dels guanys per la venda de la llet, les noves necessitats 
de maquinària, etc. que fa que poc a poc s’abandonin les expolotacions o 
“llocs” (tal com es denominen a menorca) menys rendibles econòmicament i 
s’intensifiqui la producció en els més rendibles. Tot i així, aquesta conserva 
encara un pes en l’economia de l’illa i sobre tot en la seva influència territorial 
molt superior que en la resta de les Balears. 

Pel que fa al sector secundari, a Menorca existeix una arrelada tradició 
industrial que, tot i els canvis introduits per l’aparició del turisme i una certa crisi 
estructural del sector, encara conserva bona part de la seva força. A Menorca 
els sector secundari aportava al 2004 un 13,5% del VAB, molt per sobre del 
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8,5% del conjunt de les Illes Balears. Les empreses de producció es troben 
agrupades tant sectorialment com geogràficament, ja que es localitzen 
principalment a Maó o Ciutadella i es desenvolupen al voltant de quatre grans 
sectors: la transformació alimentària, la bijuteria, el moble i el calçat. Els majors 
problemes que ha d’enfrontar actualment aquest sector es deriven de la 
situació de doble insularitat que pateix l’illa, que encareix tant els inputs com les 
exportacions finals de productes, i la manca d’una mà d’obra qualificada, així 
com els derivats de la mida petita de les empreses. 

Finalment, el sector terciari de l’illa està fortament enfocat cap al turisme. A 
Menorca el turisme no escapa dels problemes comuns a la resta de les 
Balears, amb una forta estacionalitat i una concentració de la demanda entorn 
els productes de “sol i platja”. Els allotjaments turístics es localitzen 
principalment a l’oest i al sud-est de l’illa, amb una predominància 
d’apartaments en front a places hoteleres o cases aillades. Els nous reptes que 
plantegen els canvis en la demanda turística, amb una major demanda de 
qualitat i diversificació de l’oferta per sobre del preu, és un dels aspectes que el 
PTI afronta de manera decidida. 

La situació descrita a nivell econòmic té com a conseqüència directa l’ocupació 
pràcticament completa de la població, amb nivells d’atur del voltant del 4%. 

 
3.4. Els municipis de Maó, Es Castell i Sant Lluís 

 

Els tres municipis que conformen la zona d’estudi es localitzen a l’extrem 
oriental de l’illa i ocupen 163,76 km2 (el 23,58% del territori de Menorca). Com 
s’ha comentat, aquesta zona presenta una gran diversitat, tant pel que fa als 
ecosistemes presents com a l’ocupació del territori. Això es deu en primer lloc a 
les característiques biogeogràfiques (substrats geològics, masses d’aigua, etc.) 
com a les diferents figures d’ordenació territorial, que inclouen per una banda 
zones protegides com el Parc Natural de s’Albufera des Grau i per l’altra zones 
costeres amb un gran desenvolupament urbanístic degut principalment al 
turisme, així com també la zona urbana de Maó –capital de Menorca– i les 
àrees periurbanes dels voltants. 

Aquesta marcada diversitat també es reflexa a nivell demogràfic i socio-
econòmic. La zona d’estudi alberga al 47% de la població de Menorca (dades 
del 2003) i en el quinqueni 1998-2003 va experimentar un creixement mitjà del 
18,9%. Com s’aprecia en la taula següent els creixements poblacionals es van 
repartir de manera desigual: 
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Taula 1. Població i creixement demogràfic dels municipis de la zona d’estudi 

Municipi Població al 2003 Creixement en el període 
1998-2003 

Maó 26.536 16,8% 

Es Castell 7.066 12,9% 

Sant Lluís 5.407 27,0% 

Font: adaptació de Méndez, A., 2004 

 

Els tres municipis de la zona d’estudi són, per altra banda, gairebé els que més 
població estrangera tenen empadronada (15,2% a Es Castell, 14,9% a Sant 
Lluís i 13,6% a Maó) només superats pel municipi des Mercadal. La nacionalitat 
més freqüent entre la població d’origen estranger és l’anglesa, seguida de 
l’equatoriana i la marroquina. Això es correspon amb el mercat de treball, que 
concentra gairebé el 50% dels afiliats a la seguretat social a la zona d’estudi. 

Finalment, cal mencionar la distribució de places turístiques als tres municipis, 
que suposen el 18,2% del total de Menorca, però es concentren sobre tot a 
Sant Lluís, amb 5.807 places, seguit per Maó amb 1.838 i es Castell, amb 
1.232. 
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4. AVALUACIÓ DEL LLEVANT DE MENORCA 

 

A continuació es fa una descripció i una avaluació d’alguns aspectes a tenir en 
compte per a una correcta planificació del territori, derivats de l’anàlisi amb SIG 
de la cartografia de referència (veure apartat 7). En primer lloc s’avaluen 
aspectes tals com la diversitat paisatgística, la fragmentació del territori, etc., és 
a dir, aquelles característiques que actualment configuren el Llevant menorquí 
per als ecosistemes menys humanitzats. En segon lloc s’avaluen els aspectes 
territorials més directament lligats amb l’activitat humana, tals com l’ocupació 
urbana, les infraestructures i la pressió en els ecosistemes litorals i rurals. 

 
4.1. Avaluació dels aspectes naturals i paisatgístics del territori 

 

4.1.1. Ocupació del territori: cobertes de sòl 

 

L’anàlisis de les cobertes del sòl és una eina molt útil per aproximar la ocupació 
del territori per els seus elements característics. A aquest efecte s’ha realitzat 
una primera classificació en les quatre categories següents: 

?? Humanitzat: comprèn el sòl urbanitzat de qualsevol tipus (equipaments, 
industrial, habitatges rurals i residencials) així com les zones verdes 
urbanes i les àrees marginals associades a l’espai urbanitzat. 

?? Agrícola: comprèn el sòl dedicat al cultiu, tant de regadiu com de secà, i 
les terres dedicades a pastures o en guaret. 

?? Natural: s’han englobat dins aquesta categoria els sòls en els que la 
intervenció humana és reduïda, com les zones de vegetació natural 
(boscos, màquia, herbassars, etc.) i les zones de dunes, roquissars, 
maresmes, etc. 

?? Extensions d’aigua: inclou els cossos d’aigua naturals, com llacunes, 
torrents, etc. No inclou els cossos d’aigua d’origen humà, que s’han 
inclòs a la primera categoria. 

A l’Annex 1 es detallen les categories de la cartografia de Usos i Cobertes de 
Sòl 1:5000 que s’han inclòs dins cada un d’aquests grans grups. 

Una primera anàlisi de la cartografia mostra que al conjunt del Llevant 
menorquí un 11,3% del territori es troba humanitzat, un 40,0% són terrenys 
agrícoles i un 47,7% és vegetació natural. L’1% restant són cossos d’aigua. Per 
municipis, Maó és, de lluny, el que compta amb més superfície no antropitzada, 
amb un 49,1% de vegetació natural i tan sols un 9,2% construït, mentre que a 
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Es Castell i Sant Lluís la superfície construïda representa el 18,6 i el 16,1% 
respectivament. 

 

Taula 2. Ocupació del sòl al Llevant menorquí (ha i %) 

 Humanitzat Agrícola Natural Extensions 
d’aigua 

 % ha % ha % ha % ha 

Maó 9,2 107,6 40,3 473,2 49,1 577,4 1,4 16,9 

Es Castell 18,6 21,5 55,0 63,6 26,4 30,5 0 0 

Sant Lluís 16,1 55,7 34,0 118,0 49,9 173,2 0 0 

GLOBAL 11,3 184,7 40,0 654,8 47,7 781,2 1,0 16,9 

Font: elaboració pròpia 

 

Es pot observar la cartografia de cobertes del sòl a l’Annex 2. 

En una anàlisi més detallada d’aquestes tres categories permet però apreciar 
algunes particularitats que cal destacar. En primer lloc, una part considerable 
del sòl agrícola es troba en estat d’abandó o destinat a pastures (codi CORINE 
231), i per tant és previsible que, al menys en part, en un futur no molt llunyà 
aquest sòl hagi estat colonitzat per espècies vegetals com l’ullastre o el pi. Com 
s’ha vist, el progressiu abandó del camp és un dels principals problemes de 
l’equilibri territorial a Menorca i una de les qüestions que el PTI aborda amb 
més èmfasi. La proporció de sòl agrícola poc productiu o abandonat varia 
segons els municipis, des del 17,0% de Maó fins al 34,4% de Es Castell. 
Igualment també varien els percentatges de sòl agrícola dedicats a cultius de 
secà o regadiu, tal com es mostra a la següent taula: 
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Taula 3. Tipologies de sòl agrícola al Llevant menorquí (ha i %) 

 Maó Es Castell Sant Lluís Global 

 % ha % ha % ha % ha 

Pastures i 
camps 
abandonats 

17,0 806,5 34,4 219,2 29,4 346,7 21,0 1.372,3 

Cultius 
extensius 
de secà 

79,1 3.744,9 58,7 373,9 57,6 679,4 73,3 4.798,2 

Cultius 
intensius 

2,2 103,6 6,2 39,2 11,9 140,5 4,3 283,4 

Fruiters 1,6 77,1 0,6 4,1 1,1 13,3 1,4 94,6 

Font: elaboració pròpia 

 

Mentre que als municipis de Es Castell i Sant Lluís els camps poc productius o 
abandonats es concentren al voltant de les zones urbanitzades, a Maó, tot i que 
també s’observa aquest procés, s’aprecia una major concentració a la zona 
sud-occidental del municipi. En un escenari d’absència de planificació territorial, 
els processos més probables serien la colonització de la zona sud-occidental 
de Maó per l’ullastrar i la urbanització progressiva de la resta de camps 
abandonats. 

Pel que fa a les cobertes de vegetació natural, s’ha realitzat una classificació de 
les cobertes presents segons els seu valor ecològic basant-nos en la 
classificació de la Directiva Habitats1, que cataloga els Hàbitats d’Interès 
Comunitari i els Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari. Per a establir les 
correspondències entre la classificació de la Directiva Hàbitats i la classificació 
CORINE (en que es basa la classificació de la cartografia de cobertes) s’ha 
utilitzat el sistema de referències creuades EUNIS2. Ara bé, s’ha de tenir en 
compte que en moltes ocasions no existeix una correspondència exacta entre 
la classificació de les Cobertes del Sòl (basada en el sistema CORINE LAND 
COVER) i els hàbitats recollits a la Directiva Hàbitats, ja que en algunes 
ocasions poden encabir-se diversos hàbitats en una mateixa classificació de 
cobertes, i en altres les categories de cobertes cartografiades no corresponen 
exactament amb cap descripció de l’Annex II de la Directiva.  

Tenint en compte aquestes consideracions i apreciacions derivades del treball 
previ a la realització del projecte (en l’elaboració de la cartografia de base) s’ha 
realitzat la següent classificació: 

                                                 
1 Directiva 92/43/EEC del Consell, de 21 de maig, relativa a la Conservació dels Hàbitats 
Naturals i de la Fauna i la Flora Silvestres. 
2 Moss, D., Davies, C.E., 2002. 
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Taula 4. Classificació de les cobertes vegetals segons el seu valor ecològic 

Valor ecològic  Codi 
cartografia 

Descripció Classificació Directiva 
Hàbitats 

Observacions 

Elevat 311A Alzinars HIC no prioritari  

Elevat 311C Bosquets de ribera HIC no prioritari  

Elevat 312B Sivinars HIC prioritari  

Elevat 313A Boscos mixtes d’alzines i ullastres HIC no prioritari  

Elevat 313B Boscos mixtes d’alzines i pins HIC no prioritari  

Elevat 321A Herbassars naturals humits HIC no prioritari 
Molts coincideixen amb basses 
temporals que sí són habitat 
prioritari. 

Elevat 322A Arbusts aerodinàmics litorals HIC no prioritari  

Elevat 322B Tamarells i alocars HIC no prioritari  

Elevat 322D Vegetació nitrohalòfil·la, no 
escleròfil·la ni aerodinàmica 

Difícil d’assimilar amb una 
categoria de l’Annex I 

Inclou espècies protegides 
(Ex. Santolina 
chamaecyparissus). 

Elevat 323 Màquia escleròfil·la HIC no prioritari  

Elevat 331A Platges i arenals sense vegetació No hi ha cap HIC 
corresponent 

Tots els habitats litorals són 
d’alt interès natural. 

Elevat 331B Dunes i arenals amb vegetació HIC no prioritari  

Elevat 332 Roquissars sense vegetació  No hi ha cap HIC 
corresponent 

Tots els habitats litorals són 
d’alt interès natural. 

Elevat 333 Roquissars amb vegetació esparsa HIC no prioritari  
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Mitjà 311B Ullastrars HIC no prioritari 
5330 “Matollars 
termomediterranis i 
predesèrtics” 

Mitjà 312A Pinars HIC no prioritari  

Mitjà 313C Boscos mixtes d’ullastres i pins HIC no prioritari  

Mitjà 321B Herbassars naturals secs HIC no prioritari  

Mitjà 324A Marines (brolles) de brucs i estepes No hi ha cap HIC 
corresponent 

En alguns casos seria un 
5330. 

Baix 322C Bardisses No hi ha cap HIC 
corresponent  

Baix 324B Ullastrar en regeneració No hi ha cap HIC 
corresponent  

Baix 334 Zones cremades No hi ha cap HIC 
corresponent  

Font: elaboració pròpia 
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Com es pot observar a l’Annex 4, la vegetació amb un valor ecològic més 
elevat es concentra a les zones costaneres (principalment al Parc Natural des 
Grau i al nord de Maó) i en els alzinars del centre i oest de Maó. 

Per municipis, Maó és el municipi amb un major percentatge de cobertes 
vegetals amb un alt valor ecològic (27,76%) seguit de Sant Lluís (24,29%) i Es 
Castell (15,13%). En conjunt, més d’una quarta part de les cobertes vegetals 
del llevant menorquí poden ser considerades d’alt valor ecològic, i més d’un 
50% d’un valor ecològic mitjà. A la taula següent es poden apreciar aquestes 
xifres: 

 

Taula 5. Valor ecològic de la vegetació al Llevant menorquí (ha i %) 

 Maó Es Castell Sant Lluís Total 

 ha % ha % ha % ha % 

Alt 1.602,96 27,76 46,20 15,13 420,49 24,29 2.069,65 26,50 

Mitjà 3.045,89 52,75 123,84 40,55 771,47 44,56 3.941,20 50,46 

Baix 1.125,06 19,49 135,34 44,32 539,24 31,15 1.799,64 23,04 

Font: elaboració pròpia 

 

Si es comparen les taules 1, 2 i 4 s’observa que Maó i Sant Lluís compten 
gairebé amb un 50% de cobertes naturals, mentre que a Es Castell les 
cobertes naturals són d’un 26%. Es Castell és també el que té un major 
percentatge de sòl agrícola poc productiu (pastures i camps abandonats) i 
també un major percentatge de vegetació amb un baix valor ecològic. Pel 
contrari, Maó és el municipi que presenta nivells d’urbanització més baixos i 
nivells de sòl agrícola poc productiu i vegetació amb baix valor ecològic 
inferiors. Sant Lluís presenta valors intermitjos per als paràmetres analitzats. 



 17

Gràfic 1. Percentatge de sòl natural amb baix valor ecològic i sòl agrícola poc 
productiu al Llevant menorquí 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Aquestes dades suggereixen que tant l’abandonament de les activitats 
agrícoles productives com la progressiva urbanització del territori tindrien 
efectes negatius sobre l’entorn natural 

Tot i que al voltant de les grans infraestructures (aeroport, aeròdrom) i a la 
perifèria dels nuclis urbans s’hi localitzen masses vegetals de baix valor 
ecològic, més freqüentment aquestes masses es troben properes a zones 
agrícoles o semi-naturals. 

Això s’explicaria pel procés de successió ecològica, pel qual els camps 
abandonats serien colonitzats en primer lloc per espècies oportunistes d’escàs 
valor ecològic, per donar pas posteriorment a hàbitats més complexos. Per tant, 
majors nivells d’abandonament de les terres agrícoles donarien com a resultat 
un percentatge major d’hàbitats en les fases inicials de la successió, amb un 
valor ecològic baix. 

Per altra banda, la relació entre el percentatge de camps abandonats, sòl 
urbanitzat i vegetació de baix valor ecològic també es podria explicar com a 
conseqüència de la pèrdua de l’equilibri entre els ecosistemes agrícoles, 
antròpics i els naturals, que a Menorca han co-evolucionat fins a resultar 
interdepenents. La degradació dels ecosistemes agrícoles afectaria 
negativament als ecosistemes naturals colindants, de la mateixa manera que 
les grans infraestructures o nuclis de població contribueixen a degradar l’entorn 
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natural proper. Alhora, la major pressió urbanística afavoriria l’abandonament 
dels usos agrícoles en favor d’altres usos amb major rendiment econòmic, 
accelerant encara més el procés de degradació del medi natural. 

 

4.1.2. Estructura i diversitat del paisatge 

Es coneix per estructura del paisatge la distribució espacial de les diferents 
unitats o components que conformen un territori. Aquestes unitats 
correspondrien a hàbitats o ecosistemes diferenciats (segons l’escala d’anàlisi) 
que es distribuirien seguint patrons determinats3. Segons Forman & Gordon, 
les unitats  que configuren el paisatge es poden descriure com a tessel·les 
(patches), corredors (corridors) i matriu (matrix). En el cas present, les unitats 
del paisatge es correspondrien amb les diferents tipologies de cobertes del sòl: 

?? Matriu: la matriu en el paisatge del Llevant de Menorca serien els camps 
de conreu i pastures. Tot i que la seva superfície és inferior a la de les 
cobertes naturals (40% en front al 47,7%) s’han considerat la seva major 
interconectivitat i el seu paper estructurador del paisatge com a elements 
definidors. S’ha de tenir en compte però, que la definició de la matriu 
depèn fortament de l’escala d’estudi. En escales menors la matriu podria 
considerar-se en alguns casos -com al sud de Sant Lluís o en el Parc 
Natural des Grau- la coberta natural i els camps agrícoles passarien a 
ser tessel·les. 

?? Tessel·les: les tessel·les o patches es correspondrien amb diferents 
tipologies de cobertes artificials (edificacions disperses, nuclis urbans, 
algunes infraestructures), naturals (masses boscoses i arbustives) i 
cossos d’aigua. S’han identificat vuit tipus principals de tessel·les: 
urbanitzacions disperses, nuclis urbans, infraestructures, zones 
marginals, vegetació arbrada, vegetació arbustiva, vegetació herbàcia i 
cossos d’aigua. 

?? Corredors o corridors: en aquesta categoria es poden englobar els 
elements lineals de paisatge, tant els d’origen antròpic com els d’origen 
natural. Els principals tipus de corredors identificats al llevant menorquí 
serien: carreteres i camins, cossos d’aigua, vegetació litoral (que forma 
un corredor discontinu seguint bona part de la costa) i també, en molts 
casos, la vegetació herbàcia. 

A continuació es presenta una anàlisi de les principals característiques de cada 
un d’aquests elements: 

 

                                                 
3 Pino, J., Rodà, F. 
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Taula 6. Principals característiques dels elements del paisatge  

 Element Mida 
mitjana 

(m2) 

Forma 
(perímetre/àrea) 

Nombre 
de 

polígons 

Disposició a 
l’espai 

Cultius Matriu 11.235,82 0,0648 5.832 Element 
estructural del 

territori 

Urbanitzacions 
disperses 

Tessel·la 1.172,45 0,1042 4.319 Dispers a tot 
el territori 

Nuclis urbans Tessel·la 5.278,33 0,1338 824 Agrupats al 
sud i sud-est 

Infraestructures Tessel·la 6.529,14 0,0526 276 Agrupats 

Zones 
marginals 

Tessel·la 2.708,42 0,1037 1.794 Dispers a tot 
el territori 

Vegetació 
arbrada 

Tessel·la 7.993,45 0,0646 1.576 Agrupada al 
sud i al Parc 
Natural des 

Grau 

Vegetació 
arbustiva 

Tessel·la 5.631,34 0,0927 10.237 Agrupada al 
sud i al Parc 
Natural des 

Grau 

Vegetació 
herbàcia 

Corredor 5.137,05 0,0908 883 Concentrada 
a les zones 

litorals 

Vegetació 
litoral 

Corredor 12.122,13 0,0597 316 Concentrada 
a les zones 

litorals del 
nord 

Cossos d’aigua Corredor 16.880,27 0,0538  Principalment 
a la zona 

nord 

Carreteres i 
camins 

Corredor 4.670,18 0,3602  En forma de 
xarxa per tot 

el territori 

Font: elaboració pròpia 

 

La mida mitjana de cada element s’ha obtingut de la divisió entre la superfície 
total de cada element del paisatge i el nombre de polígons existents. La mida 
mitjana dels polígons és indicativa en part de la mida total dels elements del 
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paisatge i en part la continuïtat de cada element en el territori, en contraposició 
a la fragmentació que indiquen mides mitjanes molt petites. Com s’observa a la 
Taula 6 la mida de polígons més gran correspon als cossos d’aigua (a causa 
del pes de la llacuna de s’Albufera des Grau) seguit de la vegetació litoral i els 
cultius. Les mides més petites corresponen a la urbanització dispersa i a les 
zones marginals. Cal destacar també la mida relativament gran dels polígons 
de vegetació arbrada, un 42% major que la vegetació arbustiva. 

El nombre de polígons de cada element complementa les dades anteriors. 
Elements amb una mida mitjana petita i un nombre de polígons elevat es poden 
considerar molt fragmentats, mentre que elements amb un nombre de polígons 
elevat però una mida més gran poden gaudir d’unes millors condicions 
ecològiques. Aquest seria el cas dels cultius. En canvi, les zones marginals i la 
vegetació arbustiva serien segons aquests criteris els dos elements més 
fragmentats. 

La forma, calculada com a la divisió del perímetre entre l’àrea, indica la relació 
entre la zona interior del polígon i el marge. A les zones de marge s’hi troba 
sovint una eleva diversitat d’espècies, ja que s’hi concentren les espècies poc 
exigents dels hàbitats veïns i algunes espècies que toleren diversos hàbitats. 
La zona d’interior funciona com a refugi de les espècies més exigents o més 
exclusives de determinats hàbitats. Per això, una relació perímetre/àrea –
anomenada també “efecte marge”- elevada pot suposar la desaparició 
d’aquestes espècies. Al llevant de Menorca els elements del paisatge amb un 
efecte marge més elevat són els urbanitzats (carreteres i camins, nucli urbà i 
urbanitzacions disperses) seguits de les zones marginals. Dels elements 
naturals, els que presenten un efecte marge major són la vegetació arbustiva i 
la vegetació herbàcia, mentre que la vegetació arbrada i la vegetació litoral 
presenten una relació perímetre/àrea un 30% menor. 

Finalment, la disposició a l’espai (tessel·les agrupades en una mateixa zona o 
disperses a tota la zona) pot tenir una gran influència en aspectes com 
l’impacte ambiental provocat per determinats elements o la connectivitat. Per 
exemple, els impactes associats a la urbanització dispersa seran 
considerablement majors que els dels nuclis urbans. En canvi, les tessel·les 
d’elements naturals agrupades poden permetre que les diferents espècies 
passin de l’una a l’altra i que existeixi una comunicació entre elles. 

Pel que fa al territori en el seu conjunt, es poden també mesurar alguns 
paràmetres per avaluar la seva estructura, que poden ser independents de les 
característiques dels seus elements per separat: 
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Taula 7. Principals característiques del paisatge. Anàlisi global. 

Paràmetre Resultat Descripció 

Àrea total 16.375 ha Superfície total dels municipis de Maó, Es 
Castell i Sant Lluís  

Nombre de classes 11 Nombre d’elements del paisatge que s’han 
diferenciat en aquest territori (veure Taula 6) 

Nombre de tessel·les  26.633 Nombre total de polígons del territori estudiat 

Diversitat (Índex de 
Shannon-Wienner) 

0,6832 Mesurada com H=-? pi·log(pi), on pi 
correspon al percentatge en superfície de 
cada element del paisatge 

Dominància 0,3439 Mesurada com D=[Hmax+? pi·log(pi)]/H, on 
Hmax és igual al logaritme del nombre total 
d’elements del paisatge. 

Fragmentació 2.421 Es calcula com el nombre total de polígons 
dividit pel nombre d’elements del paisatge 
diferenciats 

Mida de gra 7.214 m2 Mitjana de l’àrea dels polígons presents al 
territori 

Font: elaboració pròpia 

 

Aquesta anàlisi posa de manifest que ens trobem davant un territori amb una 
diversitat mitjana-alta, on els diferents elements del paisatge es troben en 
equilibri pel que fa a la seva presència en el territori. En canvi, s’aprecia una 
mida de gra relativament petita, tot i que s’aprecia una gran variabilitat entre els 
diferents elements del paisatge. Finalment, cal observar l’elevat nivell de 
fragmentació del territori, que s’estudia més detalladament en el següent 
apartat. 

 

4.1.3. Connectivitat, connectància i fragmentació del territori 

La connectivitat i la connectància són dos termes relacionats però amb 
característiques diferenciades. En primer lloc, la connectància fa referència a 
les connexions físiques del territori, és a dir, a la presència de límits comuns 
entre els elements del paisatge que es consideren. La connectivitat té un sentit 
més global, ja que fa referència no tan sòls a la presència de connexions 
estructurals sinó també a la circulació i transferència dels fluxos d’organismes i 
processos (migració, colonització, reproducció) entre diferents hàbitats. En 
general per a una bona connectivitat és necessària una bona connectància. 
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Pel contrari, la fragmentació del territori indica una manca de connectivitat entre 
els hàbitats considerats, limitada per polígons d’elements del paisatge que 
funcionen com a barreres. 

L’estudi de la connectivitat/fragmentació d’un territori determinat és molt 
complex i requereix sens dubte un treball de camp que escapa a l’abast 
d’aquest projecte. Tot i així s’han realitzat algunes anàlisis amb SIG que 
permeten una aproximació en aquest aspecte. 

En primer lloc s’han classificat les cobertes del sòl en “favorables”, 
“desfavorables”, “zones de pas”, “barreres” i “corredors” segons les seves 
característiques. A l’Annex 5 es pot consultar la correspondència entre cada 
una d’aquestes categories i la classificació de cobertes del sòl. 

A continuació s’ha realitzat l’estudi de connectància d’aquestes categories, que 
ens dóna la superfície les zones favorables en contacte amb connectors, 
barreres, zones de pas i zones desfavorables: 

 

Taula 8. % de zones favorables en contacte amb zones desfavorables, barreres, 
connectors i zones de pas 

 Maó Es Castell Sant Lluís 

Zona desfavorable 50,5 62,0 65,6 

Barrera 50,9 49,6 60,4 

Zona de pas 80,1 94,0 71,7 

Connector 8,3 5,5 2,6 

Font: elaboració pròpia 

 

Com s’observa a la taula, els municipis amb menor connectància són els de 
Sant Lluís i Es Castell, amb un elevat percentatge de les zones favorables en 
contacte amb zones desfavorables o barreres i menor superfície en contacte 
amb connectors. 

Una altra anàlisi interessant és la connectivitat entre zones protegides. S’han 
buscat les zones “favorables”, “de pas” o “connectors” que uneixen les zones 
de protecció previstes pel PTI del Llevant de Menorca. A l’Annex 6 es pot 
observar la cartografia resultant d’aquest anàlisi. 

La zona nord (des del port de Maó fins a l’extrem nord de la zona d’estudi) 
mostra una bona connectivitat, amb una extensió considerable de zones 
favorables connectades entre sí per zones de pas i connectors. Les úniques 
excepcions són les carreteres de Maó-Fornells (Me-7) i de Favàritx (Cf-1), que 
funcionen com a barreres entre la zona est, la central i la oest. La majoria 
d’aquesta zona nord es troba classificada com ANEI. 
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La zona sud, amb una superfície protegida molt menor, presenta en canvi 
problemes de connectivitat acusats. A l’absència gairebé total de connectors 
cal afegir la presència de zones desfavorables i barreres disperses al territori, 
abundants tant entre les zones protegides com a la resta del territori. 

Finalment, cal observar que els polígons de zones favorables de la zona nord 
tenen una mida mitjana considerablement major que els de la zona sud. Per 
municipis la distribució és la següent: 

 

Taula 9. Mida mitjana dels polígons segons la seva connectivitat (m2) 

 Maó Es Castell Sant Lluís Mitjana 

Barrera 6.455 4.276 2.642 4.670 

Connector 2.019 1.019 1.336 1.865 

Zona de pas 12.892 9.303 6.959 10.807 

Zona 
desfavorable 

2.519 1.882 1.954 2.230 

Zona 
favorable 

6.885 2.786 5.127 6.088 

Font: elaboració pròpia 

 
4.2. Avaluació de la petjada humana 

 

4.2.1. Ocupació del territori: usos de sòl 

Si l’anàlisi de les cobertes del sòl ens permetia una aproximació a la distribució 
dels diferents elements del territori, l’anàlisi d’usos del sòl ens permet una visió 
més antropogènica de l’ocupació del sòl. Les relacions entre ambdues anàlisis 
–la de cobertes i la d’usos– dóna una interessant visió de les relacions entre 
l’ús que fa l’home d’un determinat territori i els processos de transformació que 
pateix aquest. 

La classificació d’usos del sòl del Mapa de Cobertes i Usos del Sòl (2002) fa 
una classificació bàsica en “usos naturals”, “usos agrícoles” i “usos urbans i 
industrials” que mostra una correspondència gairebé absoluta amb la 
classificació realitzada a l’apartat 4.1. Per tant, en el present apartat es 
restringirà l’anàlisi als usos urbans i industrials, per ser els que presenten major 
interès. 
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Taula 10. Usos del sòl al Llevant Menorquí (ha i %) 

 Maó Es Castell Sant Lluís Total 

 ha % ha % ha % ha % 

Nucli de 
població 

90,3 8,2 19,6 8,6 20,4 3,5 130,3 6,8 

Nucli turístic 28,5 2,6 1,6 0,7 168,1 28,7 198,3 10,4 

Hortals d’oci 
o cases 
residencials 

110,1 10,1 68,2 29,8 69,9 11,9 248,2 13,1 

Usos 
industrials i 
comercials 

193,8 17,7 34,3 15,0 105,9 18,1 334,0 17,5 

Sistemes 
generals 

479,6 43,8 44,6 19,5 150,9 25,8 675,0 35,4 

Àrees de 
lleure 

60,12 5,5 23,6 10,3 51,2 8,8 137,0 7,2 

Equipaments 84,4 7,7 31,6 13,8 5,8 1,0 126,9 6,7 

Altres 47,5 4,3 5,5 2,4 12,9 2,2 65,9 3,5 

Font:elaboració pròpia 

 

En la taula anterior es pot observar que l’ús més freqüent en les àrees 
urbanitzades és el de sistemes generals, sobre tot al municipi de Maó, on 
suposen gairebé un 44% del territori urbanitzat. Aquest fet ve donat 
principalment per la localització de l’aeroport de Maó.  

Destaca també la predominança d’usos turístics o de segona residència 
(hortals d’oci o cases residencials) en front a la primera residència (nuclis de 
població). La presència en el territori de les dues primeres categories (328,6 
ha) triplica la presència de nuclis de població (130,3 ha). Aquest fenomen és 
especialment acusat al municipi de Sant Lluís, on l’ocupació de les segones 
residències o residències turístiques és més de deu vegades superior a 
l’ocupació de les primeres residències. A Es Castell, la presència de hortals 
d’oci i cases residencials (29,8%) predomina per sobre dels usos turístics 
(0,7%) i els nuclis de població (8,6%). 

Els usos industrials i comercials i les àrees de lleure tenen una presència 
equilibrada al territori, representant al voltant d’un 17% els primers i al voltant 
d’un 7% els segons. 

Per últim, cal destacar les diferències entre el sòl destinat a equipaments entre 
els tres municipis, amb 13,8% per Es Castell, un 7,7% a Maó i tan sòls un 1% a 
Sant Lluís. Aquestes diferències tan acusades es justificarien en part per les 
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menors necessitats d’equipaments de la població estacional, ja que s’observa 
una certa correspondència entre la major ocupació del sòl per a primera 
residència i la major presència d’equipaments.  

En conjunt es pot concloure que s’observen diferències notables pel que fa als 
usos del sòl entre els tres municipis, tot i que en termes generals s’observa una 
excessiva ocupació dels usos turístics i residencials en front als usos de 
primera residència, i una concentració d’infraestructures i dels sistemes 
generals. En els apartats següents es fa una anàlisi més detallada d’aquests 
elements. 

 

4.2.2. Ocupació urbana i àrees d’influència 

Es podria definir l’àrea d’influència d’un nucli urbà com aquell territori contigu al 
nucli amb que existeixen intercanvis de matèria, energia i informació constants. 
En altres paraules, i des d’un punt de vista més antropocèntric, es tractaria de 
les zones en que es localitzen les activitats i serveis que no són desitjables al 
nucli, ja sigui per raons econòmiques, estètiques o de salubritat.  

Les àrees d’influència dels nuclis urbans presenten característiques singulars 
des del punt de vista territorial, ja que si bé no resulten en general tan 
impermeables per a la majoria d’espècies de flora i fauna com els nuclis 
urbans, constitueixen en moltes ocasions territoris degradats o en procés de 
degradació, amb abundància d’espècies oportunistes i elements 
artificialitzadors. Una altra característica de les àrees d’influència dels nucli 
urbans és el seu elevat perímetre o “efecte marge” ja que, al contrari que els 
nuclis urbans, presenten amb freqüència formes allargades o esfilagassades, el 
que augmenta el seu impacte sobre els hàbitats veïns. 

A l’Annex 7 es pot observar el mapa de les àrees d’influència dels nuclis urbans 
de Maó, Es Castell i Sant Lluís. Per a calcular les àrees d’influència dels nuclis 
urbans s’han seleccionat tots els usos clarament dependents d’aquests (usos 
industrials o comercials, equipaments i hortals d’oci) juntament amb els 
mateixos nuclis urbans i els nuclis turístics i s’ha realitzat un buffer de 50 m. 
Dels polígons resultants, s’han seleccionat només els majors de 7 ha per 
considerar-se que tenen una grandària suficient per a suposar una pertorbació 
en l’estructura del territori.  

Com es pot observar a la taula següent, les àrees d’influència dels nuclis de 
Maó i Es Castell arriben a ser 14 i 20 cops majors que el propi nucli, mentre 
que a Sant Lluís l’àrea d’influència és uns 8 cops major que el nucli: 
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Taula 11. Àrea i perímetre dels nuclis urbans de Maó, Es Castell i Sant Lluís i les 
seves àrees d’influència 

 Maó Es Castell Sant Lluís 

Àrea nucli (m2) 1.188.137 212.444 1.885.334 

Àrea influència (m2) 17.084.193 4.322.867 15.805.716 

Perímetre nucli (m) 89.410 17.971 109.535 

Perímetre zona influència (m) 171.714 42.920 142.602 

Font: elaboració pròpia 

 

Les àrees d’influència dels nuclis urbans tenen una forma de “taca d’oli” amb 
extrems allargats que segueixen les vies de comunicació. En canvi les àrees 
d’influència dels nuclis turístics formen un cinturó de forma més o menys 
circular al seu voltant. Tot i que a primera vista es pot considerar que l’àrea 
d’influència dels nuclis urbans es proporcionalment major que la dels nuclis 
turístics, s’ha de tenir en compte que aquests últims presenten en general una 
densitat molt més baixa que els primers. 

Una altra característica important d’aquestes àrees d’influència és la formació 
d’”anells” que uneixen dos nuclis urbans (vegi’s el format pels nuclis de Maó i 
Sant Lluís) que –sense formar un continu urbà– conformen cinturons semi-
urbanitzats de baixa densitat. L’interior d’aquests anells es troba amb 
freqüència degradat, i s’hi mesclen usos agrícoles, naturals i urbans. 

La formació d’aquestes àrees d’influència al voltant dels nuclis urbans i turístics 
implica un model territorial amb una certa segregació d’usos: amb una 
concentració dels usos residencials i dels sectors comercials de primera 
necessitat a l’interior del nucli, i l’expulsió dels usos industrials i certs usos 
comercials, els equipaments i les zones d’oci a l’exterior. Això té importants 
implicacions pel que fa a la mobilitat de la població, que es veu obligada a fer 
ús de transport motoritzat (principalment vehicle privat, donades les 
deficiències de la xarxa de transport públic a Menorca) per a satisfer algunes 
necessitats quotidianes, però sobre tot per a satisfer la demanda d’oci. 

 

4.2.3. Sistemes generals, infrastructures i accessibilitat del territori 

Com s’ha vist a l’apartat anterior, amb freqüència els impactes territorials dels 
nuclis de població van molt més enllà dels seus límits estrictes, ja que els usos 
comercials i industrials, d’oci, etc. es localitzen fóra d’aquests límits formant 
“corones” artificialitzades. La morfologia que adopten aquestes zones, que 
sense estar totalment urbanitzades tenen un impacte notable en el territori i 
alteren els sistemes naturals, està estretament relacionada amb les 
infraestructures de transport o el que podríem denominar l’accessibilitat al 
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territori. Així, les infraestructures de transport –en especial les de primer ordre 
com aeroports, autopistes, etc. – afegeixen a l’impacte ambiental que ja de per 
sí tenen aquestes infraestructures (barrera entre ecosistemes, consum de sòl, 
transformació dels cursos d’aigua i altres) els impactes dels usos abans 
mencionats. A més, en una illa turística com Menorca, la presència 
d’infraestructures de transport implica necessàriament una major freqüentació 
per part de turistes, excursionistes, etc. 

La forta atracció d’activitats comercials, industrials i de segones residències 
que mantenen aquestes infraestructures tan sòls pot ser continguda per un 
planejament territorial estricte. En l’Annex 8 Es pot observar el grau 
d’accessibilitat del Llevant de Menorca, segons la presència d’infraestructures 
de transport (carreteres, camins, ports i aeroports). Combinant aquesta imatge 
amb les àrees d’influència urbanes explicades a l’apartat anterior, s’obté una 
bona aproximació de l’impacte de la urbanització sobre el territori. 

Com es pot observar, mentre el sud i especialment el sud-est gairebé no 
conserven espais lliures d’urbanització, al nord s’hi troben encara grans 
extensions lliures de la petjada humana. L’extensió dels polígons restants entre 
infraestructures il·lustra aquesta situació: 

 

Taula 12. Nombre de polígons allunyats de nuclis de població i infraestructures 
segons la seva mida 

 >1.000 ha  entre 100 i 
1.000 ha 

entre 10 i 100 
ha 

<10 ha 

Maó 1 14 27 358 

Es Castell 0 2 7 40 

Sant Lluís 0 5 18 217 

Zona Nord 1 8 13 282 

Zona Sud 0 12 36 324 

Font: elaboració pròpia 

A la zona nord (zona que comprendria els territoris des del nord del port de 
Maó fins al nord de l’illa) els polígons lliures d’influència de les infraestructures 
de mes de 100 ha representen un 88,7% del territori, mentre que a la zona sud 
tan sòls representen un 68,9%.  

Mantenir una mida de polígon mínima es substancial per a la supervivència de 
les espècies, segons la teoria de la població mínima viable4, especialment per a 
aquelles espècies que es troben als esglaons superiors de la cadena tròfica. La 
diversitat d’espècies també està relacionada directament amb la mida dels 

                                                 
4 Meffé I Carroll, 1994 
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polígons, sempre que aquests es trobin aïllats entre sí5. Cal remarcar que, tot i 
que per a un nombre important d’espècies les barreres existents, tals com 
carreteres o nuclis urbans, no són insalvables, per a altres espècies aquestes 
poden impossibilitar els intercanvis amb poblacions de polígons adjacents.  

 

4.2.4. Grau d’urbanització del litoral 

Com s’ha vist a l’apartat 4.1, els ecosistemes costaners tenen un elevat valor 
ecològic. A més, aquests ecosistemes són d’una extremada fragilitat, pel que 
les perturbacions d’origen humà, com la urbanització parcial, poden 
desequilibrar-los fàcilment. Per altra banda, en una illa turística com Menorca, 
per la que les platges i costes són un dels principals atractius turístics –si no el 
principal– aquestes esdevenen un recurs econòmic de primer ordre. 

Degut a dificultats tècniques no s’ha pogut realitzar una anàlisi del llevant de 
Menorca amb SIG, però l’OBSAM ha facilitat dades referents a tot el territori de 
Menorca6. 

L’anàlisi de les cobertes revela que la urbanització a Menorca es concentra en 
el primer Km de litoral, sobretot dels 0 als 500 m. La majoria d’aquestes 
cobertes urbanitzades es troben a sud-est de l’illa, especialment as municipis 
de Sant Lluís, Es Castell i el port de Maó. Pel que fa als usos de les cobertes 
urbanitzades, el més freqüent és l’ús turístic, amb un 41,1% del total, seguit 
dels sistemes generals, amb un 22,4%. 

Les cobertes naturals ocupen fins a un 80% dels primers 100 m de franja litoral, 
tot i que les cobertes agrícoles augmenten el seu pes relatiu a mesura que ens 
allunyem de la costa. 

 

4.2.5. Pressió difusa en medi rural 

Si les zones urbanes i les infraestructures comporten una alteració evident del 
territori, les zones rurals pateixen impactes més difusos i difícils d’identificar a 
primera vista.  

Les zones rurals de Menorca han estat tradicionalment en equilibri amb el medi 
natural. Mitjançant pràctiques de l’agricultura i ramaderia tradicionals com el 
guaret, la conservació de marges, etc. s’han conservat la capacitat 
regeneradora del sòl i la biodiversitat.  

Actualment, les zones rurals de Menorca -i molt especialment les de la zona 
d’estudi, degut a la proximitat de la capital de l’illa- estan patint un procés de 

                                                 
5 Segons la teoria de la biogeografia insular (Mac Arthur & Wilson, 1967), el nombre d’espècies 
d’un hàbitat aïllat augmenta en relació directa a la mida de l’hàbitat i en relació inversa a la 
distancia d’altres hàbitats similars 
6 Canals et all, 2007 
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transformació tant la morfologia com en els usos del territori. La condicions de 
treball en el món agrícola, així com la transformació del sector degut a factors 
diversos i complexos han provocat que l’ús principalment agrícola s’hagi passat 
a un ús recreatiu o fins i tot residencial. Això ha provocat alhora canvis en la 
morfologia dels camps que, en haver perdut la seva funció bàsicament 
productiva, no necessitin una àrea mínima per a resultar econòmicament 
viables. En altres ocasions, el valor més baix del sòl en les zones agrícoles ha 
fet que algunes parcel·les acullin infraestructures, usos industrials, i en generals 
aquelles activitats habituals de la perifèria dels nuclis urbans. Finalment 
existeixen àrees on aquesta transformació d’ús no s’ha produït, però en canvi 
s’han abandonat els camps per resultar poc rendibles, amb el que de l’ús 
agrícola s’ha passat a un ús que, segons el temps transcorregut, podria 
esdevenir “natural”. 

Els canvis d’usos explicats en el paràgraf anterior no impliquen la transformació 
de grans extensions de territori, però introdueixen distorsions importants en la 
dinàmica econòmica i social del medi rural. També suposen canvis morfològics 
importants com la fragmentació de les parcel·les, la creació de les 
infraestructures associades etc. 

En l’Annex 9 s’han remarcat els polígons adjacents a zones agrícoles amb els 
usos esmentats (residencials, recreatius, camps abandonats, infraestructures i 
àrees marginals). A continuació es mostra un detall de la zona sud, on la 
pressió és més evident: 

 



 30

Imatge 3. Pressió difusa en el medi rural. Detall de la zona sud d’estudi 

 
Font: elaboració pròpia 

 

Com es pot observar, els hortals d’oci i cases residencials es localitzen a la 
perifèria dels nuclis urbans o resseguint les vies de comunicació; al voltant 
d’aquests, els camps abandonats són abundants. Pel que fa a les 
infraestructures i àrees marginals, es troben disperses al territori, tot i que amb 
més freqüència al voltant dels eixos de comunicació. 

La pressió difusa en el medi rural està per tant molt relacionada amb els 
sistemes urbans i les seves àrees d’influència, tal com es descriu a l’apartat 
4.2.2. En molts casos, els elements que suposen aquesta pressió són aquells 
que les zones urbanes han expulsat del nucli per resultar poc adequats (hortals 
d’oci, usos recreatius, infraestructures) o són conseqüència de la degradació 
provocada per aquests (àrees marginals, camps abandonats). Un planejament 
urbanístic i territorial integrats, que tinguin en compte les necessitats i impactes 
tant dels nuclis urbans com del medi natural i agrícola de manera global, són 
per tant una eina imprescindible per al desenvolupament sostenible del territori. 

 



 31

5. DIAGNOSI DEL LLEVANT DE MENORCA 
 

En els apartats anteriors s’ha realitzat una anàlisi de les característiques 
territorials del llevant de Menorca en base a la cartografia digital de Cobertes i 
Usos del Sòl. La informació obtinguda permet determinar els punts més 
rellevants d’aquest territori així com els principals reptes i oportunitats a que 
s’enfronta en l’actualitat. 

 
5.1. Estructura del territori i principals paràmetres ambientals 

 

Els tres municipis del llevant menorquí (Maó, Es Castell i Sant Lluís) conserven 
l’equilibri entre les cobertes naturals (47,7%), agrícoles (40%), i urbanitzades 
(11,3%). Aquest equilibri, característica substancial del territori menorquí i una 
de les raons principals pel que va ser distingida com a Reserva de la Biosfera, 
es troba amenaçada pel procés d’abandó de les activitats agrícoles productives 
(21% del total de terres agrícoles), que es donen principalment al voltant de les 
zones urbanitzades. Dels tres municipis estudiats, Es Castell i Sant Lluís són 
els que presenten aquest procés de manera més acusada. 

L’abandó de les activitats agrícoles, així com la urbanització del territori, tenen 
una influència directa en la qualitat del medi natural. La vegetació de baix valor 
ecològic es localitza en la pràctica totalitat dels casos en les zones on es donen 
aquestes circumstàncies. En canvi, al llevant menorquí existeix un 25% de la 
vegetació d’alt valor ecològic, localitzada principalment a la franja de costa i als 
municipis de Maó i Sant Lluís. 

Pel que fa a l’estructura del paisatge, ens trobem davant un territori amb una 
matriu de camps de cultiu i tessel·les de mida variable: mides petites per a 
polígons de zones urbanitzades o marginals, i mides més grans per a polígons 
de vegetació arbrada i litoral. S’observa també una diversitat d’elements 
mitjana-alta (H=0,6832), sense una predominança clara de cap categoria 
(D=0,3439). 

La connectivitat entre les zones naturals del territori al nord de la zona d’estudi 
és en general bona, amb una elevada connectància i polígons de zones 
considerades “favorables” de mida gran. Al sud de la zona d’estudi (Es Castell, 
Sant Lluís i sud de Maó) s’observa en canvi una elevada fragmentació i un gran 
nombre d’elements urbanitzats que funcionen com a “barreres” 

L’anàlisi dels usos de les cobertes artificials ha posat de manifest l’excessiva 
ocupació del sòl per a usos turístics (10,4%) o de segona residència (13,1%) en 
front a l’ocupació per a primera residència (6,8%). La proporció arriba a ser de 
10 a 1 en el municipi de Sant Lluís. S’observa també un cert desequilibri en 
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dotació d’infraestructures entre els tres municipis, justificada parcialment per la 
major població i capitalitat de Maó. 

L’accessibilitat al territori mitjançant vies de comunicació per carretera, ports i 
aeroports té un paper decisiu en la localització de les segones residències i 
d’altres propis de la perifèria urbana, com zones industrials, comercials i 
equipaments. Aquests elements es localitzen resseguint l’eix de les principals 
vies de comunicació i configuren el que s’ha anomenat l’àrea d’influència dels 
nuclis urbans. Les àrees d’influència tenen un notable impacte en el territori i en 
els sistemes naturals, degut a la seva extensió: l’àrea d’influència de Es Castell 
és 20 cops superior que la del propi nucli. A Sant Lluís i Maó aquesta relació és 
de 14 i 8 cops respectivament. Per altra banda, les denominades àrees 
d’influència conformen en ocasions “anells” de zones semi-urbanitzades que 
engloben i uneixen diferents nuclis urbans, creant així zones interiors sotmeses 
a una forta pressió antròpica i aïllades dels sistemes naturals exteriors. 

L’anàlisi de la urbanització del litoral per als municipis de Maó, Es Castell i Sant 
Lluís no s’ha pogut realitzar per raons tècniques, però altres estudis indiquen 
que, si bé la urbanització de la costa en els primers 100m de la costa de 
Menorca no arriba al 20%, aquesta es concentra precisament en els municipis 
de Sant Lluís, Es Castell i –en menor mesura– Maó. Donat que la primera línia 
de costa es troba majoritàriament protegida, existeix el risc que les noves 
urbanitzacions es concentrin a la segona línia de costa o al medi rural, on la 
pressió difusa exercida per segones residències i infraestructures ja està 
provocant una degradació del medi agrícola i natural. En concret, amb l’anàlisi 
de la cartografia digital s’ha constatat que els elements urbanitzats (bàsicament 
hortals d’oci, segones residències i equipaments) adjacents a camps agrícoles 
és molt important en la perifèria de les ciutats i en les zones properes a les vies 
de comunicació, provocant una degradació de l’entorn agrícola dels voltants 
que es tradueix en una abundància de camps abandonats. 

 

 
5.2. Anàlisi DAFO 

 

Segons els punts explicats anteriorment, s’analitzen a continuació les principals 
fortaleses i debilitats, reptes i oportunitats dels municipis del Llevant de 
Menorca: 

 

Punts forts: 

- Equilibri entre cobertes naturals, agrícoles i naturals. 

- Diversitat del paisatge mitja-alta i elevada proporció de cobertes 
naturals amb un valor ecològic alt o mitjà. 



 33

- Bona connectivitat entre les zones protegides del nord de la zona 
d’estudi. 

- Mides de polígon relativament grans per a les cobertes vegetals 
més fràgils, com la vegetació costanera i la vegetació arbrada. 

- Primera línia de costa majoritàriament lliure d’urbanització. 

- Mecanismes efectius per al compliment de la normativa de 
protecció del territori, que han aconseguit que tant la costa com 
els ANEIS es trobin en bon estat de conservació. 

 

Punts febles: 

- Progressiu abandó de les activitats agrícoles productives, amb el 
conseqüent trencament de l’equilibri entre els sistemes naturals, 
agrícoles i humanitzats. 

- Connectivitat a la zona sud dolenta, amb una elevada 
fragmentació i barreres artificials. 

- Excessiva ocupació del sòl per a usos turístics i de segones 
residències en front a primeres residències, especialment a Sant 
Lluís. 

- Àrees d’influència dels nuclis urbans extenses, amb impactes 
importants sobre el medi natural. 

- Concentració dels usos turístics i la urbanització a la primera línia 
de costa, en comparació amb la resta de Menorca. 

- Pressió difusa en el medi rural important, especialment a la zona 
sud. 

 

Principals reptes: 

- Aturar l’abandó de les activitats agrícoles productives tradicionals, 
conservant així l’equilibri entre cobertes naturals, agrícoles i 
humanitzades. Evitar la urbanització massiva de les zones que, 
degut a l’abandó, han esdevingut degradades. 

- Assegurar la protecció de la zona costanera, especialment de la 
zona sud d’estudi, i la conservació dels ecosistemes associats. A 
llarg termini, cal recuperar algunes de les zones actualment 
urbanitzades i restablir els ecosistemes propis de l’entorn. 

- Avançar cap a nous models d’ordenació urbans més compactes i 
amb àrees d’influència menors, i en els que es prioritzi la 
construcció de primeres residències sobre les residències 
turístiques o de temporada. 
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- Aturar la fragmentació de les terres de conreu per ser 
reconvertides amb parcel·les amb usos recreatius, especialment 
al municipi de Es Castell i a l’àrea periurbana de Maó, on aquest 
fenomen s’ha donat amb més freqüència. 

- Preservar especialment les zones connectores entre les ANEIS 
dels municipis de Es Castell i Sant Lluís i, en la mesura del 
possible, entre aquests i el Parc Natural de s’Albufera des Grau. 

 

Principals oportunitats: 

- Desenvolupar un model de turisme basat en el ric patrimoni 
natural i paisatgístic que encara conserva la zona d’estudi. 

- Diversificar l’oferta turística, aprofitant tant els recursos naturals 
de costa com de interior, aspectes culturals, comercials, etc. per 
tal que els seus impactes estiguin menys concentrats en l’espai 
(massificació) i en el temps (estacionalitat). 

- Diversificar l’agricultura per aconseguir la sostenibilitat econòmica 
del sector, alhora que un menor impacte ambiental. 

- Integrar les noves necessitats de creixement urbà en els nuclis 
tradicionals existents, rehabilitant les edificacions obsoletes i els 
espais lliures urbans. 
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6. RELACIÓ DE LA DIAGNOSI AMB EL PLA TERRITORIAL 
INSULAR DE MENORCA 

 
6.1. El PTI. Antecedents i marc normatiu 

 

La Llei 8/1987, de 8 d’abril, d’ordenació territorial de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, modificada per la Llei 14/2000, de 21 de desembre, 
d’ordenació territorial, desenvolupa la competència té atribuïda la comunitat 
autònoma i estableix els objectius, instruments i procediments per al seu 
exercici efectiu pel Govern de les Illes Balears. Així mateix, és d’aplicació la 
legislació estatal vigent en matèria de sòl. 

Aquesta legislació crea tres instruments d’ordenació: les Directrius d’ordenació 
del territori (DOTs), els plans territorials insulars (PTIs, abans plans territorials 
parcials), i els plans directors sectorials (PDS). Les DOT constitueixen en 
l’actualitat l’instrument superior i bàsic de l’ordenació territorial de les Illes 
Balears. Els PTIs i PDS són normes de desenvolupament de les DOT, però 
tenen idèntica eficàcia. 

Tanmateix, a nivell estatal existeixen també normatives que són d’aplicació, 
com la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim dels sòl i valoracions (LRSV) 
modificada pel Reial decret llei 4/2000, de 23 de juny, sobre mesures 
liberalitzadors en matèria de sòl i el Reial decret legislatiu 1/1992, de 26 de 
juny, aprovatori del text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. 
Aquesta normativa estatal però, no preval necessàriament sobre la normativa 
autonòmica, ja que aquesta última és de competència plena, sinó que la 
complementa en els aspectes no legislats. 

L’existència de normativa aplicable tant autonòmica com estatal, així com el 
canvi experimentat en el marc legal autonòmic d’ordenació territorial en els 
últims anys suposen una considerable complexitat per a l’aplicació del PTI. A 
més, els períodes d’execució llargs que sovint requereixen els plans urbanístics 
afegeixen una dificultat afegida al seu desenvolupament. 

 
6.2. Propostes del PTI per al Llevant de Menorca 

 

El PTI es va aprovar al 2003 després de 3 anys de treballs previs, en que els 
processos de participació ciutadana van tenir un paper destacat. Un ampli 
consens en gairebé tots els sectors socials de Menorca en limitar el creixement 
urbanístic i turístic a l’illa –fruit de l’acceptació del fet que la capacitat de 
càrrega en aspectes com el consum d’aigua, energia, manteniment de la 



 36

biodiversitat , etc. s’havien superat– va permetre desenvolupar el PTI al voltant 
de 4 eixos principals7: 

?? Protecció activa des recursos naturals i del paisatge. 

?? Desenvolupament urbà basat en la utilització prudent del territori. 

?? Transformació qualitativa del turisme basat en la gestió creativa dels 
recursos territorials. 

?? Agricultura sostenible i diversificada com a garantia de la preservació 
dels recursos naturals i del paisatge rural. 

Aquests eixos es desenvolupen per exemple amb la reducció d’unes 60.000 
places edificables en els propers 10 anys i en la restricció de les tipologies 
d’edificació del litoral a hotels i vivendes unifamiliars amb una mida de parcel·la 
mínima de 100m2 per plaça. Per altra banda s’augmenta considerablement el 
sòl rústic protegit, diferenciant entre diferents categories de protecció (entre les 
que s’incorpora el criteri paisatgístic) i connectant-les entre sí. Per últim, es 
dóna una gran importància a la ordenació del territori rural, per la seva 
consideració com a element fonamental en la identitat del territori. Per a assolir 
l’objectiu de revitalitzar una agricultura sostenible ecològica i econòmicament 
sostenible, es formulen propostes de reorientació de les activitats 
agropecuàries cap a una major qualitat, dotació d’equipaments al medi rural, 
foment d’activitats complementàries a l’explotació agrícola, com el turisme rural, 
i la regulació de les activitats permeses per a minimitzar el seu impacte 
ambiental. 

Pel que fa a la seva estructura, el PTI defineix en primer lloc la localització i la 
dotació de sòl per a infraestructures portuàries i aeroportuàries, instal·lacions 
d’energia, de telecomunicacions, equipaments educatius, culturals, sanitaris, 
etc. i equipaments comercials. Per a aquests aspectes, tan sòls es donen les 
directrius bàsiques a seguir, sense determinar cartogràficament la localització 
de les noves infraestructures. 

A continuació, el PTI delimita el sòl en diferents categories, i en defineix els 
usos i activitats permeses en cada una. Les categories que es distingeixen són: 

 

Taula 13. Categories de classificació del sòl pel PTI 

Equipaments Inclou ports, aeroports, etc. 

Sòl Urbà i Urbanitzable Sòl Urbanitzable 

 Sòl Urbanitzable Programat 

 Sòl Urbanitzable no programat 

 Àrea de Reconversió Territorial: inclou la 
                                                 
7 Mata, R. 2006 
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previsió de sòl destinat a zona verda o 
Espai Lliure per a les zones 
d’esponjament. 

Sòls Rústic comú Àrees d’Interès agrari 

 Àrees de Transició 

 Nuclis Rurals 

 Horts d’Oci 

Sòl Rústic d’Especial Protecció Figures de protecció (Parc Natural, 
ANEIs, ARIPs) 

 Àrees d’Alt Nivell de Protecció (franja de 
100 m de costa, sistemes dunars, zones 
humides, alzinars, etc.) 

 Àrees Naturals d’Interès Territorial 

 Àrees d’Interès Paisatgístic 

 Àrees de Prevenció de Riscos 

 Àrees de Protecció Territorial 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Normes d’Ordenació Territorial Insular 

 

A l’Annex 10 es pot observar gràficament la classificació del sòl del Llevant de 
Menorca segons les previsions del PTI. 

Per a cada una d’aquestes categories, la normativa del PTI fixa condicions 
estrictes pel que fa a edificació, usos, possibles classificacions en els 
planejaments municipals, requeriments ambientals, etc. Sense entrar en detall 
sobre les previsions específiques per a cada tipologia de sòl, es pot afirmar que 
el PTI dicta la normativa per a que cada una d’aquestes categories es vegi 
protegida pel que fa a les seves principals amenaces. Per exemple, el PTI fixa 
restriccions estrictes que impedeixen, per al sòl classificat com a Sòl Rústic, la 
seva reconversió en segones residències o residències turístiques encobertes, 
com per exemple la prohibició de instal·lar circuits elèctrics en les edificacions. 

Als apartats següents s’analitza l’adequació de la classificació dels sòl en base 
a les dades extretes dels anàlisis previs. 

 
6.3. Comparació de les propostes del PTI amb les conclusions de 

l’anàlisi 
 

Als aparats 4.1 i 4.2 s’han realitzat diversos anàlisis que permeten obtenir 
dades territorials respecte a diversos aspectes, tant naturals com 
antropogènics, en base a la Cartografia de Cobertes i Usos del Sòl. S’han 
creuat aquestes dades amb la cartografia de referència del PTI amb l’objectiu 
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de fer una comparació crítica d’ambdues. Els resultats s’han estructurat en 
apartats segons els punts més rellevants trobats en l’anàlisi previ: 

 

6.3.1. Comparació de les cobertes del sòl amb la classificació del PTI. 
Classificació general 

En primer lloc, s’ha comparant la classificació general de sòl segons la 
cartografia del PTI (d’aplicació obligatòria segons la Normativa del PTI) i la 
classificació de cobertes del sòl realitzada a l’apartat 4.1.1, realitzada en base a 
la Cartografia de Cobertes i Usos del Sòl 2002, i que permet una primera 
aproximació a l’ocupació del sòl en les tres categories bàsiques: cobertes 
naturals, agrícoles i humanitzades. De manera general, s’han observat les 
següents correspondències: 
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Taula 14. Correspondència entre la classificació del sòl pel PTI i la classificació general de Cobertes del Sòl 

Categoria de sòl segons 
PTI 

Categoria de sòl segons 
classificació cobertes 

Observacions 

Equipaments Humanitzat Es correspon més específicament amb la categoria d’Usos del Sòl “equipaments” 
tot i que només considera els de majors dimensions. 

Urbà Humanitzat Es correspon gairebé completament amb la categoria “nucli urbà” de la cartografia 
de Cobertes amb l’excepció del nou polígon industrial de Sant Lluís, que a la 
cartografia del PTI es preveu “urbanitzable”. A més, a la zona sud de Sant Lluís 
es recullen com “urbà” alguns polígons de vegetació natural. 

Urbanitzable Natural, Agrícola i 
Humanitzat 

Les zones declarades urbanitzables corresponen majoritàriament a zones 
agrícoles i zones naturals de valor ecològic mitjà i baix. En algunes parcel·les 
existien anteriorment algunes edificacions disperses i en altres ja s’ha avançat en 
el procés d’urbanització des de l’aprovació del PTI 

Àrea de Reconversió 
Territorial 

Natural i Humanitzat Existeixen 6 polígons declarats de Reconversió Territorial que corresponen a 
àrees humanitzades degradades (abocadors, àrees marginals) i a zones de 
vegetació de valor mitjà i alt. 

Sòl Rústic comú Agrícola i Natural Majoritàriament es correspon amb sòl agrícola, però també es troben extensions 
relativament grans de vegetació, principalment ullastrar i ullastrar en regeneració 

Àrees d’Interès Agrari Agrícola Correspon majoritàriament a cobertes agrícoles. 

Sòl Rústic d’Especial 
Protecció 

Agrícola i Natural Correspon a cobertes agrícoles i cobertes naturals de valor ecològic mitjà i alt. 
Comprèn les zones costeres i les zones d’ANEI 

Àrees d’Alt Nivell de 
Protecció 

Natural Comprèn la major part de cobertes naturals amb un alt valor ecològic. 

Font: elaboració pròpia 
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Com es pot observar, la classificació del sòl del PTI té, com no podria ser 
d’altra manera, certa correspondència amb els cobertes del sòl, però també 
s’observa la influència d’altres paràmetres en la delimitació dels polígons: 

?? La classificació de sòl urbanitzable s’ha definit buscant la continuïtat 
urbana entre zones ja construïdes i la màxima proximitat a les vies de 
comunicació principals. 

?? Les Àrees d’Interès Agrari s’han definit de manera que sovint delimiten 
les àrees urbanes i urbanitzables, amb la intenció de protegir aquestes 
àrees de la degradació a que sovint es veuen sotmeses les àrees 
contigües als nuclis urbans. 

?? El sòl rústic general conforma una matriu entre els tres nuclis de població 
principals i l’aeroport, així com altres zones urbanes no costaneres, on 
previsiblement es localitzaran les activitats i usos amb major impacte el 
medi. 

 

6.3.2. Sòl Agrícola 

Com hem vist, el sòl agrícola de la zona d’estudi està classificat majoritàriament 
dins les categories de Sòl Rústic Comú (i especialment a la subcategoria Àrea 
d’Interès Agrari) i a categoria de Sòl Rústic d’Especial Protecció.  

Pel que fa a la primera categoria, la normativa permet certs usos com 
l’agricultura i ramaderia no professional, i es preveu la regularització com a 
nuclis rurals i hortals d’oci d’edificacions ja existents. Per a la subcategoria 
“Àrees d’Interès Agrari” la normativa permet tan sòls l’explotació professional 
dels terrenys, i permet només les infraestructures i edificacions relacionades 
amb aquesta activitat. 

Els Sòls Rústics d’Especial Protecció es troben sota regulacions molt més 
específiques, i els seu objectiu principal és conservar els valors naturals, 
paisatgístics i territorials que posseeixen. Tot i que la normativa preveu afavorir 
l’activitat agrícola en aquesta zona, aquesta es veu sotmesa a regulacions tals 
com la imposició de llindars màxims de caps de bestiar per hectàrea, la 
prohibició de convertir terres de secà en regadius, restriccions per obrir nous 
camins i introduir noves espècies, etc. 

Com s’ha vist als apartats 4.1.1 i 4.2.5, l’abandonament de les activitats 
agrícoles productives és especialment acusat als municipis de Sant Lluís i Es 
Castell, i la presència d’hortals d’oci també té una importància relativa important 
en aquest últim municipi. S’ha vist també que els dos fenòmens estan 
relacionats. 

El PTI preveu regularitzar els nuclis més importants d’hortals d’oci, recollint-los 
dins la categoria de Sòl Urbà. La majoria d’aquests nuclis però es troben 
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envoltats d’Àrees d’Interès Agrari, pel que la seva expansió queda restringida. 
Les excepcions serien el nucli de Trebelúger, envoltada se Sòl Rústic Comú, i 
els hortals d’oci que ressegueixen el camí del sud de Llucmaçanes, no 
reconeguts com a Nucli Urbà i envoltats també de Sòl Rústic Comú. 

A la zona classificada com a Sòl Rústic d’Especial Protecció es dóna amb poca 
freqüència l’abandonament dels camps, mentre que els hortals d’oci hi són 
pràcticament inexistents.  

 

6.3.3. Vegetació natural 

Les cobertes naturals esta compreses majoritàriament dins les categories de 
Sòl Rústic Comú, Sòl Rústic d’Especial Protecció i, especialment, en la 
subcategoria d’Alt de Nivell de Protecció. Mentre que en les dues primeres es 
permeten i fins i tot s’afavoreixen les activitats agrícoles –tot i que amb algunes 
restriccions en el segon cas– en les zones d’Alt Nivell de Protecció es prioritza 
la conservació dels valors naturals i la vegetació. 

Aquesta classificació té una clara correspondència en la distribució de les 
espècies vegetals presents al territori: a les zones de Sòl Rústic comú trobem 
majoritàriament ullastrar i ullastrar en regeneració així com també màquia 
esclerofil·la i pinars. Al Sòl Rústic d’Especial Protecció trobem aquestes 
categories en menor mesura i altres com brolles de brucs i estepes, boscos 
mixtes de d’alzines i pins, etc. A les zones d’Alt Nivell de Protecció trobem 
gairebé exclusivament vegetació d’alt valor ecològic, com alzinars, vegetació 
pròpia de les zones costaneres, etc. (veure Taula 4). 

Amb l’anàlisi de la cartografia d’Usos i Cobertes del Sòl es troben però, algunes 
zones amb vegetació d’alt valor ecològic que es troben fora de les zones d’Alt 
Nivell de Protecció i fins i tot fora del Sòl Rústic d’Especial Protecció. A l’Annex 
11 s’han ressaltat aquestes àrees per a la seva millor identificació. Els casos 
més destacats són els següents: 

?? Extrem nord de Maó: trobem una zona d’arbusts aerodinàmics litorals 
fora del sòl amb un Alt Nivell de Protecció, tot i que i és contígua. 

?? Zona nord-oest: trobem diversos polígons de mida considerable de 
boscos mixtes d’alzines i pins fora de l’Alt Nivell de Protecció. 

?? Al nord del Port de Maó trobem petits polígons de màquia escleròfil·la 
sense cap tipus de protecció, classificada com a Sòl Urbà. 

?? Al llarg de tota la costa sud (Maó i Sant Lluís) trobem una franja d’uns 70 
m d’amplada amb vegetació litoral (roquissars amb vegetació esparsa o 
sense vegetació, arbusts aerodinàmics litorals, etc.) classificat com a Sòl 
Urbà o Sòl Urbanitzable. 
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6.3.4. Estructura del territori i connectivitat 

Als apartats 4.1.2 i 4.1.3 hem vist que l’àrea compresa des del sud del port de 
Maó fins a l’extrem sud de la zona d’estudi pateix una fragmentació del territori 
greu, el que sumat a la presència de barreres i de multitud d’elements 
urbanitzats dispersos al territori deriven en una baixa connectivitat. La zona 
nord presenta en canvi una bona connectivitat en el seu conjunt. 

Pel que fa als espais protegits, el PTI preveu una continuïtat entre dues zones 
clarament diferenciades: 

1. La zona nord, que comprèn el Parc Natural de s’Albufera des Grau, 
zones d’ANEI, etc. 

2. La segona línia del litoral sud de la zona d’estudi. 

En els dos casos trobem les zones d’Alt Nivell de Protecció unides per zones 
de protecció normal que actuarien com a zones connectores. Aquestes es 
corresponen generalment amb el que en l’anàlisi de la cartografia de Usos i 
Cobertes del Sòl s’han classificat com a zones “favorables”. Tot i així, en la 
zona sud, on la connectivitat és més fràgil s’han deixat fora de cap figura de 
protecció algunes zones “favorables” que podrien ser de vital importància. 
Aquestes zones es poden observar a l’Annex 12. 

Finalment cal observar que la connectivitat entre les àrees protegides de la 
zona nord i de la zona sud és especialment dolenta, amb absència de zones 
“favorables” o “connectors” i amb la presència d’una xarxa de carreteres i 
elements humanitzats que la dificulten. Tan sòl a la zona sud-oest existeix una 
possible via de connexió, seguint el Torrent des Canutells i continuant per la 
zona classificada com a Àrea d’Interès Agrari que l’uneix amb la zona nord. 

 

6.3.5. Àrees urbanitzades i urbanitzables 

El PTI formula les directrius bàsiques per a el creixement sostenible i harmònic 
de la urbanització en el territori, incorporant conceptes com la capacitat de 
càrrega i llindars màxims de creixement pel que fa a habitatges turístics i 
habitatge de primera residència. Concretament, en els 10 anys següents a 
l’aprovació del PTI el màxim creixement per als municipis objecte d’estudi 
seran: 

- 3.021 places per a Maó, 1.172 com a màxim d’allotjament en 
nuclis turístics. 

- 696 places per Sant Lluís, totes poden ser en nuclis turístics. 

- 1.041 places per Es Castell, 212 com a màxim d’allotjament en 
nuclis turístics8. 

                                                 
8 Cada habitatge nou correspon a 3 places d’allotjament 
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Els PTI classifica també els nuclis urbans existents com a nuclis tradicionals o 
nuclis turístics, amb importants diferències en les directrius per a la ordenació 
urbanística entre ells. Els nuclis presents a la zona d’estudi es classifiquen de 
la següent manera: 

 

Taula 15. Classificació de nuclis tradicionals i nuclis turístics segons el PTI 

Municipi Nuclis tradicionals Nuclis turístics 

Maó Maó, Llucmaçanes, Es 
Murtar, Cala Mesquida, 
Es Grau, Binixíquer 

Cala des Canutells, Binidalí 

Sant Lluís Sant Lluís Sa Sivina de Baix, Punta Prima, Biniacolla, 
Binibèquer Vell, Binissafúller, Son Ganxo, 
Cala Torret, Binibèquer Nou, Binissafúller 
Platja, Cap d’en Fort, s’Algar, Cala Alcalfar 

Es Castell Es Castell, Trebelúger Sol de l’Est 

Font: elaboració pròpia a partir de la Normativa del Pla Territorial Insular de Menorca. 

 

Per ambdós tipus de nucli es permeten els usos residencials i turístics, però 
amb característiques diferenciades: 

- Els usos turístics en nuclis tradicionals s’han de limitar a les 
modalitats d’hotel de ciutat i turisme d’interior. 

- Els nous habitatges en polígons de nova construcció a Maó han 
de tenir una altura màxima de planta baixa + 3, i a la resta de 
municipis de planta baixa + 2. 

- Els usos turístics en nuclis turístics han de comprendre 
exclusivament els establiments hotelers i l’habitatge turístic de 
vacances en tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat. 

- Els usos residencials en nuclis turístics han de comprendre 
exclusivament l’habitatge unifamiliar aïllat. 

Segons el PTI, els nous creixements urbans, tant en nuclis turístics com 
tradicionals han de prioritzar la rehabilitació de sòls degradats per sobre de la 
nova ocupació de sòl i, en qualsevol cas, han de formar un continu amb la 
urbanització existent, quedant prohibides les noves urbanitzacions aïllades. 

Conseqüentment a aquestes directrius, el Sòl Urbanitzable previst a les 
determinacions gràfiques del PTI no sobrepassa en gairebé cap cas les àrees 
d’influència urbanes calculades en l’apartat 4.2.2, i s’encabeix en les zones 
marginals o de urbanització més dispersa per tal de reomplir-les o unir-les amb 
el nucli urbà. 
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6.4. Aportacions i propostes 

 

Les propostes que es consideren adients en base a la informació aportada per 
les anàlisis realitzades en els apartats anteriors són: 

1. Classificar com a Àrea d’Interès Agrari els camps que envolten el nucli 
de Trebelúger. Aquesta figura de protecció especialment adreçada als 
sòls agrícoles asseguraria la contenció del creixement urbà i evitaria la 
degradació de l’àrea periurbana.  

2. Classificar com a Àrees d’Alt Nivell de Protecció les zones ressaltades 
en vermell a l’Annex 11 (corresponents a zones amb vegetació d’un alt 
valor ecològic i que no estan protegides per cap de les figures previstes 
en el PTI), en especial aquelles que actualment estan classificades com 
a Sòl Urbà o Sòl Urbanitzable.  

3. Classificar les zones ressaltades a l’Annex 12 com a Sòl Rústic 
d’Especial Protecció, especialment aquelles que es troben adjacents a 
les zones actualment protegides. Aquestes zones corresponen a 
aquelles amb un valor més elevat des del punt de vista de la 
connectivitat (zones favorables i connectors) i que no estan incloses dins 
cap figura de protecció prevista pel PTI.  

4. Establir les mesures necessàries per assegurar la viabilitat d’un corredor 
biològic entre les zones protegides del nord i del sud de la zona d’estudi, 
donat que actualment la connectivitat entre aquestes zones és gairebé 
inexistent. S’estima que la zona més adequada per a constituir aquest 
corredor seria la indicada pel curs del Torrent des Canutells. 

5. Integrar, en la mesura del possible, els usos d’oci, comercials, 
equipaments, i tots aquells que requereixin els ciutadans amb regularitat, 
dins l’entramat urbà, per tal d’evitar desplaçaments innecessaris i reduir 
els impactes en el medi rural i natural. 

6. Preveure una especial protecció en front a la urbanització dispersa i els 
impactes difusos en el sòl rústic col·lindant a les vies de comunicació, 
per ser aquesta la localització preferent on, de manera espontània, es 
localitzen, equipaments, hortals d’oci i altres edificacions pròpies de la 
perifèria dels nuclis urbans. 



 45

7. BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA 
 

CARTOGRAFIA DIGITAL 

- Mapa de Usos i Cobertes del Sòl 1:5.000, 2002 

- Mapa d’espais naturals protegits 

- Mapa de nuclis de població 

- Mapa de xarxa viària 

- Mapa de municipis 

- Mapa de costa 

 

REFERÈNCIES 

NORMATIVA 

- Directiva 92/43/EEC del Consell, de 21 de maig, relativa a la Conservació 
dels Hàbitats Naturals i de la Fauna i la Flora Silvestres. 

 

REFERÈNCIES 

- CANALS, A., CARRERAS, D., PONS-FÀBREGAS, C (2007): Cartografia 
digital de l’ocupació del sòl de Menorca 2002. Estudi del grau d’ubanització 
del litoral. Institut Menorquí d’Estudis. Pòster inèdit. 

- CARRERAS, D., PONS-FÀBREGAS, C. & CANALS, A. 2007. Cartografia 
Digital de l’Ocupació del Territori de Menorca - 2002. Memòria final del 
projecte. Institut Menorquí d’Estudis. Informe inèdit. 

- CONSELL INSULAR DE MENORCA (2003): Pla Territorial Insular de 
Menorca. Menorca, CIME. 

- FORMAN, R.T.T., GORDON, M. (1986): Landscape ecology. John Wiley & 
Sons. Nova York. 

- MATA OLMO, R. (2006). Desarrollo sostenible, insularidad y gobierno del 
territorio: la experiencia del PTI de Menorca. Boletín de la A.G.E. Núm 41. 
Pàg: 183-198. 

- MAC ARTHUR, R. H., WILSON, E. O. (1967): Theory of Islands 
BiogeographyK. Princenton University Press. Princenton.  

- MEFFÉ, G.K., CARROLL, C.R. (1994) : Principles of conservation biology. 
Sinauer Associates, Inc. Sunderland. 

- MÉNDEZ VIDAL, A. (2005): Indicadors econòmics de Menorca 2004: la 
població. Institut Menorquí d’Estudis. 



 46

- MOSS, D, DAVIES, C.E. (2002): European topic centre on nature 
protection and biodiversity. EUNIS Habitat Classification. 2001 work 
programme. European Environment Agency. 

- MARÍN, C.; ROMERO, J.M. (1998): Plan de Desarrollo Sostenible. Estudio 
de viabilidad. Menorca. Consell Insular de Menorca 

- MÉNDEZ, A: Indicadors econòmics de Menorca 2004. Menorca. IME 

- PINO, J., RODÀ, F (1999). L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball 
per a la ciència de la conservació. Butlletí de l’ Institut Català de Història 
Natural. Num. 67, pag. 5-20. 

- UNESCO-INSULA (1997): Conferencia Europea sobre Desarrollo 
Sostenible en Islas. Menorca, Consell Insular de Menorca-INSULA-ECSID 
(www.insula.org/conf.htm) 

- VIDAL, J. M.; RITA, J. I MARIN, C. (1994): Menorca, Reserva de la 
Biosfera. Palma, Sa Nostra, Obra Social i Cultural-CIM-IME 

 
PÀGINES WEB 
- www.cime.es. Consell Insular de Menorca 
- www.ime.cat. Institut Menorquí d’Estudis 
- www.obsam.cat. Observatori Socioambiental de Menorca 
- www.caib.es/ibae/ibae.htm. Institut Balear d’Estadística 

 



 47

8. ANNEXOS 
 

Annex 1. Generalització de les categories de la llegenda de la cartografia 
de Usos i Cobertes del Sòl 1:5000. 

 
Generalització Codi 

Corine 
Descripció 

111 Nuclis de població 
112A Urbanització laxa. Urbanitzacions 
112B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 
121 Zones industrials o comercials 
122A Carreteres asfaltades 
122B Camins rurals i senders 
122C Carrers 
123 Ports marítims i embarcadors 
124 Aeroports 
131 Canteres 
132 Abocadors 
133A Zones en construcció 
133B Àrees marginals 
141 Zones verdes urbanes i artificials 
142 Instal·lacions esportives o d’oci 

Humanitzat 

512 Basses artificials 
211 Cultius extensius de secà 
212A Cultius intensius de farratges de regadiu 
212B Cultius intensius d’hortalisses 
212C Cultius intensius en hivernacles 
221 Vinya 
222 Hortals d’arbres fruiters 
231 Pastures i camps abandonats 
241  Arbres fruiters i hortalisses 

Agrícola 

243 Cultius o pastures mesclades amb vegetació natural 
311A Alzinars 
311B Ullastrars 
311C Bosquets de ribera 
312A Pinars 
312B Sivinars 
313A Boscos mixtes d’alzines i ullastres 
313B Boscos mixtes d’alzines i pins 
313C Boscos mixtes d’ullastres i pins 
321A Herbassars naturals humits 
321B Herbassars naturals secs 
322A Arbusts aerodinàmics litorals 
322B Tamarells i alocars 
322C Bardisses 
322D Vegetació nitrohalòfil·la, no escleròfil·la ni aerodinàmica 
323 Màquia escleròfil·la 
324A Marines (brolles) de brucs i estepes 
324B Ullastrar en regeneració 
331A Platges i arenals sense vegetació 

Natural 

331B Dunes i arenals amb vegetació 
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332 Roquissars sense vegetació  
333 Roquissars amb vegetació esparsa 
411 Maresmes i basses temporals 
421 Saladars litorals 
423 Zones baixes intermareals 
511 Torrents i basses de desembocadura 

Extensions 
d’aigua 

521 Llacunes litorals 



 49

Annex 2. Mapa de sòl agrícola, humanitzat, natural i cossos d’aigua. 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de cartografia digital de Cobertes i Usos del Sòl 2002 
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Annex 3. Mapa de cobertes agrícoles 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de cartografia digital de Cobertes i Usos del Sòl 2002 
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Annex 4. Classificació de la vegetació segons el seu valor ecològic 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de cartografia digital de Cobertes i Usos del Sòl 2002 
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Annex 5. Correspondència entre les categories de cobertes del sòl i la 
classificació de categories de connectivitat 

 
Categoria 
connectivitat 

Codi 
Corine 

Descripció 

111 Nuclis de població 
112A Urbanització laxa. Urbanitzacions 
112B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 
121 Zones industrials o comercials 
122C Carrers 
123 Ports marítims i embarcadors 
124 Aeroports 
131 Canteres 
132 Abocadors 
133A Zones en construcció 
133B Àrees marginals 
142 Instal·lacions esportives o d’oci 
212C Cultius intensius en hivernacles 

Desfavorable 

 Zones cremades 
211 Cultius extensius de secà 
212A Cultius intensius de farratges de regadiu 
212B Cultius intensius d’hortalisses 
141 Zones verdes urbanes i artificials 
221 Vinya 
222 Hortals d’arbres fruiters 
231 Pastures i camps abandonats 
241  Arbres fruiters i hortalisses 
243 Cultius o pastures mesclades amb vegetació natural 

Zona de pas 

331A Platges i arenals sense vegetació 
311A Alzinars 
311B Ullastrars 
312A Pinars 
312B Sivinars 
313A Boscos mixtes d’alzines i ullastres 
313B Boscos mixtes d’alzines i pins 
313C Boscos mixtes d’ullastres i pins 
321A Herbassars naturals humits 
321B Herbassars naturals secs 
322A Arbusts aerodinàmics litorals 
322B Tamarells i alocars 
322C Bardisses 
322D Vegetació nitrohalòfil·la, no escleròfil·la ni aerodinàmica 
323 Màquia escleròfil·la 
324A Marines (brolles) de brucs i estepes 
324B Ullastrar en regeneració 
331B Dunes i arenals amb vegetació 
332 Roquissars sense vegetació 
333 Roquissars amb vegetació esparsa 
411 Maresmes i basses temporals 
421 Saladars litorals 
423 Zones baixes intermareals 

Favorable 

512 Basses artificials 
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 521 Llacunes litorals 
511 Torrents i basses de desembocadura Corredors 
311C Bosquets de ribera 
122A Carreteres asfaltades Barreres 
122B Camins rurals i senders 
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Annex 6. Zonificació per a l’estudi de la connectivitat del Llevant menorquí 

 
Font: elaboració pròpia a partir de cartografia digital de Cobertes i Usos del Sòl 2002 
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Annex 7. Nuclis urbans i les seves àrees d’influència 

 
Font: elaboració pròpia a partir de cartografia digital de Cobertes i Usos del Sòl 2002 
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Annex 8. Accessibilitat al territori: infraestructures 

 
Font: elaboració pròpia a partir de cartografia digital de Cobertes i Usos del Sòl 2002 
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Annex 9. Pressió difusa en el medi rural 

 
Font: elaboració pròpia a partir de cartografia digital de Cobertes i Usos del Sòl 2002 
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Annex 10. Classificació del sòl per al llevant de Menorca segons el PTI 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital del PTI. 
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Annex 11. Comparació de zones d’alt valor ecològic amb la classificació del sòl del PTI 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital del PTI i la cartografia digital de Usos i Cobertes del Sòl 2002. 
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Annex 12. Comparació de categories de connectivitat amb la classificació del sòl del PTI 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital del PTI i la cartografia digital de Usos i Cobertes del Sòl 2002. 


