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I.

INTRODUCCIÓ GENERAL

PRÒLEG
El caràcter d’insularitat d’un territori li confereix uns trets singulars de tipus geogràfic,
geomorfològic, climàtic, biòtic i demogràfic que requereixen l’harmonització i l’equilibri entre els
recursos naturals propis i els usos que s’hi desenvolupen. Així, malgrat que en alguns aspectes
aquesta condició en simplifica la gestió integral, comporta un conjunt de desavantatges que
han de ser corregits o compensats, com són ara les comunicacions, el transport, la dotació
energètica o el proveïment de matèries primeres. Quant als recursos hídrics, la planificació ha
de ser capaç d’aportar les infraestructures necessàries per autogestionar-los, amb el control i la
regulació de la pressió extractiva (aqüífers, embassaments, fonts, pous...) i assegurant la
quantitat i la qualitat de l’aigua per a consum humà, així com la qualitat ecològica de les aigües
que donen suport a la flora i a la fauna tant epicontinental com marina litoral, mitjançant
polítiques que promoguin un ús correcte dels dits recursos, amb el foment de la prevenció i de
la reducció de la contaminació puntual i difusa de les aigües.

1. ANTECEDENTS
La Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües (BOE núm. 189, de 18 d’agost), derogada pel Reial
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, i
modificada de manera puntual, entre d’altres, per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social, i pel Reial decret llei 4/2007, de 13 d’abril,
estableix, com a objectius generals, aconseguir el bon estat ecològic del domini públic hidràulic;
satisfer les demandes d’aigua; equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial, i
incrementar la disponibilitat del recurs, protegint-ne la qualitat; economitzant-ne i racionalitzantne l’ús, i establint-hi, alhora, un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, en
incorporar al dret espanyol la Directiva 2000/60/CE. El Pla Hidrològic Nacional i els plans
hidrològics de conca (demarcació hidrogràfica segons la DMA), com a plans de gestió del
recurs, són els instruments emprats per aconseguir aquests objectius.
En el cas de les Illes Baleares, i ja que la demarcació hidrogràfica n’abasta íntegrament tot
l’àmbit territorial, el Consell General de l’Aigua de les Illes Balears va aprovar dia 22 de febrer
de 1999 l’actual Pla Hidrològic de les Illes Baleares (PHIB), el qual va ser informat
favorablement pel Consell Nacional de l’Aigua en la reunió mantinguda el dia 30 de gener de
2001 i aprovat pel Govern mitjançant el Reial decret 378/2001, de 6 d’abril. Aquest ja
supeditava que les infraestructures hidràuliques promogudes per l’Administració general de
l’Estat i previstes en el Pla havien de ser sotmeses, abans de construir-se, a una anàlisi de
viabilitat tècnica, econòmica i ambiental, i a la normativa vigent sobre avaluació d’impacte
ambiental.
El Pla Hidrològic va representar un canvi d’inflexió important respecte a la seqüència de
degradació dels aqüífers iniciada en la dècada dels setanta, establint el marc normatiu pel qual
havia de regir-se l’aprofitament i la preservació del domini públic hidràulic, clarificant les
possibilitats d’accés al recurs; orientant les iniciatives dels municipis i dels diversos sectors
interessats, i establint-ne un conjunt d’obligacions respecte a la preservació. Tanmateix, es
produïa en un context de previsions de cert alentiment del creixement de la demanda que no
s’ha confirmat.
Per això, el nou Pla Hidrològic s’adapta l’escenari actual, agreujat per un cicle clarament
expansiu, que comporta un evident augment de la població i, per tant, de la demanda, i per una
probable alteració en la disponibilitat espaciotemporal dels recursos com a conseqüència del
canvi climàtic, afrontant els reptes del futur a través d’una planificació sostenible i complint els
requeriments que imposen les noves directives europees. Entre aquestes destaquen la
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, per la qual
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües; i la Directiva
2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes
en el medi ambient, coneguda com a Directiva d’avaluació ambiental estratègica (AAE). Tot
plegat és un procés de planificació complex, en interrelacionar quatre blocs d’acció, com són: la
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memòria i la normativa del Pla Hidrològic, el programa de mesures, la participació pública i
l’avaluació ambiental estratègica.
Així, el procés seguit per adaptar-se al marc comunitari de la política d’aigües, va arrencar a les
Illes Baleares l’any 2004. S’hi han elaborat, fins al dia d’avui, diversos documents que han
permès analitzar, caracteritzar i valorar el recurs aigua, tant en aigües superficials com en
subterrànies, fomentant el procés de participació pública entre els diferents ens i organismes
afectats pel Pla i complint amb els terminis imposats pel calendari d’implantació de la
Comunitat Europea.
Així, entre els documents elaborats fins al dia d’avui i que constitueixen la base tècnica i
científica d’aquest Pla Hidrològic destaquen:
• Informe resum dels articles 5 i 6 de la Directiva marc de l’aigua a les Illes Balears.
• Valoració de l’estat ecològic de les masses d’aigua.
• Document tècnic de delimitació, de caracterització, de classificació i d’inventari de les
zones humides de les Illes Balears.
• Anàlisi de pressions en aigües epicontinentals.
• Anàlisi de pressions en aigües costaneres.
• Anàlisi de substàncies prioritàries contaminants.
• Anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua.
• Definició de la xarxa de seguiment i de la xarxa operativa.
• Esquema de temes Importants.
• Procés de participació pública: fase I (octubre 2006 – maig 2007), fase II (juny 2007 –
desembre de 2007) i fase III (juliol 2008 – desembre 2009), actualment en procés.
Al febrer de 2008 i com a part del procés d’avaluació ambiental del Pla, es va elaborar el
document d’inici de l’avaluació ambiental estratègica del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Es
va publicar en la pàgina web de la Direcció General de Recursos Hídrics i es va trametre una
còpia a l’òrgan ambiental, amb la finalitat que aquest pogués determinar, mitjançant un
document de referència, l’amplitud; l’abast i el nivell de detall de l’Informe de sostenibilitat; els
criteris ambientals estratègics; els objectius ambientals, i els principis de sostenibilitat aplicables
al Pla, a més de les modalitats d’informació, de consulta i d’identificació de les administracions
públiques afectades i del públic interessat.
Posteriorment, el 9 de desembre de 2008, va tenir entrada en el Registre General de la
Conselleria de Medi Ambient, i com a part del procés de tramitació ambiental del Pla, la
memòria i els programes d’actuació i d’infraestructures de la proposta del Pla Hidrològic de les
Illes Balears. Es va mantenir el 16 de desembre de 2008 una reunió sobre la consulta a les
administracions públiques afectades, segons el que preveu l’article 88 de la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears (BOIB núm.133, de 21 de setembre), que complementava la realitzada en primera
instància dia 7 de juliol de 2008, a la qual van assistir, entre d’altres, representants de les
diferents conselleries, consells insulars i municipis.
El 7 de gener de 2009, es va rebre en el Servei d’Estudis i Planificació de la Direcció General
de Recursos Hídrics, l’acta de la reunió de consulta a les administracions públiques afectades i
el document de referència elaborat dia 30 de desembre de 2008 pel Servei d’Assessorament
Ambiental de la Comissió Balear de Medi Ambient. En els apartats següents es desglossen de
manera més detallada les pautes establertes en el document de referència.
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2. OBJECTE
Aquest document constitueix l’Informe de sostenibilitat ambiental, en el qual s’identifiquen,
descriuen i avaluen, de manera apropiada, les repercussions ambientals del Pla Hidrològic de
les Illes Balear. S’ha adaptat el contingut al que estableix l’article 87 de la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears, a les recomanacions que es recullen en l’informe tècnic elaborat pel Servei
d’Assessorament Ambiental de la Comissió Balear de Medi Ambient de 29 de desembre de
2008, i a les directrius i recomanacions efectuades en el marc de les reunions de planificació
hidrològica del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

3. L’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA (AAE) EN LA PLANIFICACIÓ
HIDROLÒGICA
3.1.

MARC NORMATIU

L’execució de les avaluacions d’impacte ambiental (AIA), regulades inicialment per la Directiva
85/337/CE, de 27 de juny, sobre els efectes que, projectes tant públics com privats, poden
exercir sobre el medi ambient, ha permès minimitzar, corregir o eliminar els impactes negatius
perceptibles i previsibles. Per això, s’ha convertit en una eina eficaç, en l’aspecte predictiu, tant
per a promotors com per als organismes competents en l’autorització del desenvolupament
final dels dits projectes.
Limitades en la pràctica, a una escala d’anàlisi més o menys restringida en l’àmbit d’execució
de l’obra o de l’activitat projectada, les AIA permeten l’adopció de millores tant en el
desenvolupament com en el funcionament, si bé a una escala espacial i temporal que en
nombroses ocasions no recullen les sinergies amb unes altres iniciatives simultànies.
Amb la finalitat de millorar l’eficàcia d’aquestes avaluacions i adoptant un caràcter més
estratègic, el Parlament Europeu va aprovar la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny,
comunament coneguda com la Directiva sobre avaluació ambiental estratègica (AAE), la
transposició de la qual a l’Estat espanyol es va dur a terme a través de la Llei 9/2006, de 28
d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient (BOE
núm. 102, de 29 d’abril).
El principal propòsit de l’AAE és convertir-se en un instrument d’anàlisi i de presa de decisió en
les fases inicials de tot procés de planificació que s’empri com a marc de referència futura per a
un conjunt de projectes que, individualment o conjuntament, puguin comportar impactes
ambientals de consideració a una escala major a la de cada projecte individual. S’hi adopta un
caràcter més estratègic i s’orienta a la millor definició d’aquelles accions o actuacions que
assegurin l’adequada gestió dels recursos objecte de planificació. Amb aquest objectiu, les
AAE es converteixen en l’avaluació de plans i de programes, oferint un esquema que estructura
i que incorpora les consideracions ambientals en el seu disseny; facilitant la decisió estratègica
de la seva implantació, en un marc de desenvolupament sostenible, i integrant el medi ambient
en les polítiques sectorials.
Per això, l’AAE suposa estendre i anticipar l’avaluació ambiental a etapes de la planificació més
generals i anteriors a la de redacció de projectes, introduint els criteris de sostenibilitat en el
procés de planificació i de presa de decisions estratègiques.
A més, l’AAE és un procés d’avaluació ambiental que s’ha de fer en paral·lel a l’elaboració del
Pla, de manera interactiva al llarg de tot el procés de desenvolupament i de presa de decisions.
La comunitat autònoma de les Illes Baleares, pionera en la implantació de normatives de
protecció mediambiental, va elaborar el Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i de
regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, prèviament a la transposició a l’Estat
Espanyol de la Directiva 85/337/CE, de 27 de juny, sobre els efectes que, projectes tant públics
com privats, poguessin exercir sobre el medi ambient.
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El compliment d’aquest Decret, es va convertir en el principal instrument de vigilància i de
preservació de l’entorn natural, creant una pràctica d’interrelació positiva entre els objectius
dels projectes i la seva viabilitat d’execució en un marc de respecte a l’entorn, com a garantia
de futur de l’obra o de l’activitat projectada.
En l’actualitat, les Illes Balears compten amb una nova llei d’impacte ambiental que deroga el
Decret 4/1986, de 23 de gener, mitjançant la Llei 11/2006, de 14 de setembre (BOIB núm.133,
de 21 de setembre). Aquesta, a més de regular les avaluacions d’impacte ambiental, regula les
avaluacions ambientals estratègiques de plans i de programes.
3.2.

FASES DEL PROCÉS DE L’AAE

L’avaluació ambiental definitiva, que s’adjunta al Pla o programa, compta amb tot un seguit de
documents que avaluen en cada moment la situació en què es troba el Pla. Permet a través de
les seves fases integrar els aspectes ambientals necessaris en la norma final, assegurant-ne el
desenvolupament en un marc de sostenibilitat.
Les fases més importants a l’hora de tramitar l’avaluació ambiental estratègica són:
-

Inici del tràmit. Document inicial del Pla

Responsable: òrgan promotor.
Dirigit a: òrgan ambiental (Conselleria de Medi Ambient de les Illes Baleares).
Contingut: juntament amb el document d’avenç del Pla o programa, l’òrgan promotor presenta a
l’òrgan ambiental la documentació necessària perquè pugui determinar l’amplitud, el nivell de
detall i el grau d’especificació de l’Informe de sostenibilitat ambiental. D’aquesta manera es
comunica l’inici de la planificació i s’exposen els paràmetres bàsics del Pla:
a) Objectius de la planificació.
b) Abast i contingut de la planificació, de les propostes i de les seves alternatives.
c) Desplegament previsible del Pla o programa.
d) Efectes ambientals previsibles.
e) Efectes previsibles sobre els elements estratègics del territori, sobre la planificació sectorial
implicada, sobre la planificació territorial i sobre les normes aplicables.
-

Amplitud i nivell de detall de l’Informe de sostenibilitat ambiental

Responsable: òrgan ambiental.
L’òrgan ambiental, d’acord amb la documentació rebuda:
a) Ha d’identificar les administracions públiques afectades i el públic interessat als quals s’ha
de consultar.
b) Ha d’elaborar un document de referència amb els criteris ambientals estratègics i amb els
indicadors dels objectius ambientals i principis de sostenibilitat aplicables en cada cas, i ha
de determinar el contingut, amb l’amplitud i el nivell de detall necessaris, de la informació
que s’ha de tenir en compte en l’Informe de sostenibilitat ambiental.
c) Ha de definir les modalitats d’informació i consulta.
-

Informe de sostenibilitat ambiental (ISA)

Responsable: òrgan promotor.
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En l’Informe de sostenibilitat ambiental (que ha de ser part integrant del Pla o programa),
l’òrgan promotor ha d’identificar, descriure i avaluar els probables efectes significatius sobre el
medi ambient que puguin derivar-se de l’aplicació del Pla o programa, així com unes
alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables, incloent-hi entre d’altres
l’alternativa zero, que tenguin en compte els objectius i l’àmbit territorial d’aplicació del Pla o
programa. A aquest efecte, s’entén per alternativa zero la no elaboració del Pla o programa.
D’acord amb l’article 87 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre (BOIB núm. 133, de 21 de
setembre), l’ISA ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
a) Un esquema suficient del contingut, dels objectius principals del Pla o programa i les
relacions amb uns altres plans o programes pertinents.
b) Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en
cas de no aplicació del Pla o programa.
c) Les característiques mediambientals de les zones que puguin veure’s afectades de manera
significativa.
d) Qualsevol problema ambiental existent que sigui important per al Pla o programa,
incloent´hi, en concret, els problemes relacionats amb qualsevol zona de particular
importància mediambiental especial, com les designades de conformitat amb les directives
79/409/CE i 92/43/CE.
e) Els objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o nacional
que guardin relació amb el Pla o programa i la manera que aquests objectius i qualsevol
aspecte ambiental s’han tingut en compte durant l’elaboració.
f) Els probables efectes significatius en el medi ambient, incloent-hi aspectes com la
biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors
climàtics, els béns materials, el patrimoni cultural —incloent-hi el patrimoni arquitectònic i
l’arqueològic—, el paisatge i la interrelació entre aquests elements. Aquests efectes han de
comprendre els efectes secundaris, els acumulatius i els sinèrgics a curt, a mitjà i a llarg
termini, permanents i temporals, positius i negatius.
g) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, mentre que sigui possible, compensar
qualsevol efecte negatiu en el medi ambient de l’aplicació del Pla o programa.
h) Una exposició de les principals alternatives estudiades i un resum dels motius de la selecció
de les alternatives considerades, així com una descripció de la manera en què es va fer
l’avaluació, incloent-hi les dificultats que s’hagin pogut trobar a l’hora de recollir la informació
requerida (per exemple, deficiències tècniques o manca de coneixements i d’experiència).
La selecció de les alternatives, en el supòsit de propostes tecnològiques, ha d’incloure un
resum de l’estat de l’art de cada una i ha de justificar els motius de l’elecció respecte a les
millors tècniques disponibles en cada cas.
i) Un informe sobre la viabilitat econòmica de les alternatives i de les mesures dirigides a
prevenir, reduir, pal·liar o compensar els efectes negatius del Pla o programa.
j) Una descripció de les mesures previstes per a la supervisió, de conformitat amb l’article 93
d’aquesta Llei.
k) Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels apartats anteriors.
A més, l’ISA ha de dur adjunt un annex específic que contengui un estudi d’incidència
paisatgística, segons estableix la disposició addicional setzena de la Llei 25/2006, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i administratives de les Illes Baleares.
-

Consulta de la versió preliminar del Pla i de l’ISA
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Responsable: òrgan promotor.
L’òrgan promotor ha de posar a disposició del públic i de les administracions públiques
afectades, durant un termini mínim de 45 dies, el Projecte del Pla o programa i l’Informe de
sostenibilitat ambiental, per examinar-los i formular-hi observacions.
En el cas del Pla Hidrològic i com a procés d’interrelació entre els diferents documents, l’ISA ha
d’estar en exposició pública un termini mínim de 6 mesos.
-

Memòria ambiental

Després d’haver acabat la fase de consultes, s’ha d’elaborar una memòria ambiental, amb el
objecte de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta de Pla o programa, en
la qual s’han d’analitzar el procés d’avaluació, l’Informe de sostenibilitat ambiental i la seva
qualitat; s’ha d’avaluar el resultat de les consultes efectuades i com s’han pres en consideració,
i s’ha d’analitzar la previsió dels impactes significatius en l’aplicació del Pla o programa.
La memòria ambiental ha de contenir les determinacions finals que hagin d’incorporar-se a la
proposta del Pla o programa. És preceptiva i cal tenir-la en compte en el Pla o programa abans
de l’aprovació definitiva.
L’òrgan promotor ha de trametre la memòria ambiental a l’òrgan ambiental perquè en manifesti
la conformitat o la disconformitat.
-

Fase presa de decisió

En l’elaboració de la proposta del Pla o programa, i abans de l’aprovació, l’òrgan promotor ha
d’elaborar la proposta del Pla o programa, i ha de prendre en consideració l’Informe de
sostenibilitat ambiental, les al·legacions formulades a les consultes, la memòria ambiental i
l’acord de l’òrgan ambiental.
-

Publicitat del Pla aprovat

Responsable: òrgan promotor.
En haver aprovat el Pla o programa, l’òrgan promotor ha de posar a disposició de l’òrgan
ambiental, de les administracions públiques afectades i del públic la documentació següent:
a) El Pla o programa aprovat.
b) Una declaració que indiqui la integració dels aspectes ambientals, la consideració de
l’Informe de sostenibilitat ambiental, els resultats de les consultes, la memòria ambiental i
l’acord de l’òrgan ambiental, així com les discrepàncies que hagin pogut sorgir en el procés i
les raons de l’elecció de l’alternativa recollida en el Pla o programa aprovat, en relació amb
les diferents alternatives considerades.
c) Les mesures adoptades per al seguiment dels efectes en el medi ambient de l’aplicació del
Pla o programa.
-

Fase d’execució i de seguiment ambiental

Responsable: òrgan promotor.
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Ha de fer, amb la participació de l’òrgan ambiental, un seguiment dels efectes en el medi
ambient de l’aplicació o de l’execució dels plans i programes, per identificar amb promptitud els
efectes adversos no prevists i permetre dur a terme les mesures adequades per evitar-los.

Esquema del procediment de l’avaluació ambiental estratègica

3.3.

IMPORTÀNCIA DE L’AAE EN EL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA

Com ja s’ha esmentat, els objectius de l’avaluació ambiental estratègica són promoure un
desenvolupament sostenible, aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient i
contribuir a la integració dels aspectes ambientals en la preparació i en l’adopció de plans i
programes.
D’altra banda, la planificació hidrològica en el marc de la DMA, té per objectius generals
aconseguir el bon estat i l’adequada protecció del domini públic hidràulic i de les aigües objecte
del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol;
l’atenció de les demandes d’aigua, i l’equilibri i l’harmonització del desenvolupament regional i
sectorial, amb la incrementació de les disponibilitats del recurs, amb la protecció de la seva
qualitat, amb l’economització del seu ús i amb la seva racionalització en harmonia amb el medi
ambient i la resta de recursos naturals.
La planificació hidrològica es guia per criteris de sostenibilitat en l’ús de l’aigua mitjançant la
gestió integrada i la protecció a llarg termini dels recursos hídrics, la prevenció del
deteriorament de l’estat de les aigües, la protecció i la millora del medi aquàtic i dels
ecosistemes aquàtics i la reducció de la contaminació.
El procediment d’elaboració dels plans de conca ha de seguir una sèrie de passes establertes
per disposicions normatives (Instrucció de planificació hidrològica), que és un procediment
reglat i susceptible de poques modificacions.
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Així, més enllà del requisit legal que el Pla Hidrològic de les Illes Balears hagi de passar el
tràmit d’avaluació ambiental estratègica, segons el que estableix la Llei 11/2006 de les Illes
Baleares, el mateix procés de planificació ja la inclou, i la interrelaciona en temps i en contingut
amb uns altres documents (llista de temes importants, programes de mesures, participació
pública i Pla Hidrològic).Com a conseqüència d’això, el procés global d’avaluació estratègica
del Pla ha de proporcionar:
¾ Una visió completa, articulada i complementària, tant ambiental com hídrica de les Illes
Baleares.
¾ Una visió integral del sistema hídric, amb la coordinació en una sola estructura de les
consideracions ambientals, parcials o puntuals que proporciona el Pla.
¾ Una visió consistent dels objectius ambientals, amb l’avaluació de les repercussions de
les actuacions i amb el plantejament d’un model ambiental desitjable.
Per tant, amb referència a la planificació hidrològica de les Illes Balears, pot concloure’s que:
- L’AAE completa i perfecciona el procés d’avaluació ambiental des de les primeres fases
del procés de decisió, omplint espais que no poden ser coberts per uns altres processos
(AIA, impactes acumulats...).
- Estableix una convergència de la normativa específica ambiental i sectorial de l’aigua
cap a una creixent sensibilització.
- La mateixa normativa sectorial (AIGUA-DMA) pot constituir un instrument complementari
de desplegament de l’AAE.
- L’AAE s’integra en el mateix procés planificador contribuint eficaçment a la selecció
d’alternatives amb criteris ambientals.
- Per tant, no ha de ser un obstacle més en el procés de planificació, sinó una ajuda al seu
perfeccionament. L’AAE suposa estendre i anticipar l’avaluació ambiental a etapes de
planificació més generals i anteriors a la de redacció de projectes, i introduir criteris de
sostenibilitat en els processos de planificació i de presa de decisions estratègiques.
3.4.

INICI DEL PROCÉS D’AAE EN L’ELABORACIÓ DEL PLA HIDROLÒGIC DE LES
ILLES BALEARS

Com a primera fase del procés de l’AAE es va elaborar el “Document d’inici de l’avaluació
ambiental estratègica del Pla Hidrològic de les Illes Balears”, que es va trametre a l’òrgan
ambiental dia 9 de desembre del 2008, amb el qual es comunicava a l’òrgan ambiental
corresponent de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (Comissió
Balear de Medi Ambient) l’inici del desplegament del Pla. Així mateix, juntament amb el
Document esmentat, i com a part del procés de tramitació ambiental del Pla, es va adjuntar la
documentació següent:
- Proposta del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Baleares (memòria).
- Proposta del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Baleares. Programes
d’actuació i d’infraestructures. Annex al document d’inici de l’AAE.
D’acord amb la documentació rebuda, la Conselleria de Medi Ambient, va dur a terme un primer
procés de consulta (conegut com a scoping) el 16 de desembre de 2008, per determinar l’abast
de la pròpia AAE i els criteris ambientals que s’haurien d’emprar.
En aquesta reunió sobre la consulta a les administracions públiques afectades, segons el que
preveu l’article 88 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i
d’avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Baleares, que complementava la realitzada
en primera instància el 7 de juliol de 2008, van assistir, entre d’altres, representants de les
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diferents conselleries, consells insulars i municipis (vegeu l’annex I, acta sobre la reunió de la
consulta).
Després del preceptiu tràmit de consulta a les administracions públiques afectades, el Servei
d’Assessorament Ambiental de la Comissió Balear de Medi Ambient va elaborar amb data 29
de desembre de 2008 (núm. exp. 152i/08) el Document de referència, que defineix els criteris
ambientals estratègics, els principis de sostenibilitat aplicables i el contingut de la informació
que ha de tenir-se en compte en l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental del Pla
Hidrològic de les Illes Baleares i va identificar les administracions públiques afectades i el públic
interessat als quals s’ha de consultar.
A continuació s’extracten les pautes marcades en el Document de referència el contingut
complet del qual s’adjunta com a annex II:
a) L’Informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir com a mínim la informació
especificada en l’article 87 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions
d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Baleares.
b) En relació amb els programes d’actuació i d’infraestructures que es presenten, s’ha
d’aprofundir en l’ISA, especialment en allò que fa referència a:
• Plans d’explotació d’aigües subterrànies (programa 3).
• Pla de reutilització d’aigües regenerades (programa 4).
• Recàrrega artificial d’aqüífers i d’emmagatzemament i de recuperació (programa 6).
• Previsió i defensa d’avingudes (programa 10).
• Emergències en situacions de sequeres (programa 12).
• Plantes dessaladores (programa 14).
• Infraestructures per al control i per a la millora del coneixement del DPH.
• Infraestructures corresponents a les noves captacions o substitucions per a la correcció
del dèficit quantitatiu o qualitatiu.
• Infraestructures d’interconnexió.
• Infraestructures corresponents al sanejament i a la depuració.
• Infraestructures corresponents a la reutilització d’aigües regenerades.
• Infraestructures corresponents a plantes dessaladores.
• Infraestructures corresponents a la prevenció i a la defensa d’avingudes.
c) S’ha d’assenyalar la classificació del sòl de les diferents actuacions, d’acord amb el Pla
territorial insular (PTI) respectiu de cada illa, a més de sol·licitar els informes sobre
l’afecció a les àrees de prevenció de riscs (APR).
d) S’ha d’incloure un mapa de riscs naturals, de conformitat amb l’article 15 del Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei del sòl.
e) S’ha d’incloure un estudi d’avaluació de les repercussions ambientals dels llocs que
integren la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA), d’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005, de
26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.
f) Avaluació dels efectes ambientals de les diferents actuacions sobre els hàbitats situats
fora de la Xarxa Natura 2000, d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
g) Un estudi de la incidència paisatgística que ha d’identificar el paisatge afectat pel Pla, ha
de preveure els efectes que el seu desenvolupament hi produirà i n’ha de definir les
mesures protectores, correctores o compensatòries.
h) Un estudi acústic en el seu àmbit d’ordenació que permeti avaluar l’impacte acústic i
adoptar mesures adequades per reduir-lo, de conformitat amb el que disposa l’article
28.3 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears.
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i) Criteris ambientals estratègics, indicadors d’objectius ambientals i principis de
sostenibilitat aplicables.
j) Determina les modalitats d’informació i de consulta, així com les administracions
públiques afectades a les quals s’ha de consultar.

4. UN NOU MARC LEGAL: LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA
4.1.

EVOLUCIÓ DE LA PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA

Els antecedents de planificació hidrològica a Espanya són molt antics i han estat àmpliament
estudiats des d’una perspectiva tant tècnica com jurídica: plans de foment del XIX, concepció
de les confederacions hidrogràfiques com a elaboradores de plans de conca, plans nacionals
d’obres hidràuliques, idea dels “projectes en competència” en el tràmit concessional, plans
d’aprofitaments, reserves de cabals en favor de l’Estat, etc.
Des de la Llei sobre domini i aprofitaments d’aigües de 3 d’agost de 1866, primer codi espanyol
i europeu sobre la matèria, fins a la recent Instrucció tècnica de planificació hidrològica (BOE
núm. 229, de 22 de setembre de 2008), el context social, econòmic i ambiental que envolta la
gestió del recurs aigua, ha anat evolucionant i adaptant-se als nous requisits que la societat
actual promou, a través de la gestió eficaç i sostenible del recurs i de la prevenció del seu
deteriorament.
Les actuacions administratives duites a terme a Espanya en relació amb la disponibilitat i amb
la utilització dels recursos hídrics, i que es podrien emparar sota la denominació de "plans",
poden classificar-se en quatre categories bàsiques,si ens remuntam en el temps a
començaments del segle XX.
Una primera, la constitueixen el que podríem denominar plans d’obres, i que, usualment,
constituïen mers catàlegs d’obres hidràuliques, estudiades amb els criteris tècnics de l’època,
avui poc rigorosos, i sense coordinació amb els pressuposts oficials, per la qual cosa moltes no
van arribar a dur-se a terme. No pot considerar-se que aquests plans constituïssin una
vertadera política hidràulica en sentit modern, sinó una mera catalogació física, d’ubicació
d’infraestructures possibles. Són exemples d’aquesta categoria el Pla de Canals i de Pantans
(1902), el Pla d’Obres Hidràuliques (1909) o el Pla de Foment de la Riquesa Nacional (1919),
que van marcar les primeres etapes de la política hidràulica a Espanya, a través d’una llista
d’actuacions, moltes d’aquestes aïllades, sense cap interrelació i on es fixa la ubicació en llocs
aparentment propicis per a això.
La segona categoria, que podria denominar-se plans d’aprofitaments, sorgeix amb la creació de
les confederacions hidrogràfiques (Reial decret de 5 de març de 1926), entre les missions
fundacionals de les quals hi figura la de la «formació de plans d’aprofitament general de les
aigües de les seves conques». Aquests plans es refereixen sempre a usos agraris de l’aigua, i
sembla pretendre el desenvolupament econòmic de les zones afectades mitjançant el regadiu.
La substància d’aquests plans era fixar els usos d’un determinat cabal d’aigües públiques, i
ordenar-ne l’aprofitament. Són exemples d’aquest concepte el Pla Nacional d’Obres
Hidràuliques de 1933, que es concep com un pla tecnicoeconòmic, no exclusivament hidràulic, i
que incorporava estudis agroeconòmics; intentava resoldre els problemes existents a través
d’una perspectiva unitària, que supeditava qualsevol interès particular, ja fos privat o regional, a
l’horitzó nacional; En la seva elaboració es va comptar amb especialistes en la matèria, i
constituí una guia de la política hidràulica espanyola durant mig segle.
Una tercera categoria podria emmarcar-se sota la denominació de plans hidrològics per a
zones específiques, elaborats per identificar i per resoldre problemes en zones molt concretes, i
usualment deficitàries o quasi deficitàries. Tenia com a objecte l’inventari dels usos actuals de
l’aigua, juntament amb la previsió de demandes i de disponibilitats futures; s’hi cercava
l’adequació futura entre les demandes i els recursos disponibles, i no l’adscripció d’un cabal per
a un ús com en els plans d’aprofitaments. En són exemples el Pla General Hidrològic del Baix
Ebre, establert per Ordre de 28 d’agost de 1970 i la Llei de 30 de juny de 1969. Aquesta Llei
preveia la formació d’un «estudi regional de recursos hidràulics totals per a les Illes Balears,

10

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

que havia de servir de base per adoptar mesures encaminades a la utilització òptima per fer
front a la demanda actual i futura dels diferents usos consumptius de l’aigua».
La quarta categoria seria la reservada als plans hidrològics en el sentit de la Llei 29/1985, de 2
d’agost, d’aigües, i que constitueixen una vertadera fita, per la seva amplitud, rigor i caràcter
multidisciplinar, en la història dels plans hidràulics a Espanya. En efecte, per primera vegada i a
diferència dels plantejaments anteriors, la planificació hidrològica s’estén, de manera global i
unitària, a tot el territori nacional, i s’harmonitza amb la resta de planificacions sectorials i amb
la planificació econòmica general de forma expressa. Així mateix, el desenvolupament del
regadiu deixa de ser una preocupació prioritària, introduint-ne, amb una altra perspectiva
històrica, els objectius d’augmentar la disponibilitat d’aigua, de protegir-ne la qualitat i de
racionalitzar-ne l’ús en harmonia amb el medi ambient. La política d’estricte foment se
substitueix per una altra que atén a la qualitat de vida i a la correcció de desequilibris sectorials
i territorials.
De llavors ençà fins al dia d’avui, pot observar-se una evolució certament complexa i amb molts
d’exemples diversos d’això, com el de modificació progressiva i creixent de la Llei 29/1985, de
2 d’agost, d’aigües, la qual mai no es deroga materialment (la derogació produïda pel Text
refós de 2001 és formal, però el contingut de la Llei de 1985 s’introdueix en el Text refós), però
les línies fonamentals de la qual van perdent consistència atès el procés continu de
modificacions a les quals està sotmesa.
Així, mitjançant el Reial decret 1664/1998, de 24 de juliol, es van aprovar els plans de conca i
es va produir una reforma en la Llei d’aigües mitjançant la Llei 46/1999, de 13 de desembre,
sobretot en la cessió privada dels drets d’ús de l’aigua, la participació de capital privat en
l’elaboració de les obres hidràuliques i la decidida aposta per la dessalació d’aigües, elaborantse mitjançant el Reial decret 1/2001, de 20 de juliol, el Text refós de la Llei d’aigües, que
incorporava a la Llei de 1985 les modificacions de l’any 1999.
En el cas de les Illes Baleares, i ja que la demarcació hidrogràfica comprèn íntegrament l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma, el Consell General de l’Aigua de Balears va aprovar en
data 22 de febrer de 1999 el vigent Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB). Aquest va ser
informat favorablement pel Consell Nacional de l’Aigua, en una reunió mantinguda dia 30 de
gener de 2001, i va ser aprovat pel Govern mitjançant el Reial decret 378/2001, de 6 d’abril.
El Text refós de la Llei d’aigües (TRLA), anunciat per la Llei 46/1999, i que va ser aprovat per
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, a més de refondre la Llei incorpora, entre d’altres,
els articles 158 i 173 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, relatius a la gestió directa de la construcció o de l’explotació
de determinades obres públiques i al règim jurídic del contracte de concessió de construcció i
d’explotació d’obres hidràuliques. Es produeix com a conseqüència del TRLA de 2001, una
“neteja” evident de l’ordenament jurídic, fent així un únic text de referència.
El TRLA de 2001 és, des d’aquest moment, la peça central del dret espanyol d’aigua, encara
que també ha conegut diverses intervencions normatives que n’afecten el contingut. La
planificació s’estructura jeràrquicament en plans de conca i Pla Nacional, que és l’instrument
definidor de la política hidràulica de l’Estat. A diferència dels plans anteriors, s’introdueix per
primera vegada la participació de les persones usuàries en el procés planificador, a través dels
consells de l’aigua de les confederacions hidrogràfiques. A més, cal ressenyar que els plans
adquireixen la major rellevància normativa, ja que a partir d’aquests es configuren les altres
ordenacions sobre el domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions, abocaments,
infraestructures bàsiques, etc.).
Els principis d’aquesta nova gestió van determinar el que alguns autors han denominat la
“territorialització” de les polítiques de l’aigua, ja que els instruments generals marcats per la Llei
s’apliquen de manera específica en diferents zones o perímetres, i incideixen, d’aquesta
manera, en l’ordenació del territori. Aquesta idea general es concreta en la Llei d’aigües (TRLA)
en les disposicions tècniques següents:
• La determinació de les zones de policia de les aigües i els seus cabals.
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• L’establiment de reserves de terrenys per a les obres hidràuliques.
• La determinació dels perímetres de protecció d’aqüífers.
• La delimitació de zones inundables.
• La delimitació de les zones humides.
• Las exigències derivades de la planificació dels espais naturals que ha de recollir la
hidrològica.
Finalment, el Pla Hidrològic Nacional va ser aprovat mitjançant la Llei 10/2001, de 5 de juliol,
fent seus els principis essencials que incorporava la recent Directiva 2000/60/CE, segons
s’estableix en l’exposició de motius de la Llei quan es refereix al bon estat de les masses
d’aigua, al principi de recuperació integral de costs, a la participació pública en l’elaboració del
Pla Hidrològic Nacional i a l’accés a la informació en matèria d’aigües.
4.2.

NOUS PRINCIPIS A LA PLANIFICACIÓ DE L’AIGUA. BASES DE LA DMA

Els instruments i els principis de la planificació no poden ser, en la societat altament
desenvolupada del segle XXI, els mateixos que s'aplicaven en les èpoques del
desenvolupament del segle XX, o en etapes anteriors. L'objectiu prioritari de la planificació no
ha de ser “l’increment de la disponibilitat del recurs aigua”, sinó l'adequada gestió del recurs en
un marc de sostenibilitat ambiental; sense per això deixar d'atendre les demandes originades
per la societat, demandes que han d'estar al seu torn previstes o planificades sota un marc
estratègic de sostenibilitat ambiental, com a conseqüència de l'adequat ús d'altres instruments
de planificació com els plans d'ordenació territorial, les lleis d'ús del sòl, de residus, d'activitats
extractives, de producció energètica, etc. Els balanços de recursos i de demandes, com a únic
instrument per planificar l'assignació de recursos, manquen per complet de sentit en societats
desenvolupades, que no han de perseguir el creixement en l'ús dels recursos naturals, sinó la
seva adequada gestió.
En l’àmbit de l’aigua, no ha de preponderar el principi de la planificació segons el creixement de
la societat a mitjà o llarg termini, sinó la gestió contínua orientada a millorar la garantia, la
qualitat i la seguretat dels proveïments, amb capacitat de resposta ràpida a les possibles
oscil·lacions de la demanda, que necessàriament hi han de ser previstes i en tot cas definir-ne
els límits d’explotació en un marc de sostenibilitat
La política de l’aigua a Espanya s’ha caracteritzat històricament pel seu caràcter estructuralista,
enfocada a incrementar l’oferta d’aigua disponible per a usos humans a través de la intervenció
massiva en el cicle hidrològic, particularment mitjançant la construcció de grans obres
hidràuliques de regulació i de distribució d’aigües superficials. En aquest sentit, la política de
l’aigua ha constituït una peça de la política de foment d’infraestructures, equiparable a les
polítiques d’infraestructures viàries, ferroviàries o aeroportuàries orientades a facilitar o a
fomentar el creixement econòmic. Aquesta orientació i aquests objectius s’han materialitzat en
forma d’institucions (normatives, organitzacions, normes de funcionament, etc.) creades i
gestionades per dur-los a terme.
En aquest sentit, la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre,
estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, el propòsit de la qual
és establir un marc de protecció per a totes les aigües continentals, de transició i costaneres,
per tal de prevenir-ne el deteriorament i promoure’n l’ús sostenible, mitjançant un marc de
protecció a llarg termini. Per aconseguir-ho, dóna un pes molt important a la planificació
hidrològica, a la millor definició de les unitats físiques i administratives de gestió, als aspectes
econòmics de la seva aplicació i a la participació pública en les etapes de decisió.
A més, a diferència de la política hidràulica tradicional (que considera l’aigua com a input
productiu, aïllable dels sistemes naturals dels quals forma part), la DMA centra l’atenció en la
conservació de la funcionalitat ecològica del cicle de l’aigua en el seu conjunt, i assumeix la
consecució del bon estat ecològic de totes les masses d’aigua superficials i del bon estat
quantitatiu i químic de totes les masses de aigua subterrànies com l’objectiu a assolir per la
política de l’aigua. D’una altra banda, la DMA reconeix també el caràcter multidimensional i
multifuncional de l’aigua, inseparable dels ecosistemes que la contenen i als quals configura,
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no només com a recurs vital per a les activitats econòmiques, sinó com a actiu social, cultural i
patrimoni natural.
Per tant, la DMA proposa un nou marc de referència per a la política de l’aigua: l’àmbit de la
política ambiental; i amb això també proposa un gir copernicà en el cas espanyol en allò que fa
referència a l’objecte, a les qüestions, als principis i als procediments que han d’afrontar-se.
Els enfocaments i els objectius que caracteritzen la nova política de l’aigua es poden sintetitzar en
els quatre punts fonamentals següents:
−

L'obligació a establir una gestió integrada de les demarcacions hidrogràfiques, com a
unitat fonamental de totes les accions que tenen a veure amb la planificació i amb la
gestió de les aigües, reconeixent-s’hi que si bé l'aigua assumeix fronteres físiques i
hidrològiques, no respecta fronteres polítiques ni administratives, atribuint-hi la gestió de
totes les aigües a un marc físic i jurídic integral. L'objectiu mediambiental de la DMA és
aconseguir, mitjançant l'elaboració i l’aplicació dels plans hidrològics, la recuperació i la
conservació del bon estat ecològic de totes les aigües superficials (s’hi inclouen les
aigües continentals, de transició i costaneres) i el bon estat quantitatiu i qualitatiu de les
aigües subterrànies de la Unió Europeu l'any 2015. En aquest sentit, la DMA introdueix el
principi de no deteriorament, i aprofundeix el compromís de conservació més enllà del
principi “qui contamina (deteriora), paga”. Tot això constitueix un repte molt seriós, basat
en la convicció que uns ecosistemes aquàtics segurs i saludables són la garantia de futur
per al subministrament segur d'aigua de qualitat als usos humans. Per això, les claus per
a la planificació i la gestió de l'aigua coherents amb els objectius de la DMA passen per
l'adopció d'un enfocament integrador i una perspectiva general enfront dels enfocaments
fragmentaris i perspectives particularistes a l'ús, així com per l'adopció d'horitzons
temporals de llarg termini, enfront de la política del curt termini que s'ha practicat
històricament.

−

La DMA estableix la conca hidrogràfica com a marc territorial de gestió d'aigües,
reconeixent el marc geogràfic natural del cicle hidrogeològic de les aigües continentals.
Assumint la indivisibilitat i la unicitat sistèmica de les aigües subterrànies i superficials, la
Directiva en promou la gestió integrada en l'àmbit de les conques, amb la superació de
les fronteres en les conques transfrontereres en el si de la UE. Aquest enfocament de
gestió i de planificació té una llarga trajectòria al nostre país; però al concepte de conca
la DMA, hi afegeix la integració de les aigües costaneres (plataformes litorals) i de
transició (deltes, estuaris) en la gestió de les aigües continentals; en desautoritza la visió
tradicional que les aigües dels rius “es perden al mar”, i en reconeix les importants
funcions en la sostenibilitat de deltes, platges, pesqueries i ecosistemes litorals.

−

La introducció de nous criteris de racionalitat econòmica en la gestió d'aigües presidits
pel principi de recuperació de costs (incloent-hi els costs ambientals i del recurs), el
principi “qui contamina (deteriora), paga” i el principi de preu incentivador. D'acord amb
aquest últim, els estats membres han d'assegurar que el 2010 els preus de l'aigua
proporcionen a les persones usuàries incentius adequats per usar l'aigua eficientment i
contribuir d'aquesta manera a l'èxit dels objectius de la DMA.

−

L'exigència d'obrir la gestió d'aigües a una activa participació ciutadana de caràcter
proactiu. Aquest tema té una gran significació: no es tracta simplement del
reconeixement de drets democràtics de tots els ciutadans, sinó del reconeixement de les
incerteses que rodegen gran part dels conceptes bàsics de la gestió i de la recerca
d'eficàcia i de solidesa en els resultats (aconseguir compromisos, compartir
responsabilitats, evitar conflictivitat en la gestió...). A més, els actors convocats a
participar no són només els tradicionals usuaris de l'aigua sinó un espectre més ampli de
parts interessades, que inclou treballadors, empresaris, agricultors de secà i de regadiu,
consumidors, ciutadans organitzats i públic en general.

Per tant, la DMA proposa un nou enfocament, més global, proteccionista i multifuncional, on el
recurs forma part del cicle de l’aigua, inseparable dels ecosistemes que el contenen i el
configuren, no només com a recurs vital de les activitats econòmiques, sinó com a actiu social,
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cultural i de patrimoni natural, assegurant la conservació de la funcionalitat ecològica del cicle
de l’aigua en conjunt, evitant el deteriorament de l’estat ecològic, químic i quantitatiu de les
masses d’aigua i fomentant-ne l’ús sostenible.
Aquest nou enfocament de la DMA suposa un canvi radical en la política de l’aigua, i fa
necessaris importants canvis institucionals de caràcter normatiu (adaptació i aplicació),
organitzatiu (creació d’autoritats i adaptació funcional) i funcional (transparència i participació
pública), on la gestió i la planificació de l’aigua tenen un pes molt important en l’aplicació de la
Directiva. Símptomes d’aquests canvis, no només s’observen en l’esforç que està fent el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí en la seva aplicació i desenvolupament, sinó en
les referències que en fan altres normatives l’àmbit d’aplicació de les quals afecta a uns altres
ministeris, com pot ser el cas de l’anterior Ministeri d’Agricultura i Pesca a través de la Llei
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural (BOE núm.
299, de 14 de desembre).
La taula següent permet comparar les diferències entre la política hidràulica tradicional feta a
Espanya i la promoguda per la DMA.

Paradigma
Objectiu
general
Focus d’atenció
Objectiu de
gestió

Mitjans

Aproximació
Enfocament
Caràcter

POLÍTICA HIDRÀULICA TRADICIONAL

POLÍTICA D’AIGUA EN EL CONTEXT DE LA
DMA

Creixement econòmic.

Sostenibilitat.

Foment del creixement econòmic com a
condició necessària i suficient.
Aigua disponible per a usos humans.

Conservació de funcions ambientals de les
diferents fases del cicle hidrològic com a
condició necessària.
Funcionament equilibrat de les diferents fases
del cicle hidrològic.
Garantir el subministrament d’aigua sense
posar en perill el funcionament del cicle de
l’aigua.

Incrementar l’oferta d’aigua.
Intervenció massiva sobre el cicle
hidrològic
a
través
de
grans
infraestructures d’emmagatzemament i
distribució.
Reduccionisme, plantejament delimitat i
fragmentari de la gestió, aplicació de
solucions tecnològiques, menyspreu de
la incertesa.
Sectorial i quantitatiu.
Política instrumental al servei de la
política econòmica.

Redimensionament dels usos de l’aigua a
través de polítiques de gestió de la demanda.
Complexitat, reconeixement de la incertesa i
gestió del risc.
Integrador i qualitatiu.
Política substantiva amb la qual s’ha de
compatibilitzar la política econòmica.

Construcció de grans obres públiques.

Gestió i adequat manteniment de les
infraestructures existents; incentius a la
reducció de l’ús i del deteriorament qualitatiu
de
l’aigua;
restauració
d’ecosistemes
aquàtics.

Inversió en obres públiques.

Despesa i inversions en gestió, en control i en
manteniment.

Tecnocràtic.

Democràtic.

Àmbit
hidrològic
d’interès

Fonamentalment les masses d’aigua
superficials continentals. En menor
manera, masses d’aigua subterrànies.

Masses d’aigua superficials continentals, de
transició, litorals i costaneres; així com
masses d’aigua subterrànies.

Visibilitat

Inauguració de noves obres. Increment
de recursos disponibles aplicats a usos
productius.

Millora de la qualitat ambiental dels
ecosistemes aquàtics i terrestres associats;
increment de la consciència ambiental de la
societat.

Instruments

Partida
econòmica de
referència
Estil

Font: Projecte FNCA-AQUANET “Seguiment de la implementació de la DMA a Espanya”.
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La transposició de la Directiva a l’Estat espanyol es va fer a través de l’article 129 de la Llei
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, que
modifica el Text refós de la Llei d’aigües. Així, es van introduir nous articles per a la definició de
la conca hidrogràfica i la inserció del concepte de demarcació hidrogràfica (articles 16 i 16 bis);
la creació del Consell de l’Aigua de la Demarcació i el Comitè d’Autoritats Competents (articles
35, 36 i 36 bis); la planificació hidrològica (articles 40, 40 bis, 41 i 42); els nous objectius
mediambientals que s’afegeixen als anteriors de la planificació hidrològica; l’estat ecològic de
les masses d’aigua i els programes de mesures per a la consecució dels objectius (articles 92
bis, 92 ter i 92 quater); el registre de zones protegides (article 99 bis), i el principi de
recuperació dels costs dels serveis relacionats amb la gestió de les aigües (article 111 bis).
Això no obstant, alguns aspectes de la DMA relacionats amb la planificació hidrològica que, pel
seu excessiu detall no van ser incorporats a la transposició (la caracterització de la demarcació,
l’estat de les masses d’aigua, la definició dels objectius, les exempcions o els programes de
mesures), es van completar a través del Reglament de planificació hidrològica, aprovat
mitjançant Reial decret 907/2007, de 6 de juliol.
4.3.

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA DMA

La DMA defineix la demarcació hidrogràfica com a unitat de gestió del recurs, adoptant el
principi de gestió per conques hidrogràfiques i incorporant-hi les conques continentals definides
a l’Estat espanyol, les aigües costaneres i les de transició. Així, la demarcació hidrogràfica s’ha
d’entendre com tota la conca, amb independència de les regions o dels països afectats,
incloent-hi el conjunt d’aigües continentals i costaneres.
L’article 16 bis 5 del Text refós de la Llei d’aigües, afegit a través de la Llei 62/2003, de 30 de
desembre, estableix que el Govern, mitjançant Reial decret, ha de fixar l’àmbit territorial de
cada demarcació hidrogràfica que ha de ser coincident amb el seu pla hidrològic.
El Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, fixa l’àmbit territorial de les demarcacions
hidrogràfiques, la disposició transitòria única del qual estableix que tota conca hidrogràfica
intracomunitària, com és el cas de les Illes Balears, ha de quedar provisionalment adscrita a la
demarcació hidrogràfica el territori de la qual estigui inclòs en l’àmbit territorial de la
confederació hidrogràfica a què la conca que es tracti pertanyi en l’actualitat.
En el cas de les Illes Baleares, per tractar-se d’una conca intracomunitària, la gestió i la
planificació hidrològica és competència del Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció
General de Recursos Hídrics (DGRH) de la Conselleria de Medi Ambient. Per assolir els
objectius plantejats per a l’any 2015, és necessari un esforç que, més enllà de l’econòmic,
requereix una col·laboració estreta entre tots els estaments de la comunitat autònoma, i el
primer esglaó de la qual, ha de produir-se a través d’un procés de transversalització entre totes
les conselleries, unint esforços per assolir uns objectius comuns. Per a això i sota la
coordinació de la DGRH, han d’establir-se instruments de col·laboració i pautes d’actuació
capaces d’assegurar que les mesures proposades per aconseguir els objectius plantejats
s’integrin en la resta de polítiques sectorials de la comunitat.
Així, la planificació hidrològica és la millor fórmula per assolir els objectius de la Directiva,
coordinant-se en els plans hidrològics de conca elaborats per les demarcacions hidrogràfiques
(conques hidrogràfiques o les seves agrupacions), els objectius plantejats per la DMA.
La planificació hidrològica té com a objectius generals aconseguir el bon estat i l’adequada
protecció del domini públic hidràulic i de les aigües objecte del Text refós de la Llei d’aigües, la
satisfacció de les demandes d’aigua, l’equilibri i l’harmonització del desenvolupament regional i
sectorial, l’augment de les disponibilitats del recurs, protegint-ne la qualitat, economitzant-ne
l’ús i racionalitzant-ne els usos en harmonia amb el medi ambient i la resta de recursos
naturals.
Per a la consecució d’aquests objectius, la planificació hidrològica es guia per criteris de
sostenibilitat en l’ús de l’aigua, mitjançant: la gestió integrada i la protecció a llarg termini dels
recursos hídrics, la prevenció del deteriorament de l’estat de les aigües, la protecció i la millora
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del medi aquàtic i dels ecosistemes aquàtics, i la reducció de la contaminació. Així mateix, la
planificació hidrològica ha de contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i de les
sequeres, i s’ha d’integrar amb altres figures d’ordenació i protecció ambiental, especialment
amb les xarxes d’espais protegits.
Es tracta d’un procés lent i laboriós, que suposa un gran esforç tant tècnic com econòmic per
part de les demarcacions hidrogràfiques per aconseguir els objectius plantejats en la Directiva.
Així, com a exemple, l’article 5 i 6 de la DMA estableixen que cada demarcació hidrogràfica ha
de dur a terme:
-

Una anàlisi de les característiques de la demarcació, que inclou una delimitació de les
masses d’aigua (unitat mínima de gestió), una definició de la tipologia i de les
condicions de referència. En definitiva, ha de realitzar-se una caracterització de les
masses d’aigua partint d’uns criteris, el contingut dels quals s’ha d’incorporar al Pla
Hidrològic.

-

Un estudi de les repercussions de l’activitat humana a l’estat de les aigües superficials i
subterrànies, a través d’anàlisis de pressions, d’impactes i de riscs.

-

Una anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua, caracteritzant-ne els usos, els preus i la
recuperació de costs.

-

Un registre de les zones protegides (article 6).

El Reial decret 907/2007 (BOE núm. 162, de 7 de Juliol), pel qual s’aprova el Reglament de
planificació hidrològica, substitueix fonamentalment les disposicions establertes en el títol II del
Reglament de l’administració pública de l’aigua i de la planificació hidrològica, i sorgeix com a
resultat de les modificacions introduïdes en el Text refós de la Llei d’aigües i d’aquells aspectes
de la DMA relacionats amb la planificació hidrològica que, pel seu excessiu detall, no van ser
incorporats a la transposició feta a través de l’article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. Els aspectes més destacats
del Reglament són:
-

Completar la transposició de la DMA (caracterització de la demarcació, estat de les
masses d’aigua, definició d’objectius ambientals, exempcions i programes de mesures).

-

Integrar els aspectes clàssics de la planificació hidrològica amb els més nous de la DMA
(protecció de les aigües).

-

Introduir la component econòmica en el concepte de demanda d’aigua, la determinació
dels cabals ecològics o la consideració dels efectes del canvi climàtic.

-

Regular el desenvolupament de l’anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua.

-

Establir els procediments per elaborar i aprovar els plans, així com els mecanismes de
participació pública.

A causa de la complexitat tècnica que suposa l’elaboració dels plans hidrològics i partint de
l’article 82 del Reglament de planificació hidrològica (BOE núm. 162, de 7 de juliol de 2007),
segons el qual el Ministeri de Medi Ambient pot dictar les instruccions i les recomanacions
tècniques complementàries per elaborar els plans hidrològics que consideri convenients per
homogeneïtzar i sistematitzar els treballs, el setembre de 2008 es va presentar la Instrucció
tècnica de planificació (BOE núm. 229, de 22 de setembre), aprovada amb rang normatiu
d’ordre ministerial i que estableix, en línies generals, una anàlisi dels aspectes següents:
-

Procediments per a la caracterització de les masses d’aigua.

-

Identificació preliminar i definitiva de les masses d’aigua superficials candidates a la
designació de molt modificades.
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-

Criteris per a l’establiment de l’inventari de pressions.

-

Determinació del règim de cabals ecològics.

-

Caracterització econòmica de l’ús de l’aigua.

-

Procediment d’anàlisi i definició del programa de mesures.

El Pla Hidrològic és l’eix principal de l’aplicació de la DMA —en la mesura que constitueix
l’eina de gestió prevista per aconseguir els objectius mediambientals—, el principal mecanisme
d’informació i de notificació de la implantació de la DMA a la Comissió Europea i al públic en
general, i el principal mecanisme per organitzar i impulsar les diverses actuacions que necessiti
la demarcació per garantir la millor gestió de les aigües i la millor atenció de les qualitats
químiques i quantitatives de l’aigua en el marc d’un desenvolupament viable i, per tant,
sostenible a mitjà i a llarg termini.
El procés de planificació hidrològica per al període 2007-2009 és bastant complex i
interrelaciona 4 elements d’acció, com són: memòria i normativa del Pla Hidrològic, programa
de mesures, avaluació ambiental estratègica i participació pública del Pla.
L’esquema següent resumeix la interrelació entre els diferents processos.

A continuació es descriu el procés d’elaboració del programa de mesures i la participació
pública del Pla. Les etapes de l’avaluació ambiental estratègica i el Pla Hidrològic es descriuen
en apartats més específics.
Procés d’elaboració del programa de mesures
Quant al programa de mesures, cada demarcació hidrogràfica estableix un programa en el qual
s’han de tenir en compte els resultats dels estudis duits a terme per determinar les
característiques de la demarcació, les repercussions de l’activitat humana en les seves aigües,
així com un estudi econòmic de l’ús de l’aigua en la demarcació. La finalitat del programa de
mesures és la consecució dels objectius mediambientals de les aigües subterrànies i de les
superficials, de les zones protegides, de les masses d’aigua artificials i de les masses d’aigua
molt modificades (article 92 quater 1 i 2 del Text refós de la Llei d’aigües).
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Les mesures poden ser bàsiques i complementàries (article 92 quater 3 del Text refós de la Llei
d’aigües):
-

Les mesures bàsiques són els requisits mínims que han de complir-se en cada
demarcació.

-

Les mesures complementàries són aquelles que, en cada cas, han d’aplicar-se amb
caràcter addicional per a la consecució dels objectius mediambientals o per assolir una
protecció addicional de les aigües.

La selecció de les mesures més adequades, especialment les complementàries, s’ha de
recolzar mitjançant una anàlisi cost eficàcia. A més, i com a part del procés d’avaluació
ambiental estratègica del Pla, s’han d’avaluar els efectes de les diferents mesures damunt
d’altres problemes mediambientals i socials, encara que no afectin directament els ecosistemes
aquàtics.
Procés de participació pública en l’elaboració del Pla
El foment de la participació activa és un dels conceptes centrals de la DMA, recomanant que
aquesta participació es faci des de l’inici del procés d’implementació. Això suposa informar i
sensibilitzar les parts interessades que participin del procés de planificació, facilitant-los els
documents relacionats amb la planificació del Pla i implicant-los en la definició i en l’execució
de les diferents etapes de la implementació. Per a això, s’ha de garantir la participació pública
en tot el procés planificador, tant en la fase de consultes prèvies com en les d’aprovació del
Pla, i s’ha de fer extensible a tota la societat, no només a les parts tradicionalment
interessades.
Així s’han de definir les fórmules de consulta pública per als documents següents:
-

Programa, calendari i informes de la demarcació.

-

Esquema de temes importants

-

Projecte del Pla Hidrològic.

El Pla ha de comptar amb un resum de les mesures d’informació pública i de consulta preses,
els seus resultats i els canvis que s’hi ha efectuat.
A més, el nou Reglament de planificació hidrològica estableix que els organismes de conca,
han de definir el projecte d’organització i de procediment que s’ha de seguir per fer efectiva la
participació pública en el procés de planificació. Aquest projecte ha d’incloure els continguts
següents:
-

Organització i cronogrames dels procediments d’informació pública, de consulta pública i
de participació activa del Pla Hidrològic, segons el que disposa el Reglament de la
planificació hidrològica.

-

Coordinació del procés d’avaluació ambiental estratègica del Pla Hidrològic i la seva
relació amb els procediments anteriors.

-

Descripció dels mètodes i de les tècniques de participació que s’han d’emprar en les
diferents fases del procés.
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II. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA
1. ENQUADRAMENT FÍSIC
La demarcació hidrogràfica de les Illes Balears comprèn l'àmbit territorial i l’administratiu de la
tota la comunitat autònoma. Les Illes Balears formen un petit arxipèlag situat en la Mediterrània
occidental entre els meridians 1'09'' i 40 23'46'' de longitud est i els paral·lels 380 38'25'' i 400
05'39'' de latitud nord.
L'extensió total de les Illes Balears és de 5.014 km2, distribuïts en tres illes majors, Mallorca,
Menorca, que és la més septentrional i oriental, i Eivissa, que és la més meridional i occidental;
dues illes menors, Formentera, la més meridional, i Cabrera; a més de nombrosos illots pròxims
a les costes de les anteriors.
ILLA
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Cabrera
Illots
Total

ÀREA TOTAL
(km2)
3.640,16
701,84
541,22
82,08
15,70
33,00
5.014

LONGITUD DE COSTA
(km)
623
299
239
85
40
142
1.428

MALLORCA és de molt la major de les illes (3.640 km2). Té forma rectangular, amb unes
distàncies màximes d'uns 80 km en sentit N-S i d'uns 200 km en sentit E-O, i una longitud total
de costa de 555 km.
El relleu oscil·la entre els terrenys abruptes i accidentats de la Serra de Tramuntana, amb uns
quants cims que superen els 1.000 m i n’és el sostre el Puig Major amb 1.443 m, i els plans de
la depressió central: plans de Palma i d'Inca - sa Pobla, amb unes altures de només algunes
desenes de metres.
A la costa nord-oest hi ha penya-segats fins i tot de diversos centenars de metres d'altura,
jalonats de petites cales. Les platges extenses se situen a les badies de Palma, al sud, i de
Pollença i d'Alcúdia, al nord.
A bona part de la Serra de Llevant hi ha una franja litoral plana d'uns 4 o 5 km d'amplària,
formada per calcàries i molasses, la dissecció pels torrents de les quals origina un bon nombre
de cales i platges amb un gran desenvolupament turístic.
MENORCA és l'illa més septentrional i oriental de les Illes Balears, i es troba situada entre els
0
0
0
0
paral·lels 39 47'55'' i 4 05'17'' latitud nord i entre els meridians 10 08'05'' i 10 41'28'' longitud
2
est. Té una extensió de 701,84 km , que representa el 14% de la superfície total de l’arxipèlag
balear, i una longitud de costa de 286 km, amb unes distàncies màximes de 53 km d’O a E (del
Cap de Menorca a la punta de la Mola) i de 23 km de N a S (del Cap de Cavalleria a la punta
de Son Bou). A la meitat nord hi ha els terrenys més abruptes, encara que la cota màxima és
de tan sols 362 m (Mont Toro).
EIVISSA, amb una latitud de 380 55', se situa al centre de l'eix que uniria el Cap de la Nao amb
Mallorca. És la més occidental de les illes de l’arxipèlag balear. Té una extensió de 572,6 km2,
la qual cosa suposa el 10,79% de la superfície de les Illes Balears, i una longitud de costa de
210,1 km, que representa el 16,96% de la longitud de costa de l’arxipèlag. Les planes més
extenses corresponen a les badies de les dues poblacions més importants, Eivissa, al sud, i
Sant Antoni de Portmany, al nord.
FORMENTERA està situada al sud d'Eivissa i s’hi troba enllaçada a través d'un seguit d'illots.
Té una superfície de 82 km2 i els seus quasi 70 km de longitud de costa representen l’1,6% de
la superfície de l’arxipèlag balear. Té forma allargada, amb dos promontoris d'entre 100 i 200 m
de longitud, units per una franja d'1,5 km d'amplària i 7 km de longitud.
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2. CLIMATOLOGIA
El clima de les Illes Balears no és uniforme, hi ha notables diferències tant d'unes illes a unes
altres com dins d'elles mateixes, fins i tot a molt petita escala. En termes molt generals, el clima
pot considerar-se com a àrid mediterrani, temperat i amb unes temperatures mitjanes anuals de
17ºC. En aquest tipus de clima es produeixen variacions importants al llarg de l'any, amb estius
molt calorosos, sobretot durant el mes d'agost amb una temperatura mitjana de 24ºC, i unes
precipitacions mitjanes anuals més aviat moderades o escasses, caracteritzades per una
irregularitat tant en el seu repartiment temporal com espacial.
Les precipitacions mitjanes anuals es caracteritzen per presentar un màxim a la tardor,
generalment durant el mes d'octubre, que pot mantenir-se al llarg de l'hivern, però una vegada
que arriba la primavera, els registres disminueixen fins a l’arribada del període estival, on les
precipitacions són pràcticament inexistents, sobretot al juliol.
ILLA

SUPERFÍCIE
(km2)

Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

3.640
702
541
77

PRECIPITACIÓ MITJANA
mm/any
hm3/any
625
600
458
437

2.275
421
248
34

En el cas de MALLORCA, la pluviometria mitjana anual se situa entorn dels 650 mm, encara
que hi ha una variació espacial dels valors a causa de l'orografia. El màxim sol ser al mes
d'octubre, a excepció de la part central de la Serra on s'aconsegueix al mes de desembre. Els
valors superiors als 1.200 mm anuals s'aconsegueixen a les zones més elevades de la Serra
de Tramuntana, mentre que al litoral meridional no se superen els 300 mm.
El clima de l'illa de MENORCA ve marcat per una variabilitat pluviomètrica interanual, amb un
màxim de precipitació a la tardor i a principis de l'hivern, i un màxim secundari a la primavera,
que oscil·la entre els 450 mm a la regió SE i els 650 mm a les regions de l'interior i de l'extrem
NE. Les temperatures, especialment les mínimes, són prou moderades gràcies a la influència
marina, amb valors mitjans que oscil·len entre els 16-17ºC, i arriben a l'estiu als 24ºC i a l'hivern
als 11ºC. L'elevada evapotranspiració (EVTP) i la disminució de la precipitació donen lloc a un
increment de l'aridesa, i contribueixen a la presència d'un clima semiàrid mesotèrmic
(classificació de Thornthwait).
A EIVISSA, el règim pluviomètric anual es caracteritza per presentar un període humit
(precipitacions > 60mm/mes) molt reduït, i s’estén tan sols d'octubre a novembre, i un període
sec (precipitacions < 30 mm/mes) d'abril a agost, que inclou el mes de febrer. Des del punt de
vista de la distribució estacional, l'estiu pot considerar-se de tipus sec, a pesar de produir-se
precipitacions que en volum de pluges són inferiors al 5% del total anual. Aquesta sequera
estival es deu a la influència de l'anticicló de les Açores que durant l'hivern es desplaça
latitudinalment, i deixa pas a les pertorbacions de l'oest.
Un altre element de gran importància en el clima insular, és el vent. Les direccions
predominants varien segons el punt d'observació, el relleu i la situació de cada illa. En la rosa
dels vents s'aprecia el predomini de la component N a Maó, que posa de manifest la
importància de la tramuntana. A Mallorca, hi ha un predomini de la component SO a Palma i de
la component NE al Port de Pollença, que es justifica pel règim d’embats estiuencs d'aquestes
zones. El règim d’embats s'estableix com a conseqüència de la variació diürna de la
temperatura. El vent bufa de mar a terra durant les hores de màxima insolació i la seva direcció
s'inverteix amb una menor intensitat durant la nit.
Menorca i l'extrem oriental de Mallorca estan situats quasi al centre de la conca mediterrània i
queden exposades a les entrades del vent del nord, canalitzat entre els Alps i els Pirineus i
donant pas a la Tramuntana, un vent fred i sec. La formació freqüent de depressions al Golf de
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Gènova, provoca que les situacions del vent del nord siguin freqüents sobretot a l'època freda
de l'any.
En canvi, a les Pitiüses, l'elevada freqüència de dies amb vent de component E, es veu
afavorida per la influència de la depressió tèrmica de la península a l'època càlida de l'any.

3. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
L’arxipèlag balear ha de considerar-se com a la part emergent del promontori balear, que
geològicament constitueix l'extrem oriental del conjunt bètic, una part del qual es troba
actualment submergida sota les aigües mediterrànies. El conjunt de l’arxipèlag es disposa en
direcció ENE-OSO en concordança amb les directrius bètiques i està limitant al nord-oest per
un profund solc denominat la Vall de València, mentre que cap al sud constitueix la vora
septentrional de la conca profunda algerobalear.
L'illa de MALLORCA presenta tres unitats amb caràcters propis tant estructurals com
geomorfològics:
•

SERRA NORD (Serra de Tramuntana): escarpada alineació muntanyosa que s'estén des de
l'illa de la Dragonera fins al Cap de Formentor. Té una amplària de 15 a 20 quilòmetres.
Discorre paral·lela a la línia de la costa amb orientació SO a NE, constituint una zona
abrupta formada per plecs superposats constituïts per dolomies, margues i calcàries del
juràssic i cretàcic, que llisquen sobre materials del tries, juntament amb nivells de
conglomerats, calcàries detrítiques i margues i argiles del miocè. La seva estructura
geològica és molt complexa, amb abundants falles longitudinals i transversals i diversos
encavalcaments. S’hi troben altituds que sobrepassen els 1.000 m, amb un màxim de 1.441
m al Puig Major d’en Torrelles. En els materials calcaris s'hi han desenvolupat nombroses i
variades formes càrstiques.

•

DEPRESSIÓ CENTRAL (plans i serres centrals): ocupa la major part de l'illa, entre la Serra
Nord i la de Llevant. Es tracta d'una zona prou plana, amb alguns turons a la part central.
Els plans centrals estan formats per una plana de materials d'edat compresa entre el miocè i
el quaternari, on apareixen alguns afloraments mesozoics que constitueixen les serres
centrals. Hi ha potents formacions de margues, de conglomerats, de calcàries, d’arenoses,
de molasses i de margues arenoses en el miocè i alternances de conglomerats solts,
arenoses i llims quaternaris. També hi ha dipòsits de fàcies costanerollacunars, formats per
margues blaves i groguenques, dipòsits lacustres i continentals, i terrasses marines i
dipòsits de dunes més o menys consolidades. Els plans ocupen el centre de l'illa, formant
valls molt obertes i petits relleus que no superen els 300 m d'altitud. Als costats NO i SO, en
arribar a la costa, forma dues àrees de subsidència, la conca de Muro - sa Pobla i la de
Palma, ocupada per àrees pantanoses com l'Albufera de l'Alcúdia o el Prat de Sant Jordi a
Palma, dessecat en l'actualitat. Les conques d'Inca i de sa Pobla estan separades pel llindar
del Puig de Santa Magdalena. La conca d'Inca ha experimentat una subsidència notable i
continuada durant el quaternari, com ho testifica la important grossària de sediments
d'aquesta edat detectada en els sondeigs. La conca de sa Pobla ha experimentat un
moviment a manera de "tecles de piano" durant el quaternari, amb un enfonsament cap a la
Badia de l'Alcúdia. La part sud-oriental de la unitat està ocupada per sediments
postorogènics que es recolzen discordantment damunt el burdigalienc-langhienc estructurat.

•

SERRA DE LLEVANT: ocupa la porció meridional de Mallorca amb una longitud d'uns 45
km, i entre 8 i 15 km d'amplada. S'alinea des dels caps de Ferrutx i de Capdepera, al sudest de la Badia de l'Alcúdia, en direcció paral·lela a la Serra Nord, per introduir-se sota els
plans de Campos, al sud de l'illa. La Serra de Llevant presenta una formació geològica
semblant a la de la Serra de la Tramuntana, però amb una geologia menys violenta i una
topografia més suau. S'estén d'una manera discontínua al llarg de la costa i amb unes
altituds que arriben a un màxim de 561 m (Talaia).

La costa septentrional, que discorre paral·lela a la Serra de la Tramuntana, està formada per
penya-segats que poden arribar als 300 m amb petites cales i l'accident més important de la
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qual és el Port de Sóller. A l'extrem NE, apareixen àmplies badies, com la de Pollença i la
d’Alcúdia, amb extenses platges d'arena.
La costa oriental i meridional acaba en penya-segats d’una menor altura, que poden arribar als
100 m a la zona sud. Hi ha nombrosos torrents que donen lloc a cales amb platges d'arena. La
depressió de Campos, al sud, acaba en una costa baixa amb extensos arenals.
L'illa de MENORCA està constituïda per dues zones geològicament diferenciades i separades
per una línia de fractura. La meitat nord està formada per un conjunt de terrenys primaris del
carbonífer, constituïts per pelites amb intercalacions de grauvaques i nivells calcaris poc o gens
detrítics, als quals se superposen estrats del tries, que alternen amb dipòsits juràssics i/o
cretacis, de naturalesa calcària, dolomítica i margosa, fruit de les invasions marines
successives, presentant uns relleus senils amb una altitud màxima de 350 m (el Toro).
A la meitat sud de l'illa, constituïda per sediments d'edat miocènica i plioquaternària, es
localitzen formacions calcàries i detrítiques. Presenta una disposició tabular solcada per
barrancs profunds.
La costa septentrional és molt accidentada a causa del sistema de fractures, i a la meridional,
s’hi alternen els penya-segats de vora de la plataforma amb cales i arenals.
Les illes PITIÜSES emergeixen a meitat de camí entre Mallorca i el sistema litoral peninsular de
les serralades bètiques, i s’engloben en el que s'ha anomenat promontori balear. Representen
la prolongació cap al NE d'una part de la Serralada Bètica, formada durant l'orogènia alpina (el
prebètic). Els materials que hi afloren tenen una estratigrafia que comprèn des del paleozoic al
quaternari.
En línies generals, EIVISSA es caracteritza per presentar unes costes abruptes i entretallades
amb molts de caps i de cales cap a Tramuntana i lleugerament més deprimides cap al SO. El
relleu general és muntanyós, amb moltes elevacions i cims no molt escarpats, sinó més aviat
arrodonides, amb altures que oscil·len normalment al voltant dels 300 m i que estan
constituïdes per masses de roques calcàries pertanyents al cretaci inferior. Com a tret
morfològic més general destaquen els conjunts muntanyosos del NE de l'illa, amb la Serra de
Sant Vicent i el Puig Fornàs com a màxima elevació (409 m), formats pels materials calcaris del
juràssic superior i cretaci superior, i els del SO, en general menys elevats, encara que s’hi situï
la màxima elevació de les illes (sa Talaissa, 475 m), formats per materials calcaris del juràssic
inferior i superior.
Així, l'estructura geològica de l'illa d'EIVISSA està constituïda per un conjunt de làmines
imbricades que s’inclinen suaument cap al SE.
El mapa estructural permet apreciar que la majoria d'aquests encavalcaments són paral·lels a
la dimensió màxima de l'illa. Aquests tres encavalcaments separen tres unitats estructurals:
•
•
•

Unitat d'Aubarca: la més al NO on afloren els materials del cretaci inferior.
Unitat de Llentrisca-Rei: intermèdia.
Unitat d'Eivissa: la més interna. Hi apareixen dipòsits margocalcaris sobre calcàries
argiloses i les margues berriasianes.

A la zona muntanyosa dels Amunts i a ses Salines hi apareixen fenòmens càrstics. Aquests
fenòmens tenen una influència destacable sobre la dinàmica de les aigües freàtiques, infiltrantse en el sistema càrstic dels relleus calcaris, i constituint el recurs hídric disponible més
important de l'illa. Al seu torn, la carstificació suposa que els aqüífers es troben desprotegits
davant la penetració de qualsevol tipus d'agents contaminants, la qual cosa permet qualificarlos com altament vulnerables a la contaminació. No obstant això, són els aqüífers
intergranulars (Pla de Sant Jordi, Eivissa-Santa Eulària) els que pateixen una degradació més
significativa, deguda fonamentalment a la localització de les activitats antròpiques.
FORMENTERA es caracteritza per una gran simplicitat estratigràfica, formada únicament per
materials miocènics i quaternaris. Les roques calcàries tortoniencs apareixen només a la base
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dels relleus. A la resta de l'illa, hi predominen els dipòsits quaternaris: plaques de marès i
crostes calcàries, així com els llims rogencs i arenosos i les dunes.
La morfologia de l'illa, a pesar de la seva horitzontalitat, és variada i complexa, amb alternança
de penya-segats, de platges, de salines, d’estanys, de sistemes dunars i de cales, elements
que proporcionen a Formentera una gran personalitat i unes característiques pròpies en l'àmbit
de les Illes Balears. D'una altra banda, els pendents alts i el desenvolupament escàs dels sòls
en algunes zones determinen unes condicions d'elevada erosionabilitat en part del territori.

4. HIDROLOGIA
4.1.

AIGÜES SUPERFICIALS

A les Illes Balears, el caràcter global del recurs natural de l'aigua es veu accentuat per un
seguit de factors: en primer lloc, per la situació de les illes en una zona considerada de clima
àrid, on les precipitacions mitjanes anuals són menors de 600 mm/any i irregularment
distribuïdes al llarg de l'any; en segon lloc, pel simple fet de tractar-se d'un ecosistema insular,
les taxes de renovació dels recursos naturals són més baixes que les del continent; en tercer
lloc, es pot destacar el caràcter massivament calcari del substrat (que afavoreix una forta
infiltració de l'aigua cap a la zona freàtica) i la petita extensió de la xarxa hidrològica superficial.
Aquests factors explicarien la falta de cursos superficials permanents: els rius. Així, a les Illes
Balears, la xarxa hidrogràfica superficial formada per torrents i aiguamolls, es complementa
amb fonts, basses, aljubs, estanys i embassaments artificials i són inexistents els cabals fluvials
permanents i els llacs, encara que a l'illa d'Eivissa hi ha el conegut Riu de Santa Eulària, el qual
va deixar de ser-ho, ja fa més d'una dècada, pel descens del nivell piezomètric de l'aqüífer del
qual s'alimentava.
Illa

Nre. torrents

Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Cabrera

81
53
61
6
9

Superfície de conca
2
en km
3.211,44
521,57
471,54
13,97
-

Superfície total en
km2
3.640,16
701,84
541,22
82,08
15,70

La xarxa hidrogràfica superficial de les Illes Balears es localitza a les illes grans i consisteix en
cabals no permanents, principalment torrents. Quant a les aigües superficials permanents, són
destacables dos grans embassaments, el Gorg Blau i Cúber, a Mallorca, amb capacitats
màximes de 6,9 i 5,9 milions de m3 respectivament. Ambdós són producte d'un projecte
d'aprofitament hidroelèctric de la Serra Nord que va néixer el 1959 i que va acabar el 1971, i
que es va transformar en un dels elements de proveïment a la Badia de Palma.
4.2.
4.2.1.

AIGÜES COSTANERES
Característiques fisiogràfiques de la mar Mediterrània. El mar balear

La Mediterrània és un mar semitancat, comunicat per l’extrem occidental amb l'oceà Atlàntic a
través de l'estret de Gibraltar amb una profunditat mitjana de 320 metres. Té una extensió de
2,5 milions de km2, una longitud d'est a oest de 3.860 km i una amplària màxima de 1.600 km.
En general és poc profund amb uns 1.500 metres de profunditat mitjana, si bé arriba a màxims
superiors als 5.000 metres enfront de la costa sud de Grècia. Una barrera subterrània des de
Tunísia a Sicília divideix la Mediterrània en dues grans conques, l'oriental i l'occidental. A
l’occidental, s’hi distingeixen les subconques següents: el Mar d'Alboran en el sector més
occidental; la conca algerobalearprovençal, limitada per plataformes continentals generalment
estretes; la depressió de València entre les illes Balears i les costes llevantines peninsulars; i la
Tirrena davant de les costes occidentals d'Itàlia.
En general, la Mediterrània renova les aigües a l’alçada de l'estret de Gibraltar de manera que
les aigües provinents de l'Atlàntic, relativament pobres en nutrients, entren amb direcció O-E
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per damunt de les aigües profundes de la Mediterrània, més riques en nutrients, que surten
amb direcció E-O. Les diferències de nivell de les marees i l'alt nivell d'evaporació fan que les
aigües mediterrànies siguin més salines que les atlàntiques.
La Mediterrània es comporta com un petit oceà amb masses d'aigua pròpies, que sumades a la
influència atlàntica, conformen un model complex de dinàmica de circulació.
El flux net que entra per Gibraltar i que iguala la diferència entre l'evaporació i l'entrada d'aigua
dolça és d'uns 1.700 km3 a l'any. El volum de la Mediterrània és de 5 milions de km3 i el flux
que entra per Gibraltar és de 50.000 km3/any, per tant, el quocient entre el volum total i el flux
de Gibraltar indica que el temps de renovació de l'aigua és d'uns 100 anys.
4.2.2.

Característiques geomorfològiques de les Illes Balears: el litoral

Les Illes Balears es poden definir com unes illes abruptes amb altures sobre el nivell del mar de
fins a 1.400 m a Mallorca, i són freqüents els relleus de pendent pronunciat i costes escarpades
amb cales i caps abundants.
Geològicament, les Illes Balears són la prolongació del sistema prebètic, llevat de Menorca
l'evolució de la qual és divergent i té una estructura particular.
A Mallorca es poden diferenciar tres unitats principals, a les quals es corresponen tipus de
costa diferent, si bé amb un factor comú que és la naturalesa calcària i l’orientació NE-SO. Així
la Serra de Tramuntana, que s'estén entre l'illa de la Dragonera i el Cap de Formentor, té una
costa abrupta; la depressió central que dóna lloc a badies com la de Palma, la de Pollença i la
d'Alcúdia; a zones inundables (com el Salobrar de Campos i l'Albufera de l'Alcúdia), i també a
promontoris relativament abruptes (com el Cap Enderrocat i el Cap Blanc); finalment la Serra
de Llevant, abrupta a la part nord-occidental (Cala Rajada - Capdepera) i més suau cap al SO
fins a arribar al cap de ses Salines, si bé més cap al SO l'illa de Cabrera presenta costes
abruptes.
Les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera) emergeixen a meitat de camí entre Mallorca i el sistema
litoral peninsular de les serralades bètiques. Presenten costes abruptes i retallades cap al nord
i lleugerament més deprimides cap al SO, mantenint una correspondència amb l'estructura de
Mallorca. El relleu general d'Eivissa és muntanyós, amb altures que arriben als 409 metres al
NE al Puig Fornàs i als 475 metres al SE a sa Talaiassa. L'illa de Formentera és menys
accidentada, amb un relleu pràcticament horitzontal, destaquen el Puig de la Mola amb 192
metres i els seus penya-segats que poden arribar als 130 metres, la Mola i en el Cap de
Berberia. A la resta de l'illa hi ha zones deprimides amb dipòsits de dunes, de platges i de
maresmes.
Menorca es diferencia de la resta de les illes per l’estructura geològica: és metamòrfica a la
zona nord, on el litoral és molt retallat amb nombroses cales i penya-segats, i, calcària a la
zona sud, on abunden les cales i algunes platges extenses com les de Son Bou i Sant Tomàs.
Tant al nord com al sud hi ha petites albuferes i llacunes salobres, com ara Cala Tirant,
l'Albufera des Grau, Algaiarens...
Les Illes Balears presenten una plataforma relativament estreta i un talús que comença als 100150 metres amb un pendent d'entre 6 i 10 graus, i arriba a uns fons d'uns 2.000 metres. La
batimetria dels canals entre illes demostra que entre Mallorca i Menorca és menys profund que
entre Eivissa i el litoral peninsular. Tant cap al SE com al NO de l’arxipèlag, els pendents dels
talussos són molt pronunciats, especialment entre el sud de Menorca i la zona mitjana de la
part sud del canal de Mallorca, on el pendent màxim passa dels 150-200 metres fins a més de
2.000 metres en unes poques milles de recorregut.
A la costa oriental i al nord de Menorca el talús és menys inclinat, i augmenta cap a la zona
nord de l'illa de Mallorca. Finalment la configuració del fons entre Eivissa i el litoral peninsular
és molt més suau, i arriba a la part mitjana als 1.000 metres de profunditat.
4.2.3.

Marc biòtic de les aigües costaneres
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Les praderies de Posidònia oceànica, que són elements de protecció preferent a l'ecosistema
marí de les Illes Balears, ocupen aproximadament el 60% dels fons marins. S’hi associen una
gran diversitat d'espècies (peixos, mol·luscs, macroalgues, coralls, crustacis, equinoderms,
macroinvertebrats bentònics, etc.), la protecció de les quals és molt important per a la
preservació de la biodiversitat del litoral balear.
Actualment, es du a terme el Programa LIFE-Naturalesa 2000/E/7303 de Protecció de
Praderies de Posidònia Oceànica a Zones LIC de les Illes Balears com a resposta a la
necessitat frenar una de les principals amenaces que suposa l'ancoratge indiscriminat
d'embarcacions esportives en llocs de creixement i de desenvolupament d'aquesta espècie,
sobretot al llarg dels mesos de maig a setembre (temporada turística). És el resultat de diverses
accions d'investigació prèvies dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears, a través de les direccions generals de Biodiversitat i de Qualitat Ambiental i
Litoral.
En tot cas, les aigües de les illes es caracteritzen per ser clarament oligotròfiques, presentant
els nivells més elevats de productivitat en èpoques de mescla de la columna d'aigua per
processos estacionals (tardor/hivern). En alguns casos, aquests processos afavoreixen
creixements, més o menys tardans, de fitoplàncton i de zooplàncton, entre el final de la
primavera i el començament de l'estiu. Més enllà d'aquestes èpoques, la productivitat primària
és pràcticament nul·la, la qual cosa es tradueix en la característica transparència de les aigües
de l’arxipèlag balear.
No obstant això, la seva biodiversitat és elevada, i per això s'han establert diferents figures de
protecció, tant per a les aigües com per a nombroses espècies, que inclouen des de la definició
de reserves marines, zones d'exclusió d'amarrament o pesca fins a diverses iniciatives per a la
protecció de flora aquàtica singular.
4.3.

AIGÜES SUBTERRÀNIES

Es denomina aigua subterrània a la que hi ha sota de la superfície del terreny i que es disposa
saturant els porus i les fissures de les roques. Aquesta aigua pot fluir cap a la superfície de
manera natural, a través de fonts, d’àrees de filtració, de lleres fluvials o bé directament al mar.
L'aigua subterrània es renova de manera natural, a través de la recàrrega procedent
principalment de precipitacions, d’escorrentia superficial i de retorns de reg.
El líquid es desplaça lentament pels aqüífers, excepte en zones càrstiques o en roques molt
fracturades. Aquesta peculiaritat ajuda tant a la gestió i a l'aprofitament de les aigües com a la
seva protecció, ja que la contaminació s'estendria lentament.
Les aigües subterrànies són el principal recurs hídric de l’arxipèlag balear. Com a recurs natural
no escapen a les conseqüències de l'acció de l'home i, si bé es troben, en general, millor
protegides enfront dels agents contaminants que altres recursos naturals, també és cert que,
després d’haver-se incorporat el contaminant al flux subterrani, és molt difícil i costós tant
detectar-ne la presència com conèixer-ne el desplaçament i l’evolució.
Els aqüífers són les formacions geològiques capaces d'emmagatzemar i de transmetre l'aigua
subterrània a través seu en quantitats significatives, de manera que es pugui extreure
mitjançant obres de captació com ara pous, sondeigs, galeries...
Segons la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, «un
aqüífer és una o més capes subterrànies de roca o d’altres estrats geològics que tenen la
porositat i la permeabilitat suficient per permetre un flux significatiu d'aigües subterrànies o
l'extracció de quantitats significatives d'aigües subterrànies».
A causa de les marcades diferències hidrogeològiques dels materials litològics que
constitueixen els aqüífers de les Illes, es pot parlar de 5 grans sistemes d'aqüífers, tal com va
definir l'ITGE mitjançant el mapa nacional de síntesi de sistemes aqüífers.
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L'illa de Mallorca està dividida en tres sistemes aqüífers, que corresponen als sistemes
muntanyosos de la Serra Nord, als de la Serra de Llevant i als de la depressió central de l'illa.
Els altres dos grans sistemes d'aqüífers estan formats pels d'Eivissa i de Menorca.
El sistema de la Serra Nord de Mallorca constitueix el sector més nord-occidental de l'illa, amb
una extensió d'uns 900 km2. Voreja el litoral septentrional de l’illa i queda limitat interiorment
pels nuclis urbans de Palmanova, de Binissalem i d’Alcúdia.
És una zona molt contreta i plegada per les forces tangencials de l'orogènia alpina,
postburdigalienc, la qual cosa li configura un estil tectònic de tres grans sèries cavalcants unes
damunt les altres en direcció NE-SO.
Un 90% dels afloraments són secundaris, i únicament de 90 a 100 km2 corresponen a materials
terciaris, miocens i oligocens. Mitològicament, uns 650 km2 són calcàries i dolomies,
permeables majoritàriament, i uns 250 km2 són afloraments margosos i de guixos,
impermeables.
La Serra Nord constitueix potencialment el principal sistema aqüífer de l'illa a causa de l'alta
pluviometria de la zona i de l’alta permeabilitat dels materials que afloren; no obstant això, a
causa de l'extraordinària complexitat geològica, que ha originat molts d’aqüífers independitzats
dintre seu, presenta grans dificultats per a la utilització dels recursos subterranis.
El sistema de la depressió central de Mallorca, que comprèn la part central de l'illa, amb una
extensió d'uns 2.200 km2, es troba flanquejada per la Serra de Llevant. És una zona molt plana
on normalment les elevacions no superen els 150 m; puntualment, a les serres centrals, s'arriba
a la cota de 500 m. A causa de les seves característiques topogràfiques, és en aquest sistema
on l'agricultura ha experimentat el seu major desenvolupament; i és també on es produeixen les
majors concentracions de població fixa, produint-se les majors demandes d'aigua per cobrir les
necessitats humanes i agrícoles i els majors bombaments encaminats a satisfer-les. A causa de
les males pràctiques agràries duites a terme durant molts anys i de l'elevada càrrega ramadera
de les explotacions, en algunes zones d'aquest sistema s'han detectat problemes de
contaminació difusa d'origen agrari. Per a aquests casos cal plantejar la possibilitat de
programes de reducció, de reutilització i de gestió sostenible dels residus agraris i ramaders,
així com la reducció i l’ús sostenible de fertilitzants i de plaguicides agrícoles, per contribuir a la
reducció de la contaminació difusa dels aqüífers i poder assolir els objectius plantejats per la
DMA.
2
Uns 350 km corresponen a afloraments impermeables, majoritàriament margues burdigaliencs.
Els 1.850 km2 de materials permeables són d'edats quaternàries i vinbodonienques, i estan
constituïts majoritàriament per calcàries i calcarenites.

Ateses les diferències que hi ha quant a qualitat, a demandes i a ús del sòl, aquest gran
sistema pot dividir-se en cinc zones aqüíferes, que són: Pla de Palma, Pla Inca - sa Pobla, la
Marineta, Llucmajor - Campos i serres centrals.
El sistema de la Serra de Llevant de Mallorca està situat a l'est de l'illa. Ocupa uns 500 km2 i
constitueix un sistema aqüífer definit per un seguit d'unitats calcaridolomítiques infraliàsiques i
una franja costanera formada per materials calcaris i calcarenítics d'edat miocena. Afloraments
miocens, oligocens i cretacis independitzen aquestes unitats, que donen lloc a un nombre
d'aqüífers desconnectats dintre seu. Els materials permeables ocupen una superfície d'uns 350
km2. En general, la superfície del sistema és prou suau i les elevacions no superen els 500 m.
La compilació tectònica i la litologia de l'illa d'Eivissa li confereixen un sistema d'aqüífers
complex, on les diferents unitats hidrogeològiques s'han definit de manera que responen a
criteris tant d'aqüífers independents com d'aqüífers pròxims a nuclis de gran demanda.
La sèrie triàsica, que apareix representada a l'illa com a base estratigràfica, està formada per
calcàries i dolomies del Muschelkalk i margues i argiles del Keuper. Sobre aquesta sèrie, les
calcàries i dolomies juràssiques constitueixen un dels principals aqüífers. Els dipòsits cretacis,
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amb les sèries d'Eivissa, Sant Josep i Embarca, els miocens i, fonamentalment, els quaternaris
configuren la resta d’aqüífers del sistema.
Dels 543 km2 de superfície de l'illa, únicament 400 km2 constitueixen la superfície de recàrrega
de les unitats hidrogeològiques dels aqüífers quaternaris i calcaridolomítics, amb una
pluviometria mitjana de 400 mm i una infiltració eficaç del 10%.
La zona d'Eivissa la constitueix un massís calcaridolomític, situat en el domini occidental
d'Eivissa, i un aqüífer quaternari. El massís calcaridolomític, amb 21 km2 de superfície
permeable, constitueix el principal aqüífer de l'illa.
La zona de Santa Eulària està constituïda per uns afloraments calcaridolomítics que,
conjuntament amb el quaternari del riu Santa Eulària, constitueixen un bon aqüífer d'interès
local. La zona sud-est integra una sèrie miocena que es troba connectada amb l'aqüífer
quaternari i a uns afloraments calcaridolomítics juràssics.
A la zona de Sant Carles s'engloben una seguit d'aqüífers constituïts per afloraments
calcaridolomítics juràssics i triàsics, i dipòsits quaternaris.
La zona centre està integrada per un seguit de petits afloraments calcaridolomítics, dipòsits
miocens i quaternaris que constitueixen una sèrie d'aqüífers d'interès purament local.
2
A la zona de Sant Antoni la constitueixen l'aflorament calcaridolomític de 9,5 km de superfície
permeable, situat al nord, i els dipòsits llimarenosos amb esporàdics nivells de graves que
conformen l'aqüífer de Sant Antoni.

A la zona sud-oest s'engloben un seguit d'aqüífers d'escassos recursos. Aquests, d'interès
purament local, estan constituïts per sèries carbonatades i amplis dipòsits quaternaris.
El sistema de Menorca es caracteritza perquè la part situada al sud de la línia que uneix
aproximadament Maó amb Ciutadella està constituïda per materials del miocè. Al nord
d’aquesta línia, es troben materials del carbonífer al centre i est de l'illa, i completa la superfície
afloren calcàries, margues i dolomies del juràssic, conglomerats i arenoses del triàsic i
materials paleozoics.
Bàsicament, l'illa de Menorca s'articula internament en tres unitats hidrogeològiques o aqüífers,
que estan directament o indirectament relacionats entre si. Els tres aqüífers que es defineixen
en el Pla Hidrològic vigent són els següents: unitat hidrogeològica de Migjorn, sens dubte la
més important en termes territorials i de volum hídric; unitat d'Albaida, i unitat de Fornells.
L'aqüífer de Migjorn és un dipòsit calcarenític d’una gran extensió superficial que ocupa, a
grosso modo, la meitat sud de l'illa de Menorca.
S'han constatat marcades diferències de permeabilitat en aquest aqüífer, des de 20 fins a 0,1
m/dia, relacionades amb els diferents mitjans sedimentaris que travessa. Es troba ben drenat
per les nombroses discontinuïtats que presenta.
Es tracta d'un sistema obert amb sortides difuses o directes al mar, o bé diferides als barrancs,
sobretot en el sector central. Internament s'ha subdividit en tres sectors diferents entre si, el
sector occidental o de Ciutadella, el sector central i el sector oriental o de Maó.
La unitat hidrogeològica d'Albaida presenta, a grans trets, una estructura sinclinal, on s'han
definit dos aqüífers o subunitats diferents: un desenvolupat sobre els materials calcaridolomítics
d'edat juràssica, i un altre situat en les formacions calcàries del triàsic. D'aquesta manera ha
estat definit com un aqüífer bicapa.
L'aqüífer de Fornells s'articula de fet en dos subunitats diferenciades: Tirant i Binimel·là. Es
desenvolupen en unes formacions superficials modernes del quaternari, que tenen una
2
extensió superficial de l'ordre dels 235 km i una escassa potència com a terme mitjà.
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Igual que ocorre en determinades zones del sistema central de l'illa de Mallorca, l'elevada
càrrega ramadera de les explotacions menorquines ha provocat problemes de contaminació
difusa d'origen agrari. Per a aquests casos, cal plantejar la possibilitat de programes de
reducció, de reutilització i de gestió sostenible dels residus agraris i ramaders, així com la
reducció i l’ús sostenible de fertilitzants i de plaguicides agrícoles, per contribuir a la reducció
de la contaminació difusa dels aqüífers i poder assolir els objectius plantejats per la DMA.

5. ZONES PROTEGIDES
El territori de les Illes Balears compta en l'actualitat amb un elevat percentatge de la seva
superfície protegida, aproximadament un 38%.
Si es tenen en compte els parcs i les reserves naturals, a les Illes Balears hi ha protegida una
superfície de 36.722,66 ha, 12.294.62 de les quals són terrestres i 24.428,04 marines.
L'únic parc nacional de les Illes Balears, és el Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera.
A més, hi ha 7 parcs naturals:
-

Parc Natural de Mondragó
Parc Natural de Sa Dragonera
Parc Natural de s'Albufera
Parc de s'Albufereta
Parc Natural de s'Albufera des Grau, Illa d’en Colom i Cap de Favàritx
Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i de Formentera
Parc Natural de Cala d'Hort, Cap Llentrisca i sa Talaia

A aquests, cal afegir-hi el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, amb una extensió de
62.403,6 ha, aprovat mitjançant Acord del Consell del Govern de les Illes Balears de 16 de
març de 2007, i dues àrees que es troben en fase de tramitació, el PORN de la Costa Nord de
Menorca, amb una superfície de 2.872 ha de medi terrestre i 475 de medi marí, i el PORN de la
Costa Sud de Menorca, amb 7.938,8 ha de medi terrestre.
D'altra banda, Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de
la biodiversitat. La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i
els hàbitats més amenaçats d'Europa, i contribuir a detenir la pèrdua de biodiversitat
ocasionada per l'impacte advers de les activitats humanes.
A les Illes Balears, la tramitació de la Xarxa Natura 2000 es va iniciar mitjançant l'Acord del
Consell de Govern de 28 de juliol de 2000. Posteriorment, mitjançant el Consell de Govern de
23 d'abril de 2004 i el Decret 29/2006, de 24 de març, es va aprovar l'ampliació de la llista de
llocs d'importància comunitària (LIC) i es van declarar més zones d'especial protecció per a les
aus (ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears.

Nombre de zones LIC
Nombre de zones ZEPA

MALLORCA

MENORCA

84
27

22
15

EIVISSA I
FORMENTERA
21
8

Actualment la superfície total ocupada per la Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears és de
203.655 ha, i pot una mateixa zona estar protegida com a espai LIC i ZEPA. Per categories, la
superfície total de zones LIC és de 201.027 ha, mentre que la superfície total d'espais ZEPA és
de 121.337 ha. En breu, la superfície d'espais ZEPA es veurà incrementada amb la creació de
noves zones i amb l'ampliació d'algunes existents en l'àmbit de les illes de Mallorca i de
Menorca, segons estableix l'Acord del Consell de Govern de 28 de setembre de 2007 (BOIB
núm.180, de 4 de desembre), s’incrementarà en 16.483 ha, 9.529 a Mallorca i 6.954 a
Menorca.
Així mateix, la Llei 1/1991, de 30 de gener, defineix com a àrees d'especial protecció
d'interès per a la comunitat autònoma, aquelles zones que posseeixen uns valors ecològics,
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geològics i paisatgístics excepcionals, i cal establir les mesures i les condicions d'ordenació
territorial i urbanística precises per a la seva conservació i protecció.
Les categories de sòl que a continuació s’indiquen són àrees d'especial protecció d'interès:
-

Àrea natural d'especial interès (ANEI). Són aquells espais que pels seus singulars valors
naturals es declaren com a tals en aquesta Llei.

-

Àrea rural d'interès paisatgístic (ARIP). Són aquells espais transformats majoritàriament
per activitats tradicionals i que, pels seus especials valors paisatgístics, es declaren com
a tals en aquesta Llei.

-

Àrea d'assentament en paisatge d'interès (AAPI). Són aquells espais destinats a usos i a
activitats de naturalesa urbana que suposen una transformació intensa i que es declaren
com a tals en aquesta Llei pels seus singulars valors paisatgístics o per la seva situació.

A les Illes Balears hi ha un total de 169.910,82 ha catalogades com a àrees naturals d'interès
especial, 115.675,74 de les quals es troben a Mallorca, 30.474,42 a Menorca, 20.289,10 a
Eivissa i 3.471,56 a Formentera. Recentment, la Llei de mesures urgents per al
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears ha ampliat les àrees d'especial
protecció per a l'illa de Mallorca i per a l'illa d'Eivissa, i ha canviat la qualificació de 1.414,54 ha
de territori amb categoria rústica (1.227,99 ha) i apta per urbanitzar (186,55 ha) per categoria
ANEI (1.088,83 ha) i ARIP (325,71 ha).
Si es considera la superfície protegida per la Llei 1/1991 mitjançant la figura d'ANEI
(162.124,97 ha), d’ARIP (27.553,05 ha) i la recent ampliació a través de la Llei de mesures
urgents, aproximadament un 38% de la superfície de les Illes Balears està recollida sota
aquestes figures de protecció. També s’ha de destacar la protecció dels alzinars, atesa la seva
singularitat i la importància dels tàxons endèmics o subendèmics que hi ha al seu bosc baix.
Les reserves marines són figures de protecció pesquera mitjançant les quals es regulen els
usos i l'explotació del medi marí, amb l'objectiu d'incrementar la regeneració natural dels
recursos i de conservar els ecosistemes més representatius.
A més de ser figures de protecció d'ecosistemes i d’espècies, són instruments de gestió
pesquera que permeten una explotació sostenible dels recursos. Les reserves marines
existents a les Illes Balears són: la de la Badia de Palma, compresa entre el Club Nàutic de
s'Arenal i el cap de Regana, declarada inicialment l’any 1982, però sense cap regulació efectiva
fins a l’any 1999; la del Nord de Menorca, i la dels Freus d'Eivissa i de Formentera, declarades
l’any 1999; la del Migjorn de Mallorca, maig de 2002; la del Toro i de les illes Malgrats a
Mallorca, l'any 2004; i finalment, la del Llevant a Mallorca, declarada el març de 2007. En total,
a les Illes Balears, mitjançant aquesta figura, hi ha protegides unes 60.000 ha d'espai marí.

6. PRINCIPALS TRETS SOCIOECONÒMICS
6.1.

POBLACIÓ

L'evolució de la població de les Illes Balears ha registrat canvis profunds en els darrers anys a
causa del desenvolupament turístic, el qual es va iniciar a finals de la dècada dels anys 50.
L'anàlisi de les taxes mitjanes de variació de creixement de la població entre 1950 i 2007 a les
Illes Balears mostra, per al període comprès entre 1950 i 1975, una variació de l'ordre de
l'1,69% de creixement acumulatiu anual, i registra màxims en els períodes intercensals 19661970 i 1971-1975, que corresponen a l'època de creixement i de consolidació del turisme de
masses a les Illes. Posteriorment, entre 1975 i 1981, aquestes taxes experimenten un descens,
amb un increment acumulatiu mitjà anual d’un 1,94%, índex que, entre 1981 i 1986, descendeix
encara més per situar-se en un 0,76%. L'evolució de la població balear entre 1986 i 2008 es
caracteritza pel fort creixement demogràfic absolut, motivat fonamentalment per les elevades
taxes migratòries positives.
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Les dades del període 2004-2005 mostren que les Illes Balears és la comunitat autònoma
espanyola amb un dels majors creixements demogràfics, un 2,9%, tan sols superada per la
Comunitat Valenciana i Múrcia, i per sobre de la mitjana nacional (2,1%). No obstant això i a
pesar d’aquesta tendència positiva, el creixement demogràfic s’alenteix respecte a anys
anteriors.
El quadre següent representa l'evolució de la població balear a Mallorca, a Menorca i a les illes
Pitiüses des de l'any 1998 fins a l'any 2008.
Illes Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

1998

796.483

637.510

69.070

84.044

5.859

1999

821.820

658.043

70.825

86.953

5.999

2000

845.630

677.014

72.716

89.611

6.289

2001

878.627

702.122

75.296

94.334

6.875

2002

916.968

730.778

78.796

99.933

7.461

2003

947.361

753.584

81.067

105.103

7.607

2004

955.045

758.822

82.872

106.220

7.131

2005

983.131

777.821

86.697

111.107

7.506

2006

1.001.062

790.763

88.434

113.908

7.957

2007

1.030.650

814.275

90.235

117.698

8.442

2008

1.072.844

846.210

92.434

125.023

9.147

MALLORCA experimenta, des de la dècada de 1950, un creixement demogràfic progressiu. És
actualment l'illa que concentra el nombre més gran d'habitants, 846.210 (el 79% del total de la
població de les Illes Balears).
La distribució de la població a Mallorca té com a característica principal la concentració de la
població al litoral i a les ciutats. Pràcticament el 50% de la població de l'illa es concentra a
Palma, la qual cosa demostra la gran importància d'aquesta ciutat i la centralització de molts
dels serveis a la capital de la comunitat. La xarxa urbana es completa amb ciutats mitjanes com
ara Manacor i Inca, de 34.000 i 24.000 habitants respectivament, que són importants nuclis
comarcals, industrials i comercials, i unes altres ciutats que superen els 10.000 habitants.
La concentració de població al voltant de Palma i la seva àrea d'influència es consolida com a
eix vertebral de la distribució demogràfica a Mallorca. Només els municipis de la Badia de
Palma acullen el 60,9% de la població de l'illa. La tendència actual és el creixement dels
municipis limítrofs a Palma, com ara Marratxí, Llucmajor i Calvià, que recullen l'èxode dels
habitants que surten de la ciutat. En aquest context, Calvià, amb 1.785 nous habitants, i
Marratxí i Llucmajor, amb 1.505 i 1.490 habitants respectivament, se situen entre els cinc
municipis de les Illes Balears que més han crescut en termes absoluts. En un segon nivell es
troben els municipis d'Inca i de Manacor, que mantenen la seva entitat com a pol demogràfic.
Així, mentre que Manacor és el quart nucli de població en l'àmbit de les Illes Balears, amb
37.165 habitants i un creixement anual d’un 3,5% l’any 2006, Inca, amb 27.301 habitants, se
situa en el vuitè lloc, amb un creixement d’un 3% (2006). De la resta de municipis de Mallorca,
destaquen els increments de població experimentats en el període 2005-2006 a Capdepera
(8,1%), a Puigpunyent (7,8%), a Consell (5,8%), a Porreres (5,5%), a Andratx (5,1%) i a Santa
Margalida (5%), que s’expliquen per la naturalesa turística o agrària del municipi, que origina
nous llocs de feina, així com per una millor accessibilitat als preus de l'habitatge, per la nova
xarxa de vies ràpides o bé per les facilitats per a l'empadronament i les dinàmiques que aquest
fet indueix als col·lectius de població estrangera.
MENORCA, amb una població de 92.434 habitants (el 8,75% de la població balear), i igual que
Mallorca, presenta un ritme de creixement demogràfic des de la dècada dels cinquanta sempre
positiu, que s'accentua en els períodes d'implantació i de desenvolupament turístic.
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La població menorquina actua com un element fonamental de l'estructura territorial, que
interrelaciona harmònicament amb el medi natural, l'estructura econòmica, l'organització del
territori, els equipaments, les infraestructures... La població transeünt, en canvi, suposa un
fortíssim increment circumstancial de la densitat, i provoca un major impacte sobre el territori i
un creixement puntual de les exigències sobre les dotacions.
La població de Menorca ha crescut un 16,2% en cinc anys. Al gener de l'any 2005 hi havia
86.697 menorquins; és a dir, 13.981 menorquins més que el gener de l'any 2000. Respecte a
l'any 2004, l'increment va ser de 3.825 habitants. De fet, l'augment demogràfic de l'illa l'any
2005 respecte al 2004 va ser del 4,5%, valor significativament superior a l’experimentat al
conjunt de les Illes Balears el mateix període, que va ser d’un 2,9%.
Aquestes elevades taxes de creixement demogràfic es presenten pràcticament a tots els
municipis, encapçalats pel terme municipal d'es Mercadal (10,7%), que és el municipi amb més
creixement a les Illes Balears, seguit pels de Sant Lluís (8,5%), es Migjorn Gran (8,4%) i es
Castell (5,3%). Amb taxes més discretes es troben Alaior (4,3%), Maó (4,3%), Ciutadella (3,4%)
i Ferreries (1,8%).
La distribució de la població manté la clàssica bipolaritat entre els nuclis de Maó, amb 27.699
habitants, i Ciutadella, amb 26.972. Ambdós nuclis concentren el 63% de la població de
Menorca.
Les illes Pitiüses, EIVISSA I FORMENTERA, concentren un total de 134.170 habitants (el
12,5% de les Illes Balears). Si bé des de la dècada de 1950 experimenten un creixement
demogràfic irregular, amb determinats anys de pèrdua de població, durant el període 20052007 van presentar el major percentatge de creixement demogràfic de les Illes Balears.
La ciutat d'Eivissa concentra el 37,6% de la població insular, a causa del seu històric paper com
a capital de l'illa i el seu desenvolupament turístic. La població del municipi de Santa Eulària
representa el 24,2% del conjunt insular, seguida de Sant Antoni amb un 17,67% i de Sant
Josep amb un 15,9%. Es tracta de municipis que han vist créixer la seva població a partir dels
anys 70 a causa del desenvolupament turístic. El municipi amb menor pes de població és el de
Sant Joan, amb tan sols el 4,9% de la població de l'illa, que manté una base econòmica
agrícola i que fins avui ha quedat al marge del desenvolupament turístic.
En un principi, aquesta distribució pot resultar prou equilibrada, però cal recalcar que les
divisions administratives dels municipis, juntament amb el sistema tradicional d'assentament
disseminat de la població i de les petites dimensions del terme municipal d'Eivissa, amaguen el
fet que Eivissa ciutat suporta una població major de l'establerta com a resident, ja que molts
d’habitants que resideixen en altres termes veïnats, viuen en nuclis de població que s'han
format a prop de la ciutat i que depenen funcionalment d'Eivissa.
L'illa de Formentera, amb un únic municipi del mateix nom, compta amb 9.147 habitants l'any
2008, que representen un 6,8% de la població de les Pitiüses. El 63% de la població viu en el
disseminat i el 37% restant en els seus nuclis. Compta amb nou entitats poblacionals, quatre
dels quals tenen nucli i disseminat (es Caló, el Pilar de la Mola, Sant Ferran de ses Roques i
Sant Francesc de Formentera), tres són només nucli (es Pujols, la Savina i ses Bardetes) i en
els dos restants tota la població està disseminada (es Cap de Berberia i ses Salines).
Les taxes de creixement en el període 2005-2006 reflecteixen un augment de població
important als municipis de Sant Antoni (7,1%) i de Sant Josep (4,6%). El nucli d'Eivissa només
va experimentar una estabilització (0,5%) del nombre d'habitants després dels forts increments
de l'exercici anterior (4,4%).
6.1.1.

Població flotant

Les Illes Balears ha d'oferir serveis i infraestructures, a més de la població resident, a tota la
població flotant. En termes generals, la mitjana mensual d'aquesta població flotant és de l'ordre
de les 290.000 persones, si bé, als mesos punta, pot superar les 700.000. En el cas de
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Mallorca, aquesta població pot representar un 65% de la població resident (arriba al 75% el
mes d'agost), a Menorca un 81% i a Eivissa i a Formentera fins a un 155%.
L'homogeneïtzació mensual dels índexs d'ocupació permet obtenir el nombre d’habitants
equivalents presents a les Illes Balears al llarg de tot l'any, a Mallorca, 194.866, a Menorca,
43.435, i al conjunt de les Pitiüses, 70.781.
Si se sumen aquestes quantitats a la població resident, la població equivalent total de cada una
de les illes per a l'any 2005 va totalitzar 1.231.560 habitants per al conjunt de les Illes Balears.
A l'anàlisi econòmica i de recuperació de costs feta en el període 2006-2007 per a la
implementació de la Directiva marc de l’aigua i basant-se en la metodologia del document
“Població flotant a les Illes Balears per a l'any 2002. Hipòtesi de consum d'aigua per a
proveïment” del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics, es
va estimar la població flotant balear per municipis els anys 2003, 2004 i 2005.
Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent, que se separen segons els diferents tipus
de població:
-

Població flotant equivalent: és la població turística per municipi distribuïda uniformement
per mesos.

-

Població resident: és la xifra del padró municipal.

-

Població total equivalent: és la suma de la població flotant equivalent més la població
resident. Aquesta partida és la més important, perquè indica en l’àmbit municipal el
nombre de gent (turistes i residents) que hi ha de mitjana a cada municipi.

Població flotant equivalent
Alaior
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Ciutadella
Consell
Costitx
Deià
Eivissa
Es Castell
Es Mercadal
Es Migjorn
Gran
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Ferreries
Formentera

Població resident

Població total equivalent

2003
3.943
0
13.232
0
7.380
0
334
111
0
0
0
31.562
0
97
8.080
12.546
0
0
214
12.777
649
3.406

2004
4.194
0
21.924
0
6.001
0
566
117
0
0
0
27.721
0
70
5.771
12.251
0
0
225
11.004
639
3.197

2005
4.215
0
20.745
0
6.737
0
570
121
0
0
0
28.730
0
82
6.098
12.930
0
0
225
9.424
576
3.548

2003
8.197
4.540
14.690
3.997
9.841
783
6.578
584
5.874
984
5.237
42.983
2.437
7.625
9.561
25.406
2.586
973
749
40.175
7.022
3.654

2004
8.308
4.607
15.057
4.149
9.404
771
6.524
570
6.051
993
5.291
42.614
2.420
7.898
9.297
26.073
2.727
986
689
40.991
7.066
3.844

2005
8.671
4.707
15.897
4.258
9.906
750
6.649
568
6.326
1.016
5.475
43.499
2.515
8.122
10.245
26.972
2.877
1.004
708
42.797
7.440
4.255

2003
12.140
4.540
27.922
3.997
17.221
783
6.912
695
5.874
984
5.237
74.545
2.437
7.722
17.641
37.952
2.586
973
963
52.952
7.671
7.060

2004
12.502
4.607
36.981
4.149
15.405
771
7.090
687
6.051
993
5.291
70.335
2.420
7.968
15.068
38.324
2.727
986
914
51.995
7.705
7.041

2005
12.886
4.707
36.642
4.258
16.643
750
7.219
689
6.326
1.016
5.475
72.229
2.515
8.204
16.343
39.902
2.877
1.004
933
52.221
8.016
7.803

2.008

2.062

2.072

1.216

1.300

1.409

3.224

3.362

3.481

0
32
63
2.799
561
5.476

0
41
66
1.965
589
5.714

0
41
66
2.031
592
5.255

307
4.322
388
16.459
4.290
7.607

295
4.363
374
16.153
4.338
7.131

293
4.457
386
16.566
4.416
7.506

307
4.354
451
19.258
4.851
13.083

295
4.404
440
18.118
4.927
12.845

293
4.498
452
18.597
5.008
12.761
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Població flotant equivalent
Fornalutx
Inca
Lloret de
Vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor de
la Vall
Maó
Maria de la
Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Antoni
de Portmany
Sant Joan
de Labritja
Sant Josep
de sa Talaia
Sant Llorenç
des
Cardassar
Sant Lluís
Sant Joan
Santa
Eulària des
Riu
Santa
Margalida
Santa
Eugènia
Santa Maria
del Camí
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca
de Bonany
Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes
Balears

Població resident

Població total equivalent

2003
30
0

2004
52
0

2005
52
0

2003
678
25.362

2004
679
25.900

2005
698
26.504

2003
708
25.362

2004
731
25.900

2005
750
26.504

0

0

0

1.058

1.107

1.134

1.058

1.107

1.134

0
0
7.460
6.285

0
0
5.993
4.453

0
0
6.187
4.738

5.119
1.955
27.759
34.335

5.180
1.967
28.591
35.512

5.295
2.030
29.891
35.908

5.119
1.955
35.219
40.620

5.180
1.967
34.584
39.965

5.295
2.030
36.078
40.646

0

0

0

963

947

980

963

947

980

968

953

866

26.066

26.536

27.669

27.034

27.489

28.535

0

0

0

1.990

2.043

2.118

1.990

2.043

2.118

0
0
8.023
28.550
0
4.642
0
53
0

0
0
13.293
23.172
0
7.465
0
55
0

0
0
12.910
24.486
0
7.222
0
55
0

25.799
2.521
6.572
367.277
2.697
15.566
4.568
1.477
11.446

27.145
2.510
6.487
368.974
2.643
15.513
4.519
1.446
11.442

28.237
2.594
6.610
375.773
2.707
15.987
4.597
1.513
11.767

25.799
2.521
14.595
395.827
2.697
20.208
4.568
1.530
11.446

27.145
2.510
19.780
392.146
2.643
22.978
4.519
1.501
11.442

28.237
2.594
19.520
400.259
2.707
23.209
4.597
1.568
11.767

14.792

15.251

20.917

17.261

17.407

18.366

32.053

32.658

39.283

3.973

3.943

3.529

4.673

4.611

4.838

8.646

8.554

8.367

21.067

18.356

16.322

17.076

17.385

18.382

38.143

35.741

34.704

11.176

7.815

8.383

7.246

7.280

7.498

18.422

15.095

15.881

3.059
0

3.010
0

2.808
0

5.216
1.803

5.407
1.821

5.865
1.847

8.275
1.803

8.417
1.821

8.673
1.847

15.290

14.930

14.614

25.918

25.826

26.724

41.208

40.756

41.338

5.473

9.215

9.285

9.074

9.266

9.719

14.547

18.481

19.004

0

0

0

1.358

1.384

1.420

1.358

1.384

1.420

0

0

0

5.074

5.103

5.175

5.074

5.103

5.175

7.194
0
0
1.701
0
1.305
5.194
106

5.220
0
0
1.195
0
1.401
3.646
122

5.398
0
0
1.280
0
1.384
3.869
64

10.253
3.096
2.464
4.116
2.868
12.472
10.750
1.820

10.337
3.112
2.559
4.151
2.927
12.140
10.519
1.822

10.673
3.205
2.656
4.290
3.053
12.521
10.766
1.910

17.447
3.096
2.464
5.817
2.868
13.777
15.944
1.926

15.557
3.112
2.559
5.346
2.927
13.541
14.165
1.944

16.071
3.205
2.656
5.570
3.053
13.905
14.635
1.974

0

0

0

2.550

2.563

2.521

2.550

2.563

2.521

151.096
27.141
73.375

147.563
26.894
69.198

150.759
27.608
70.061

753.584
81.067
112.710

758.822
82.872
113.351

777.821
86.697
118.613

904.680
108.208
186.085

906.385
109.766
182.549

928.580
114.305
188.674

251.612

243.655

248.429

947.361

955.045

983.131

1.198.973

1.198.700

1.231.560

A la taula es pot observar que hi ha municipis amb un valor per a la població flotant equivalent
igual a zero. Per calcular la població flotant equivalent, s'ha emprat la taxa d'ocupació hotelera
que apareix en l'informe «El turisme a les Illes Balears» elaborat per la Conselleria de Turisme.
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Aquest informe, per a aquests municipis, no ofereix cap valor. La raó pot trobar-se en l'escassa
o nul·la importància del sector hoteler, ja que el percentatge de places turístiques oferides per
aquests municipis, en relació amb el total, és inferior al 0,5%. Per això, i per simplicitat de
càlculs, s'assumeix que aquests municipis no tenen població flotant.
A municipis com Alcúdia, Sant Llorenç des Cardassar o Sant Antoni de Portmany, la població
flotant equivalent supera la població resident. Destaca el cas de Muro, on la població flotant fins
i tot duplica la població resident.
El mapa següent és un resum gràfic de la taula anterior.

En el gràfic anterior el color taronja indica que el municipi té, almenys, una unitat de població
flotant, en canvi, el color groc indica que el municipi no té població flotant.
S’hi pot observar que, en determinats municipis, el percentatge de població equivalent és
àmpliament superior al de població resident, com ara Calvià, amb un 2,2%, o els casos
d'Alcúdia i de Muro, amb uns percentatges superiors de l'ordre de l'1,9% i de l’1,3%
respectivament. El cas contrari, és a dir, que el percentatge de població resident sigui superior
al de població equivalent, ve representat pel municipi de Palma, amb un diferencial del 5,2%.
Com ja s'ha comentat, un aspecte que s’ha de destacar de la població flotant és que l'increment
del consum dels recursos associat a aquesta població, entre els quals s’hi troba l'aigua, no es
distribueix uniformement al llarg de l'any, sinó que es concentra principalment en els mesos de
l'època estival.
6.2.

ECONOMIA

L'estructura econòmica de les Illes Balears es caracteritza pel predomini de les activitats
terciàries (principalment les relacionades amb el turisme), que determinen l'existència d'una
elevada renda per càpita. Encara que les magnituds econòmiques són excepcionalment
positives, el manteniment d'un model de desenvolupament fonamentat en el consum del territori
per part de grans contingents humans, ha significat també la pèrdua de competitivitat del
territori balear. La urbanització de la costa i del medi rural, la degradació de la cultura
autòctona, la congestió d'infraestructures i d’equipaments, l'elevada densitat demogràfica i
l'augment del preu del sòl són també conseqüència de l'estructura econòmica vigent.
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L'economia altament terciaritzada de les Illes Balears es constata en el gràfic següent, que en
mostra la distribució sectorial, en termes de PIB, de l'economia.

L'economia balear es caracteritza per una forta dependència del sector serveis, que aporta el
81,3% del PIB. El segueixen en menor grau d'importància, el sector de la construcció, amb el
9,6%, el de la indústria, amb el 5,5%, i l’energètic, amb el 2,1%. Finalment, i a pesar de la
menor contribució al PIB, només l'1,5%, el sector de l'agricultura, de la ramaderia i de la pesca,
és una de les fonts principals de la contaminació difusa dels aqüífers.
Com es pot comprovar, amb les contribucions del sector serveis i del de la construcció es resol
més del 90% del PIB balear.
L'evolució del pes sectorial sobre el conjunt de la producció mostra com, des de l'any 2000,
l'agricultura perd el 15% del seu pes i la indústria veu reduïda la seva participació en un poc
més del 5%. Per contra, l'energia i la construcció mostren un increment en la participació a la
producció balear del 15% i del 8,5% respectivament. Per part seva, el sector serveis manté
íntegrament el pes capital d'aportació de valor afegit a l'economia balear.
Atesa la importància del sector serveis en l'economia balear, el creixement del PIB total està
íntimament lligat al creixement del sector serveis. Així, el comportament del 20% de pes de la
resta dels sectors econòmics de les Illes Balears, pot influir de manera sensible en el
creixement total. Una mostra d'aquest fet és el sector de la construcció, el qual manté el
creixement del PIB total, lleugerament per damunt del sector serveis.
En resum, es pot afirmar que l'economia balear va experimentar durant el decenni de 1990 una
de les fases de major creixement de la seva història. Es va passar d'un producte interior brut de
6.809 milions d'euros l'any 1989, a un de 16.173 milions d'euros l'any 1999, la qual cosa
significava que l’any 1998 la renda mitjana era superior en un 54,5% a la mitjana estatal i en un
25,82% a la renda per càpita de la Unió Europea. Des de novembre de l'any 2000 fins a
novembre de l'any 2007, el PIB balear s'ha incrementat un 25,4% —tan sols superat per les
comunitats autònomes de Catalunya (27,8%), de Múrcia (27,7%) i de la Rioja, i de Melilla
(27,2%)— i va obtenir l'any 2006 un PIB de 24.391 milions d'euros, que equivalen a un PIB per
càpita de 24.456 euros, superior en 2.304 euros a la mitjana estatal.
Es poden diferenciar diverses fases de diferent evolució:
a) 1988 a 1992
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Es caracteritza per una forta desacceleració del creixement econòmic, aconseguint l’any 1992
un creixement del PIB de només el 0,34%. Els diferents sectors econòmics evolucionen
desigualment durant la crisi econòmica de principis dels anys 90; Hi destaca el fort
decreixement experimentat per la construcció (-8,2%) i per la indústria (-2,47%) l’any 1992,
mentre que el sector terciari s'estabilitza entorn a l'1,5%. Això coincideix amb un estancament
de la població a conseqüència de la reducció dels fluxos migratoris.
b) 1993 a 1994
Es caracteritza per una extraordinària recuperació del creixement econòmic (més d’un 7% l’any
1994), justificada per l'important augment de la demanda i dels preus turístics. Encara que l’any
1993 el sector primari, la indústria i la construcció, experimenta un decreixement en el valor
afegit brut (VAB), el sector serveis ja havia iniciat la fase de recuperació econòmica i
arrossegava la resta de l'economia.
c) 1995 a 1996
Es consolida la recuperació econòmica i la superació de la crisi de principis dels anys 90. El
creixement econòmic durant aquests anys es fonamenta en la demanda regional. El VAB
sectorial es caracteritza per un estancament en el creixement de la indústria i per una estabilitat
en el sector serveis, mentre que la construcció experimenta un gran augment, fins a un 11,34%
l’any 1995, i la producció del sector primari creix, fins al 8,63%, l’any 1996.
d) 1997 a 1999
El creixement del PIB augmenta fins a aconseguir el 7,12% l’any 1999, fonamentalment per
l'increment de la demanda turística i l'augment del consum privat. Llevat del sector primari, tots
els sectors econòmics presenten creixements en el VAB: indústria, al voltant del 4,5% anual;
serveis, al voltant del 6,1% anual; i construcció, al voltant del 12,5% anual.
En els anys 2000 i 2001, encara que hi ha un augment del PIB, l'economia balear comença a
ressentir-se. L'any 2002, el PIB va caure d'un positiu del 2,9% de 2001 a un negatiu del -0,4%,
decreixement sense precedents des dels anys 1974-1975 (primera crisi del petroli). La crisi
econòmica de 2002 es deté durant l'any 2003, però continua tenint les característiques d'una
recessió, estimant-se un PIB positiu, però només del 0,2% (prop de 18 mil milions d'euros).
L'any 2004, les estimacions són més optimistes, amb un creixement entre l'1,2% i l'1,3%,
impulsat pel sector de la construcció i de serveis que es manté durant l'any 2005.
Per illes, i prenent com a principals referents el turisme i la construcció, s'estima que la taxa de
creixement del PIB que més ha progressat, enfront del 0,2% de l’any 2003, és la de Mallorca,
amb un 1,3%, seguida de la de Menorca, amb un 1,2% (0,6% l’any 2003), i la de les Pitiüses,
amb un 0,9% (0,2% l’any 2003).
L'aportació al PIB de cada una de les illes es manté estable des de l'any 2000. Mallorca aporta
el 80,6% de la producció balear, Menorca el 8,3% i les Pitiüses l’11,1% restant.
El quadre següent mostra la desagregació sectorial del PIB de cada una de les illes:

Mallorca
Menorca
Pitiüses

Agricultura, ramaderia
i pesca

Energia

Indústria

Construcció

Serveis

1,4%
2,1%
1,7%

2,2%
2%
2,3%

5,5%
10,8%
3,8%

9,3%
9,2%
10,1%

81,6%
75,9%
82,1%

D'altra banda, segons dades del Programa Regional LEADER+ -2000/2006- per a les Illes
Balears, el VAB desglossat per sectors per a cada una de les illes (vegeu la taula següent)
reflecteix la importància econòmica que hi té el sector serveis. En grau decreixent, s'observa el
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sector de la indústria, sobretot a Menorca i a Mallorca, i el sector de la construcció, que, en el
cas de les Pitiüses, té un major pes que el sector industrial. L'agricultura és el sector amb una
menor importància econòmica, tan sols un 1,4% del VAB de les Illes.

MALLORCA
MENORCA
PITIÜSES
ILLES BALEARS
6.2.1.

Agricultura
1,3
3,9
0,6
1,4

Indústria
8,4
13,1
3,9
8,4

Construcció
7,0
5,0
6,5
6,8

Serveis
83,3
78,0
89,0
83,4

Sector primari

El sector primari de les Illes Balears té molt escassa significació en relació amb el conjunt del
sector primari espanyol. Una de les característiques més acusades d'aquest sector és
l'envelliment de la població que ocupa les zones agrícoles, més del 50% és major de 50 anys, a
causa de l'atracció de la població jove cap al sector serveis, en lògica resposta a la
terciarització del model econòmic regional, i, com a causes més immediates, pel resultat de les
rendes relatives, la baixa productivitat i les males condicions laborals i d’expectatives que el
sector primari brinda actualment.
Un altre tret definitori és l'ocupació de temps parcial, amb ocupació principal no agrària,
generada per les menors rendes del sector agrari i propiciat, entre d’altres factors, per la forta
estacionalitat del sector serveis, pel minifundisme i per l'escassetat de distàncies a les illes.
Aquest fet contribueix a explicar l'augment de població ocupada en l'agricultura que s'observa
en les fases més recessives del cicle econòmic, en perdre's la part d'ocupació no agrària,
juntament amb l'efecte del retorn a l'ocupació agrària o a la recerca transitòria d'aquest tipus
d'ocupació en espera de temps millors.
La Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural (BOE
núm. 299, de 14 de desembre), pretén dur a terme un impuls de desenvolupament a les zones
rurals, i millorar la situació econòmica de la població resident en aquestes zones, i així facilitar
l'accés a uns serveis públics suficients i de qualitat; prestar una atenció preferent als
professionals de l'agricultura i a les persones titulars d'explotacions territorials, i fomentar tota
un seguit de mesures (diversificació econòmica, creació i manteniment de l'ocupació, millora
del transport públic, assegurança del proveïment energètic…). Hi destaquen el foment de
l'eficiència; l'estalvi i el bon ús de l'aigua; la reducció, la reutilització i la gestió sostenible dels
residus agraris i ramaders; i la reducció i l’ús sostenible de fertilitzants i de plaguicides
agrícoles, per contribuir a la reducció de la contaminació difusa dels aqüífers i de les aigües
superficials i costaneres.
L’any 1999, el sector primari de les Illes Balears només aportava un 1,19 % del PIB i donava
feina al 2,56% de la població activa ocupada. L'any 2004 es va mantenir una taxa de
creixement del 2,1%, però la generació de PIB era molt escassa, encara que lleugerament
superior a la de l'any 1999, amb l'1,6%, i va passar, l'any 2006, a una aportació de l'1,1%.
Les branques d'activitat primària més importants, partint del volum de producció, són les
hortalisses, la producció de llet, la fruita, la ramaderia porcina, la pesca, els farratges i els
tubercles.
6.2.2.

Sector secundari

Les branques més importants en volum de producció en el sector secundari són la construcció,
l'energia, l'alimentació, la pell i la confecció, el ciment, la ceràmica i les extraccions.
La tradicional importància del sector de la construcció a les Illes Balears, ha derivat no només
de la seva aportació al PIB regional (situada a l’entorn del 10% entre 1980 i 1990) i de la seva
capacitat de generació d'ocupació (el 9,6% de la població ocupada l’any 1993), sinó també pel
seu caràcter de segon motor de creixement, d’una banda, impulsant la demanda d'altres
sectors de la indústria auxiliar (ciment, materials de construcció, fusta, etc.) i de béns intermedis
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i de consum vinculats (electrodomèstics, mobles, etc.), i d’una altra, actuant com a vas
comunicant del sector serveis, en termes de mobilitat d'excedents temporals de recursos
humans i financers.
L'any 2004 va experimentar un lleuger augment de l'activitat (sobretot a partir del segon
semestre), amb una taxa de creixement real entorn a l'1,5% i un increment de la població
ocupada del 9,6%. La construcció pública va mantenir un fort ritme de creixement, mentre que
la construcció residencial es reactivava, impulsada bàsicament per l'habitatge lliure en
edificacions plurifamiliars, com a conseqüència del fi de les moratòries urbanístiques, la qual
cosa va generar el 10% del PIB balear. Aquest percentatge del PIB es va mantenir l'any 2006.
L'evolució de l'ocupació assalariada en la construcció en el període 1963 - 2001 i les sèries
d'habitatges visats en el període 1976 - 2006 permeten identificar les etapes següents:
a) 1963 - 1973: creixement sostingut i ràpid, associat a la forta expansió del turisme de
masses.
b) 1974 - 1983: etapa recessiva, amb alts i baixos, que s'inicia amb la crisi del petroli i que
es veu ampliada durant diversos anys pels efectes de la revisió d'alguns plans generals
d'ordenació urbana en municipis importants.
c) 1984 - 1989: etapa de gran creixement que a partir de 1986 es converteix en un autèntic
boom.
d) 1990 -1993: etapa molt recessiva induïda pel sobredimensionament de l'oferta de l'etapa
anterior, la seva rigidesa i la gran inèrcia acumulada de l'edificació en curs va generar un
elevat estoc d'habitatges nous i una caiguda de preus, amb el consegüent enfonsament
del mercat d'habitatges usats, combinada amb una radical disminució de la demanda
solvent a causa del ràpid deteriorament del marc econòmic general i del mercat de
treball.
e) El procés de modernització d'edificacions turístiques no es va acusar fins a l’any 1994.
En els darrers anys s'havia consolidat un moviment d'inversió estrangera de gran
magnitud, sobretot alemanya, que es materialitza en l'adquisició i en la rehabilitació
d'habitatges de segment alt amb destinació a segona residència.
f) A la segona meitat de la dècada dels 90 i a conseqüència del boom turístic, l'activitat es
va caracteritzar bàsicament per la construcció d'habitatges unifamiliars, molts dins de sòl
rústic i d’espais naturals, dirigits a un turisme residencial, i no tant a la construcció
d'hotels i d’apartaments. Així, a partir de 1997 sorgeix un procés de compravenda i de
parcel·lació progressiva de finques petites, mitjanes i grans amb finalitats urbanístiques i
immobiliàries. Tot això va derivar en un procés de massificació turística del sòl rústic i va
provocar un consum d'espais naturals i de territori molt més important que no en
èpoques anteriors.
g) El nombre de projectes visats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes arriba al seu punt més
àlgid l'any 2000, amb 13.379 visats. A partir de llavors en comença a disminuir el
nombre, arribant l'any 2003 a 10.604 visats. Aquest descens es produeix per una
massificació d'oferta que arriba a col·lapsar el mercat, originant una disminució en la
demanda i, per tant, un estancament en el sector de la construcció després d'uns anys
de creixement massiu, i per unes limitacions majors per part del Govern de les Illes
Balears a l'hora de concedir llicències d'obra. A partir de l'any 2003, es produeix un
increment gradual en el nombre de visats, i arriba l'any 2006 als 13.635, i s’incrementa,
en aquest període, el nombre d'habitatges de protecció oficial. Així, el sector de la
construcció va experimentar l'any 2006 la taxa de creixement més elevada, un 14,9%.
D'una altra banda, el fort retrocés registrat en els anys setanta i el menor dinamisme de la
indústria tradicional en els vuitanta formen part d'un creixent procés de terciarització del model
econòmic balear, i són el resultat no tant de la seva incapacitat per enfrontar-se a la crisi
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industrial, com de les seves dificultats per lluitar contra la competència dels altres sectors, el
turisme i la construcció.
Tanmateix, una descripció més precisa d’aquest procés requereix distingir diversos segments
en la indústria balear: la indústria tradicional, les branques auxiliars de la construcció, la
indústria destinada al consum interior i les indústries d'energia, d’aigua i de sanejament. El
segment tradicional, integrat pels subsectors exportadors (calçat, pell i bijuteria) i la fabricació
de mobles de fusta, és el que ha patit més intensament l'impacte de la terciarització, atesa la
menor rendibilitat relativa quant al turisme i a la construcció. En canvi, la indústria auxiliar de la
construcció, integrada per les indústries extractives i de primera transformació, els transformats
metàl·lics i la fusta, ha quedat relativament a l'empara d'aqueix procés, i tant la seva expansió
en la dècada dels vuitanta i com la seva contracció en els noranta s'explica fonamentalment per
les oscil·lacions que es produeixen en la construcció que, al seu torn, estan molt condicionades
per la situació del sector turisme. Les indústries de consum interior i de l'energia, de l’aigua i del
sanejament presenten una evolució més favorable, impulsada per una demanda creixent com a
conseqüència de l'elevació del nivell de renda i benestar de la població resident.
Al llarg de l'any 2004, el sector de la indústria i de l’energia ha incrementat la taxa de creixement,
d’un 0,2% durant l'any 2003 a un 0,9% l'any 2004. Aquest creixement és conseqüència, d'una
banda, del millor comportament de la construcció que arrossega al sector industrial (bàsicament,
els subsectors dedicats a la fabricació de ciments, de totxos i de fustes); i, d'una altra, a la
recuperació de les exportacions, que generen el 9% del PIB balear. Les exportacions acumulades
totals de les Illes Balears fins a setembre del 2004 arriben a un 7,6% més que el mateix període
de l'any 2003, i representen un creixement superior a la mitjana nacional, que augmenta en un
5,7%. Els sectors que presenten un major creixement són el calçat i la confecció de pell (17%) i
els mobles (98,6%), però en canvi altres sectors com la bijuteria i la joieria decreixen un 19,5%.
Les importacions també augmenten i arriben a un 12,7% més que 2003. L'any 2006, la indústria
va aportar el 4,4% del PIB balear i l'energia l'1,6%. Analitzant el creixement real del PIB, el sector
de la indústria va experimentar un increment del 2,3% l'any 2005 i del 0,6% l'any 2006, mentre
que en el sector energètic va ser del 3,5% i del -1,3%, respectivament, segons estableix el
document «Les Illes Balears en xifres 2007» publicat per l'IBAE. L'any 2006 la taxa de creixement
del sector industrial va experimentar un augment del 7%.
6.2.3.

Sector terciari

L’any 1993 el sector serveis va generar el 82,2% de PIB de les Illes Balears. A Espanya la seva
aportació va representar el 66,3%. Els serveis a les Illes Balears aporten un 3,2% del total
estatal del sector, la qual cosa suposa una major participació del PIB balear en el PIB espanyol
(2,6%). Aquest mateix any, la població ocupada en serveis a les Illes Balears era el 67,4%,
mentre a Espanya, del 57,5%. L'any 2006 va presentar un augment del 3,5% enfront d'un
augment del 2,6% l’any 2005. Aquest sector genera prop del 80% del PIB balear, el 58%
correspon al turisme i el 22% restant al comerç i al transport no turístic, a les entitats financeres
i d'assegurances, a l'administració d'immobles i a les administracions públiques. El seu
augment de producció reflecteix la capacitat de despesa existent en les persones residents i el
manteniment d'un relativament important flux immigratori.
Quant a la població ocupada, més del 75% de la població balear treballa en el sector serveis i
experimenta una taxa de creixement l'any 2006 del 7,2%.
Aquestes dades són suficients per posar de manifest l'extraordinari grau de terciarització i
d’especialització del teixit productiu de les Illes Balears, al qual s’arriba, en una evolució encara
en curs, com a resultat d'un continu i ràpid procés de creixement dels serveis impulsat pel
turisme, autèntica força motriu de l'economia regional. Aquest absorbeix els recursos de
l'agricultura i de la indústria tradicional i desplaça a ambdues cap a posicions secundàries o fins
i tot marginals, cas de l'agricultura, en termes de generació de renda i d’ocupació.
Les branques d'activitat més importants, partint del volum de producció, són l'hostaleria, el
comerç, els serveis públics, el lloguer d'immobles, la restauració i els transports.
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Pel que fa al sector turisme, es pot assegurar que aquest és la pedra angular de l'economia
balear. L'any 2006, la seva producció va generar 11.420 milions d'euros, la qual cosa va
suposar el 48% PIB balear, un creixement del 8,4% de mitjana anual del seu PIB nominal i va
erigir les Illes Balears en la comunitat autònoma on el turisme té una major importància
econòmica. Per tant, va superar l'aportació de l'11% que el turisme representa sobre el total de
l'economia espanyola.
A més, durant l'any 2006 el sector terciari va generar 193.051 ocupacions en la temporada alta,
154.248 del quals (el 31,5% del total de l'ocupació balear) estan vinculats a l'activitat turística.
Així, doncs, supera el 10% en què es va xifrar la participació del turisme en l’àmbit nacional en
la creació d'ocupació.
Per això, el turisme és un fenomen socialment i econòmicament complex, l’activitat del qual
recau sobre diverses branques productives i els efectes del qual, atesa la seva capacitat
d'arrossegament, s'estenen més o menys directament per tots els sectors del teixit econòmic.
Destaquen, de manera especial, la construcció i les seves indústries auxiliars, la indústria
alimentària, l’energia i els béns de consum, a més dels serveis més directament vinculats, com
ara l'hostaleria, els restaurants, els bars, els transports, les comunicacions i els serveis
comercials.
Això planteja problemes de definició i de mesurament de la seva aportació a la generació de la
renda regional, atesos l'estructura i els criteris habituals de classificació de la base estadística
disponible.
A les Illes Balears, la demanda turística contínua essent el motor de l'economia, tant per la
riquesa directa que es genera amb l'allotjament turístic com per l'efecte multiplicador que
provoca a la resta de serveis. A pesar dels esforços que l'Administració balear va dur a terme
els anys 90 per diversificar el producte turístic, les Illes Balears fonamenten encara l’economia
en la venda de productes turístics de sol i platja, amb una marcada estacionalitat estival. Durant
els anys 90 l'afluència de turistes s'ha incrementat en un 78% i ha arribat als 10,8 milions de
visitants anuals.
A pesar de tenir una balança comercial estructuralment negativa, la potència del sector turístic
balear permet el desenvolupament d'una de les economies més dinàmiques de l'Estat
espanyol.
Una altra manera d'avaluar la rellevància econòmica del turisme és a través de la quantificació
d'ingressos per turisme. M. Alenyar els defineix com la contrapartida de les vendes fetes a
turistes, percebuda per unitats d'explotació residents efectives, i hi inclou la producció de
serveis d'allotjament turístic, la despesa extrahotelera i els serveis d'intermediació i de
transport.
No obstant això, el turisme també genera importants costs socials en termes de consum de
medi ambient, de recursos naturals, d’equipament i de serveis, que són especialment palesos
en el model turístic de masses i que, com a mínim, posa en dubte la rendibilitat social del
turisme de mínim poder adquisitiu. És més, la internalització d’aquests costs en el càlcul de la
renda neta generada pel turisme i l'aplicació dels criteris d'avaluació de cost i de benefici
derivats de la definició de desenvolupament sostenible en una visió a llarg termini, permetria
disposar d'una visió més precisa del pes real del turisme en la generació de la renda neta
regional i les limitacions existents en el seu futur desenvolupament.
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III. CRITERIS, OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA
En aquest bloc, i com a pas previ per a l'avaluació ambiental de les actuacions previstes en el
Pla, se’n fa una descripció general del contingut. Se’n ressalten els elements significatius de
cara als objectius de l'avaluació i s’estructura de manera que se sintetitzen les bases i la
finalitat del Pla Hidrològic, així com les directrius establertes per la DMA.
A més, s'analitzen les eines bàsiques necessàries per assolir els objectius generals proposats,
a través dels programes d'actuació i d’infraestructures previstes i de la normativa que integra el
Pla. Així mateix, es descriuen aquelles fases prèvies a l'elaboració del Pla Hidrològic, incloses
en el marc d'implementació de la DMA, que han requerit un llarg conjunt d'estudis que també
s'hi integren, i que, a més, han servit per propiciar un debat entre tots els autors interessats,
cosa que ha possibilitat la identificació de tots els problemes i la definició de les mesures
òptimes per assolir els objectius plantejats.

Característiques del nou marc jurídic en el procés de desenvolupament del Pla Hidrològic

1. PRINCIPIS I FINALITAT DEL PLA HIDROLÒGIC
Els objectius i les línies estratègiques de la gestió de l'aigua i del medi ambient hídric en la
demarcació hidrogràfica de les Illes Balears es fonamenten en els criteris establerts en la DMA.
En formar aquesta part de la política ambiental europea, els principis generals de precaució, de
prevenció i de correcció a la font, d’integració, de qui contamina, paga i de participació pública,
els són d’aplicació directa.
Els objectius de la planificació hidrològica pretenen establir un marc de protecció de les aigües
superficials continentals, de les aigües de transició, de les aigües costaneres i de les aigües
subterrànies, a través de:
 La prevenció del deteriorament addicional de l'estat de les aigües (aigües subterrànies,
superficials i costaneres).
 La millora de la qualitat ecològica dels ecosistemes d'aigües continentals i costaneres.
 La millora de la biodiversitat (mitjançant una gestió més adequada dels hàbitats i de les
espècies de medis aquàtics i dels aiguamolls).
 L’ús del recurs aigua de manera més sostenible (mitjançant un ús i una gestió més eficaç
dels recursos hídrics).
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 La reducció de la contaminació de l'aigua.
 La mitigació dels efectes de les inundacions i de les sequeres.
 L’increment de l'eficiència i de l’efectivitat de les polítiques d'aigües, gràcies a una millora
en l'elecció dels objectius i en la reducció de costs.
 L’assoliment i el manteniment del bon estat de les aigües l'any 2015.
La fita clau per assolir aquests objectius és l'horitzó 2015, en el qual s'ha d'haver aconseguit el
bon estat de les aigües superficials continentals, de les aigües subterrànies, de les aigües de
transició i de les aigües costaneres. Per a això, des de l'entrada en vigor de la DMA l'any 2002,
se n'ha de prevenir el deteriorament, evitant-ne o limitant-ne l'entrada de contaminants, i s’ha
d’establir i desenvolupar un programa de mesures que permetin assolir els objectius
mediambientals, amb les excepcions, les pròrrogues o les condicions particulars previstes en la
mateixa Directiva.
El Pla Hidrològic és l'eix principal de l'aplicació de la DMA, en la mesura que constitueix la
principal eina de gestió prevista per assolir els objectius mediambientals i el principal
mecanisme d'informació i de notificació de la implantació de la DMA a la Comissió Europea i al
públic. Per a això, el Pla fixa un marc de referència que aclareix les possibilitats d'accés al
recurs i les obligacions quant a la seva preservació, i orienta les iniciatives dels municipis i dels
diversos sectors econòmics interessats.
La finalitat bàsica és assolir dos objectius fonamentals:
•

Aconseguir el bon estat ecològic de les masses d'aigües superficials i el bon estat
químic i quantitatiu de les aigües subterrànies.

•

Aconseguir la recuperació integral de costs en els usos de l'aigua, sempre que
això no impliqui costs socialment inassumibles o desproporcionats.

En relació amb la gestió, l'elaboració del Pla s'ha basat en un tractament territorial per sistemes
d'explotació i en un tractament temàtic per especialitats. Cada illa s'ha considerat com un
sistema d'explotació resultat de l'agregació de masses d'aigua. Aquestes són, per tant, les
unitats bàsiques considerades per a la gestió del recurs.
1.1.

OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS

D'acord amb la DMA i el Reglament de planificació hidrològica, un dels aspectes fonamentals
del Pla Hidrològic és la definició dels objectius mediambientals que han d'assolir per aconseguir
una adequada protecció de les aigües.
El capítol 6 de la memòria del Pla Hidrològic especifica els objectius mediambientals per a les
aigües superficials, per a les aigües subterrànies i per a les zones protegides, incloent-hi els
terminis prevists per a la seva consecució; la identificació de condicions per a excepcions i per
a pròrrogues, i les informacions complementàries que es consideren adequades per a la
correcta caracterització.
L'establiment dels objectius ha requerit una avaluació coordinada d'aspectes tècnics, socials i
econòmics i de la participació activa de les parts interessades. Per això, s'ha tengut en compte
la magnitud, el cost i l’efecte de les mesures correctores que s'hagin d'aplicar, les necessitats
socioeconòmiques o ecològiques que atén l'activitat que genera l'incompliment d'objectius i la
consulta pública, amb els suggeriments o al·legacions que les parts interessades puguin
plantejar sobre els objectius i les mesures.
De manera succinta, s'enumeren els objectius generals establerts en el Pla i que són
necessaris per aconseguir una adequada protecció de les aigües.
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En general, els objectius mediambientals per a les AIGÜES SUPERFICIALS (epicontinentals i
costaneres) són:
a) Prevenir el deteriorament de l'estat de les masses d'aigua superficial.
b) Protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial amb l'objectiu
d'aconseguir-ne un bon estat.
c) Reduir progressivament la contaminació procedent de substàncies prioritàries i eliminar o
suprimir gradualment els abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies
perilloses prioritàries.
d) Millorar els aspectes competencials i de coordinació entre administracions, i de
responsabilitat dels diferents organismes, ens i federacions.
e) Eliminar la pesca d'arrossegament a profunditats inadequades.
f) Millorar el control i la gestió de la rigidificació progressiva i unes altres alteracions
morfològiques del litoral.
g) Millorar el control i la gestió dels abocaments en general i, en particular, dels emissaris
d'EDAR, de les dessaladores, de les dessalobradores i de les centrals tèrmiques.
h) Controlar la pressió antròpica estacional als punts més amenaçats i, en particular, als
ancoratges massius o a les zones inadequades.
i) Controlar la presència d'espècies invasores no autòctones.
Els objectius generals plantejats per a les AIGÜES SUBTERRÀNIES són:
a) Evitar o limitar l'entrada de contaminants a les aigües subterrànies i evitar el
deteriorament de l'estat de totes les masses d'aigua subterrània.
• Reduir la càrrega contaminant d'origen agropecuari.
• Millorar els rendiments de la xarxa de sanejament.
• Incrementar els volums depurats i millorar-ne la qualitat.
• Millorar la qualitat de l'aigua en alta.
• Evitar les fugues d'hidrocarburs.
• Eradicar els abocaments incontrolats.
• Millorar la gestió dels abocadors controlats.
• Millorar l'inventari i el control d'abocaments líquids.
b) Protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua subterrània i garantir l'equilibri entre
l'extracció i la recàrrega a fi d'aconseguir el bon estat de les aigües subterrànies.
• Gestionar la demanda i racionalitzar el consum.
• Incrementar i diversificar els recursos.
• Controlar les extraccions.
• Recuperar quantitativament els aqüífers afectats per descensos excessius.
• Prevenir les sequeres.
c) Invertir les tendències significatives i sostingudes en l'augment de la concentració de
qualsevol contaminant derivat de l'activitat humana per reduir progressivament la
contaminació de les aigües subterrànies.
• Controlar i segellar els pous salinitzats (clorurs i nitrats).
• Disminuir el contingut en clorurs a les zones salinitzades.
• Disminuir el contingut en nitrats a les zones afectades.
Finalment, els objectius mediambientals per a les ZONES PROTEGIDES se centren a complir
les exigències de les normes de protecció que resultin aplicables en cada zona (zones
humides, zones sensibles i masses d'aigua subterrània destinades al proveïment humà) i
assolir els objectius ambientals particulars que s’hi determinin.
Els objectius s’han d’aconseguir abans de dia 31 de desembre del 2015, a excepció de
l'objectiu de prevenció del deteriorament de l'estat de les masses d'aigua superficial, que és
exigible des de l'1 de gener del 2004 i quant a la seva essència és indefinit.
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Una bona part de les masses d'aigua subterrània es considera que podran assolir el bon estat
abans de 2015. No obstant això, i tal com possibilita la DMA, el termini per a la consecució dels
objectius pot prorrogar-se en determinades masses d'aigua subterrània, així com assenyala
l'apartat 6.3 de la memòria del Pla.

2. INSTRUMENTS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PLANTEJATS
Per a la consecució dels objectius, la planificació hidrològica es guia per criteris de sostenibilitat
en l'ús de l'aigua, mitjançant la gestió integrada i la protecció a llarg termini dels recursos
hídrics, i on destaca, la prevenció del deteriorament de l'estat de les aigües, la protecció i la
millora del medi i dels ecosistemes aquàtics, i la reducció de la contaminació de les aigües. Així
mateix, la planificació hidrològica ha de contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i de
les sequeres.
El procés d'implantació de la DMA a l'Estat espanyol obliga a les demarcacions hidrogràfiques
a dur a terme un seguit d'estudis per caracteritzar el recurs, i complir així amb els requeriments
i amb els terminis de lliurament prevists. Tots aquests estudis permeten conèixer la situació real
del recurs en la demarcació i plantejar propostes i mesures més eficaces, i, alhora, que el Pla
Hidrològic (eix principal de l'aplicació de la DMA) sigui una eina molt més integradora en els
aspectes ecològics, econòmics i participatius de la demarcació.
Per tant, la primera etapa del procés de planificació ha estat la caracterització de la conca
hidrogràfica i l'elaboració del registre de les zones protegides d'acord amb el que estableixen
els articles 5 i 6 de la Directiva. Aquests treballs van ser notificats a la Comissió Europea l'any
2005, així com la definició de les xarxes i dels programes de seguiment de l'estat de les aigües
superficials (continentals i costaneres) i subterrànies, en compliment de l'article 8 de la DMA,
l'anàlisi de pressions i d’impactes, la valoració ambiental de les masses d'aigües i l'anàlisi
econòmica de l'aigua.
En haver acabat aquests treballs, les tasques de planificació han continuat amb l’objectiu
d'elaborar, per a l'any 2009, un pla hidrològic, segons el que exigeix l’article 41 del TRLA, i es
detalla en el Reglament de la planificació hidrològica (RPH) aprovat pel Reial decret 907/2007,
de 6 de juliol.
Per a un millor entesa de l'estructura del nou Pla Hidrològic, és imprescindible tenir ben present
l'objectiu que emana de la Directiva marc de l'aigua, que no és un altre que l'establiment
d'objectius mediambientals que possibilitin tant la satisfacció de les demandes d'aigua com la
preservació del medi hídric. Per a això, és ineludible donar a conèixer tots els treballs
relacionats amb el procés d'elaboració del nou Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de
les Illes Balears iniciat l'any 2003-2004, mitjançant la implementació de la DMA, atès que
representen la documentació base i de referència per a l'elaboració del Projecte del Pla objecte
d'estudi.
Per tant, en aquest apartat, d'una banda s'assenyalen els estudis generats fins a l'elaboració de
l'esborrany del Pla Hidrològic 2009, i d'una altra, es descriu el contingut i l’abast del Pla
proposat, especialment a allò que fa referència als programes d'actuació i d’infraestructures,
així com el text articulat que concreta el contingut de la memòria per a la correcta gestió del
domini públic hidràulic, tots ells instruments bàsics per assolir els objectius del Pla.
2.1.
2.1.1.

BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA HIDROLÒGIC
DEFINICIÓ I CARACTERITZACIÓ DE LA DEMARCACIÓ

La primera etapa del procés de planificació de la DMA ha estat la caracterització de les
demarcacions i l'elaboració del registre de les zones protegides, i la identificació de les
categories, del tipus i dels límits de les massa d'aigua, i de les condicions de referència, d'acord
amb una metodologia comuna en tots els països de la Unió Europea (articles 5 i 6, annexos II i
V de la DMA).
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La DMA, a més d'introduir el concepte de massa d'aigua, com una unitat de gestió del volum
d'aigua diferenciable per les seves característiques hidrogeològiques, geomorfològiques,
fisicoquímiques, biològiques i fisiogràfiques, integra la gestió conjunta de les aigües
continentals i costaneres (fins una milla nàutica des de la línia de base que delimita les aigües
territorials).
Les aigües es divideixen en diferents categories: subterrànies i superficials. Les superficials es
subdivideixen en aigües continentals, de transició i costaneres. Les zones humides tant poden
pertànyer a aigües continentals com de transició. Finalment, també s’estableix el concepte de
massa d'aigua molt modificada, per a aquelles aigües que, per l’elevat nivell d'alteració
hidromorfològica, pot resultar impossible la consecució d'un bon estat ecològic, i per a les quals
es fixen objectius específics tendents a aconseguir el millor potencial ecològic possible.
Així, per valorar la qualitat de les aigües, introdueix el concepte de l’estat ecològic, basat en
una bateria comuna de definicions normatives que necessiten una major especificació en
relació amb els paràmetres i amb els valors dels seus components. Aquesta especificació s’ha
de basar en les condicions ecològiques específiques de referència per a regions
particulars. L'especificació regional serveix per assegurar l'adaptació a les característiques
particulars dels ecosistemes aquàtics en les diferents regions de la Unió Europea.
A més, la DMA potencia el criteri de recuperació integral de costs per als usos de l'aigua
mitjançant l'aplicació d'una política tarifària com a instrument per aconseguir una gestió
sostenible del recurs.
Seguint el calendari d'implantació que estableix la DMA, l'any 2004 es va dur a terme el
diagnòstic de la situació actual de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, en
compliment dels articles 5 i 6 de la Directiva. Es va materialitzar en un informe específic:
«INFORME RESUM DELS ARTICLES 5 I 6 DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA A LES
ILLES BALEARS», que engloba els aspectes següents:
a) Caracterització de la demarcació hidrogràfica, dels límits, de la geologia, de la
climatologia, de la hidrografia, de la població, de l’economia, etc.
b) Caracterització de les masses d'aigua.
c) Estudi inicial de pressions i d’impactes.
d) Anàlisi econòmica inicial.
e) Registre de zones protegides.
La delimitació i la caracterització de la demarcació hidrogràfica i, per tant, de les masses
d'aigua que la conformen, és una tasca determinant per a una adequada gestió futura i per a la
correcta definició dels plans de seguiment i de control. En l'apartat 2 de la memòria del Pla
Hidrològic que es presenta, es descriuen les característiques de la demarcació hidrogràfica de
les Illes Balears.
Es van identificar 31 masses d'aigües superficials costaneres i 90 masses d'aigües
subterrànies, la qual cosa defineix una xarxa mínima de 70 i 200 noves estacions de control i
de seguiment respectivament, la qual cosa representa un fita en la millora del coneixement de
les aigües de l’arxipèlag balear i en permet un control i un seguiment més eficaç de l’estat, així
com un adequat disseny del programa de mesures necessari per a la seva conservació.
D'una altra banda, convé recalcar que l'elaboració dels diferents estudis tècnics s'ha basat en
un tractament territorial per sistemes d'explotació i un tractament temàtic per especialitats.
Cada illa s'ha considerat com un sistema d'explotació resultat de l'agregació de masses
d'aigua, per tant, aquestes són les unitats bàsiques considerades per a la gestió del recurs.
2.1.2.

DETERMINACIÓ DE L'ESTAT DE LES MASSES D'AIGÜES
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En haver conegut l'estat inicial de les masses d'aigua, s'han establert unes condicions de
referència, mitjançant el disseny de xarxes de control i de seguiment, que han permès definir
una xarxa d'intercalibratge que assegura la comparabilitat de les avaluacions de l'estat de les
masses d'aigua, no només en l’àmbit insular sinó estatal i europeu, en compliment del que
disposa l'article 8 de la DMA.
Aquests i uns altres documents (anàlisi de substàncies prioritàries contaminants, anàlisi de
pressions en aigües epicontinentals, anàlisi econòmica de l'ús de l'aigua, procés de participació
pública...) permeten implantar la DMA a les Illes Balears i conèixer la realitat de l'estat de les
masses d'aigua, amb la planificació d’uns objectius i d’un programa de seguiment i de control al
més adaptat possible a la realitat insular, que queda plasmada en el projecte del Pla Hidrològic
objecte d'anàlisi.
2.1.2.1. Identificació de pressions i d’impactes
L'anàlisi de les pressions i dels impactes constitueix un pas important en la preparació del Pla
Hidrològic, del programa de mesures i dels de seguiment.
L'anàlisi serveix per identificar detalladament la situació mediambiental, l'estat de les masses
d'aigua i de les fonts més importants que afecten o poden afectar negativament la quantitat i la
qualitat ecològica de l'aigua.
De manera resumida, els estudis elaborats per determinar les repercussions de l'activitat
humana en l'estat de les aigües superficials i de les aigües subterrànies inclouen:
• Les pressions significatives sobre les masses d'aigua superficial, incloent-hi la contaminació
de font puntual i difusa, l'extracció i la regulació de cabal, les alteracions morfològiques i un
altres tipus d'incidència antropogènica, l'avaluació de l'impacte i la identificació de les
masses en risc de no complir els objectius mediambientals.
• Les pressions significatives sobre les masses d'aigua subterrània, incoent-hi la contaminació
de font puntual i difusa, l'extracció d'aigua i la recàrrega artificial, l'avaluació de l'impacte i la
identificació de les masses en risc de no complir els objectius mediambientals.
• Les dades de qualitat de les aigües.
• Les dades disponibles sobre els subministraments i els consums d'aigua a les diferents
zones i subzones, especificant-hi els orígens del recurs aplicat i els usos a què es destina.
• Les dades sobre nivells piezomètrics de les masses d'aigua subterrània.
• L'inventari de grans infraestructures hidràuliques i les seves característiques fonamentals
des del punt de vista de la regulació i de la disponibilitat de recursos en quantitat i en
qualitat.
L'apartat 3 de la memòria del Pla Hidrològic proposat descriu les pressions i les incidències
antròpiques sobre les masses d'aigua.
2.1.2.2. Valoració de l'estat de les masses d'aigua
La DMA estableix que la caracterització de l'estat ecològic s’ha de plantejar mitjançant la
comparació de la situació que es vol analitzar amb una denominada “de referència”. Així, per a
cada un dels elements per considerar s’ha de:
1) Definir les variables que s’han de mesurar en atenció a la seva capacitat per reflectir la
integritat ambiental de l’element analitzat.
2) Establir els estats de referència; és a dir, els valors que les variables prendrien per a
unes condicions de mínima alteració de l'ecosistema.
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3) Calcular les ràtios de qualitat ecològica (EQR en anglès) com a quocient entre el valor de
la variable per a les condicions actuals i el que li correspon en l'estat de referència.
L’annex V de la DMA estableix un conjunt d'indicadors biològics, hidromorfològics i
fisicoquímics que s’han d'emprar per determinar l'estat ecològic de les masses d'aigua. A
continuació s'exposen els indicadors o els elements de qualitat per determinar l'estat ecològic
de les masses d'aigües superficials. Les anàlisis no són pròpiament part del Pla Hidrològic de
conca, sinó que s’hi incorporen com a resums. Es tracta de documents d'informació i de
referència utilitzats per elaborar el Pla Hidrològic. Són estudis previs al Pla.
a) Torrents
La caracterització de l'estat ecològic dels torrents de les Illes Balears s'ha basat principalment
en dos elements de qualitat biològica: les diatomees i els invertebrats bentònics. Per a això,
s'han desenvolupat mètrics múltiples per a invertebrats i per a diatomees que comprenen els
paràmetres especificats per la Directiva per avaluar la qualitat biològica, la diversitat ecològica,
la riquesa de taxons, la quantitat i la relació entre espècies tolerants i sensibles a la pertorbació.
Aquests multimètrics, que redueixen la probabilitat d'errors, s'han seleccionat i combinat segons
la seva relació amb els gradients de pressió estudiats i segons la seva eficiència discriminatòria
entre la condició de referència i els punts sotmesos a pressions dominants. Així, s'han generat
mètrics múltiples amb eficiències discriminatòries molt altes, que asseguren els resultats de la
classificació de l'estat ecològic per a les aigües naturals dels rius temporals de les Illes Balears.
El treball de camp es va fer durant el període comprès entre maig i juny de 2005 i maig i juny
de 2006. Es van efectuar un total de 4 campanyes de mostreig amb la periodicitat estacional
següent: estiu de 2005 (maig i juny), tardor de 2005 (novembre i desembre), primavera de 2006
(febrer i març) i estiu de 2006 (maig i juny). La primera campanya (maig i juny de 2005) va
servir per comprovar l'estat dels trams prèviament seleccionats; confirmar-ne l'ajust als criteris
preestablerts; cercar-ne de nous i estandarditzar-ne les metodologies. Les dades obtingudes en
les tres campanyes següents, corresponents a un mateix cicle hidrològic, són les que es van
emprar, si n’era el cas, per a l'estudi del comportament mitjà anual de cada un dels trams
fluvials considerats.
Abans de valorar l'estat ecològic dels trams estudiats, es van seleccionar les condicions de
referència biològiques, hidromorfològiques i fisicoquímiques que en representassin els valors
dels indicadors. Per això, es van seleccionar aquells torrents amb absència de pressions
significatives per poder establir les condicions de referència, i crear així, per a cada tipus de
torrent, una xarxa de punts referència.
b) Zones humides
Per a la caracterització de l'estat ecològic de les zones humides de les Illes Balears, aquestes
s'han analitzat i s’han pres mostres seguint les especificacions de la Directiva marc de l'aigua,
avaluant, de manera inicial i general, les pressions dominants i les condicions de referència que
permeten dissenyar el sistema de classificació de l'estat ecològic. S'han extret eixos de pressió
basant-se en les variables ambientals de la composició fisicoquímica de l'aigua i dels usos
antròpics als aiguamolls (salines).
El sistema de classificació s'ha basat en dos elements de qualitat biològica, el fitoplàncton i els
invertebrats bentònics litorals. Les condicions fisicoquímiques s’han de complir per al bon estat.
Es van efectuar un total de 4 campanyes de mostreig amb la periodicitat estacional següent:
estiu de 2005 (maig i juny), tardor de 2005 (novembre i desembre), primavera de 2006 (febrer i
març) i estiu de 2006 (maig i juny). La primera campanya (maig i juny de 2005) va servir per
comprovar l'estat de les zones humides seleccionades; identificar-ne el nombre de punts de
mostreig que s’hi havien de dur a terme, i estandarditzar-ne les metodologies. Les dades
obtingudes en les tres campanyes següents, corresponents a un mateix cicle hidrològic, són les
que es van emprar, si n’era el cas, per a l'estudi del comportament mitjà de cada una de les
masses d'aigua considerades.
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Per avaluar cada una dels punts estudiats als aiguamolls, s'ha elaborat un índex multimètric per
a cada un dels elements biològics analitzats, invertebrats i fitoplàncton, que permet establir, a
partir dels seus valors en les localitats de referència, l'estat ecològic de qualsevol punt.
Amb la finalitat d’efectuar l'avaluació integrada de l'estat ecològic de les zones humides basantse en els elements biològics, fitoplàncton i invertebrats bentònics, es van seguir les passes
següents:
-

Avaluació de la indicació biològica estacional i anual dels elements biològics de qualitat,
invertebrats i fitoplàncton.

-

Integració dels dos elements biològics i proposta de classe final de l'estat ecològic.

-

Comprovació de l'estat fisicoquímic del bon estat i de les classes restants.

El procediment seguit per avaluar les estacions estudiades basant-se en els elements biològics
de qualitat analitzats ha estat el següent:
-

Campanyes de mostreig per a cada element biològic analitzat.

-

Integració dels resultats obtinguts per al fitoplàncton i invertebrats. Les dades
fisicoquímiques van ser emprades com a eina per contrastar les classes d'estat ecològic
final establertes després de la integració.

c) Aigües costaneres
Per definir l'estat ecològic de les masses d'aigua i per classificar algunes d'aquestes com a
masses de referència, s'han utilitzat els indicadors següents:
-

Indicadors biològics: fitoplàncton, macroalgues, angiospermes i invertebrats bentònics.

-

Indicadors fisicoquímics.

Per a la determinació de l'estat ecològic de les masses d'aigües costaneres, durant els anys
2005 i 2006 es van dur a terme un seguit de treballs de monitoratge i de prospecció
(campanyes), per als quals es van formalitzar convenis de col·laboració cientificotècnica amb
diferents ens d'investigació:
-

Conveni amb el Centre Estudis Avançats Blanes (CEAB) - CSIC. Avaluació de la qualitat
ambiental de les masses d'aigües costaneres, emprant com a bioindicadors les
macroalgues i els macroinvertebrats bentònics.

-

Conveni amb l’Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO) - Centre de les Illes Balears.
Caracterització ambiental de les aigües costaneres profundes, emprant els paràmetres
fisicoquímics i la Cl a.

-

Conveni amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) - IMEDEA. Avaluació de la qualitat
de les masses d'aigua costaneres, emprant com a bioindicadors els paràmetres
fisicoquímics, el fitoplàncton i la posidònia oceànica.

Per a les condicions de referència de les masses d'aigua costaneres, se’n van seleccionar
inicialment tres que presentaven un bon estat ecològic i una bona qualitat ambiental: l’arxipèlag
de Cabrera (Mallorca), la zona entre el Cap de Bajolí i Punta Prima (Menorca), i els Freus
d'Eivissa i de Formentera.
d) Aigües subterrànies
El control de qualitat de les aigües subterrànies es fa a través de les xarxes de control d'aigües
subterrànies a les Illes Balears dissenyades basant-se en els requeriments de la DMA (20052006):
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-

Xarxa de control quantitatiu, l'objectiu de la qual és complementar i validar el model de
risc proposat per establir un bon estat quantitatiu de les masses o dels grups de masses
d'aigua subterrània.

-

Xarxa de control químic, l'objectiu de la qual és aportar una visió coherent i àmplia de
l'estat químic de les aigües subterrànies, i permetre detectar-ne la presència de
contaminants antropogènics. En aquesta xarxa s'establirà un control de vigilància i un
altre d’operatiu.

-

Xarxa de control de zones protegides que, pel que fa a les aigües subterrànies, comprèn
el seguiment de les masses o de grups d'aquestes que estan destinades a consum
humà, ja que segons l'article 7 de la DMA, s’han de controlar totes aquelles masses que
3
proporcionen un mitjana de més de 100 m diaris.

El seguiment de l'estat quantitatiu de les aigües subterrànies s’efectua mitjançant la presa de
mesures dels nivells d'aigua subterrània en els piezòmetres que integren la xarxa i la mesura
de cabals a les fonts seleccionades. Això, permet comprovar les evolucions dels nivells d'aigua
subterrània a curt i a llarg termini, garantint una bona comprovació de l'efecte que les
extraccions i les entrades (retorns de reg, recàrrega artificial, etc.) tenen sobre el nivell de les
aigües subterrànies.
El seguiment de l'estat químic de les aigües subterrànies inclou un control de vigilància i un
altre d’operatiu, els quals en proporcionen un coneixement de l'estat general, així com de la
presència de contaminants i de les seves tendències.
L'apartat 5 de la memòria del Pla Hidrològic proposat descriu l'estat de les masses d'aigües,
determinades a partir de les pressions i dels indicadors fisicoquímics.
2.1.3.

DISSENY DE PROGRAMES DE SEGUIMENT

L’article 8 de la DMA estableix que els estats membres han d'organitzar una xarxa de
seguiment de les masses d'aigües (superficials i subterrànies), tant de quantitat com de
qualitat. Aquest seguiment s’ha de ser concretar a través dels programes de vigilància i de
control per permetre obtenir una visió general, coherent i completa de l'estat de les masses
d'aigua de la demarcació hidrogràfica, i ha de servir per conèixer l'efectivitat de les mesures
proposades en el Pla Hidrològic de conca.
Així, el disseny dels plans de seguiment ha de tenir en compte els objectius establerts per la
Directiva mitjançant un control operatiu i de vigilància.
De les aigües superficials, se n’ha de controlar l'estat ecològic i l'estat químic, a més del volum i
del nivell de flux que afecten l'estat ecològic.
De les aigües subterrànies, se n’ha d’efectuar el seguiment de l'estat químic i quantitatiu.
De les aigües protegides, els programes de seguiment s’han de completar amb les
especificacions contingudes en la norma comunitària que els sigui d’aplicació.
a) Control de vigilància
Pretén facilitar una visió global de l'estat de les aigües de la demarcació hidrogràfica.
Els objectius prevists són:
-

Completar i validar l'avaluació del risc feta en la primera fase d'implantació de la DMA.

-

Establir una base quantitativa per dissenyar futurs programes de seguiment.

-

Identificar i avaluar canvis a llarg termini en les condicions naturals (bon estat).
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-

Identificar i avaluar canvis a llarg termini induïts per l'activitat humana.

Els resultats d'aquest control s'han d’utilitzar juntament amb l'avaluació d'impacte, per
determinar les necessitats dels programes de seguiment del Pla Hidrològic. En el cas de les
Illes Balears, el programa de seguiment és operatiu des de l'any 2006 i es prolongarà fins al
2009, perquè els seus resultats constitueixin la base del Pla Hidrològic. El programa de control
de vigilància a les Illes Balears està constituït pels programes i nombre d'estacions següents:
Programes
Control de l’avaluació de l’estat general de les aigües
superficials

Categories de les
masses
Aigües de transició

Nre.
d’estacions
40

Aigües costaneres

63

Seguiment de l’estat químic. Xarxa de vigilància

114
Aigües subterrànies

Seguiment de l’estat quantitatiu

121

Xarxa Internacional de Control EIONET-WATER

b) Control operacional
Pretén controlar aquelles masses d'aigua amb risc de no assolir els objectius mediambientals
descrits en l'article 4 de la Directiva 2000/60/CE, i avaluar l'eficàcia i els canvis produïts en
l'estat d'aquestes masses d'aigua després d'aplicar els programes de mesures que s'han
d’incloure en el Pla Hidrològic.
Els objectius del control operacional són:
-

Establir l'estat de les masses d'aigua amb risc de no assolir els objectius de la DMA.

-

Identificar i avaluar els canvis d'estat d’aquestes masses a causa dels programes de
mesures del Pla Hidrològic.

-

Classificar les masses d'aigua segons el seu estat.

Aquest tipus de control està enfocat cap a l'anàlisi d'aquells paràmetres de qualitat més
sensibles a les pressions. Per tant, els paràmetres que s’han de mesurar per a cada massa
d'aigua s’han de determinar una vegada elaborada la classificació inicial.
El control operatiu s’ha de fer amb la freqüència necessària per poder detectar els canvis
derivats de l'aplicació del Pla Hidrològic.
El programa de control operacional a les Illes Balears està constituït pels programes i nombre
d'estacions següents:
Programes

Categories de les
masses

Nre.
d’estacions

Control de l’avaluació de l’estat general de les aigües
superficials

Aigües costaneres

14

Aigües subterrànies

66

Seguiment de l’estat químic. Xarxa operativa
c) Control d'àrees protegides

La DMA estableix que s’ha de fer un control de seguiment de les masses d'aigua protegides
que ha d’incloure els paràmetres de mesura que recullen les directives que les protegeixen. A
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més, considera que les aigües protegides s'han de tractar com a masses d'aigua en risc, i per
tant, s’ha de fer un seguiment operacional.
Aquestes zones protegides necessiten un control addicional de les característiques rellevants
de les seves aigües, com a conseqüència de la protecció que gaudeixen. L'objectiu és conèixer
aquestes característiques especials, i així poder controlar-les i evitar que puguin veure's
afectades.
Els controls en aquestes zones han de garantir tant la qualitat com la quantitat de les aigües, i
s’han de localitzar en aquells sectors en què es concentren les captacions per al proveïment.
El programa de control de les àrees protegides a les Illes Balears està constituït pel programa i
nombre d'estacions següents:
Programes

Categories de les
masses

Nre.
d’estacions

Control de zones designades per al control de les
aigües destinades al consum humà

Aigües subterrànies

63

2.1.4.

ANÀLISI ECONÒMICA DELS USOS DE L'AIGUA

En compliment dels articles 5 i 9 i de l'annex III de la Directiva 2000/60/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000, el mes de maig de 2007 es va presentar una
anàlisi econòmica detallada de la recuperació de costs dels serveis d'aigua a la demarcació
hidrogràfica de les Illes Balears, a fi de determinar i d’analitzar els aspectes econòmics de l'ús
de l'aigua i la seva importància, basant-se en l'anàlisi de la situació actual i de les tendències de
l'ús de l'aigua fins a l'any 2015, de les pràctiques i dels nivells de la recuperació dels costs, i
dels incentius de les tarifes i dels preus actuals.
Es consideren usos econòmics, a l’efecte de l'estudi, totes aquelles activitats que tenen un
impacte significatiu sobre les masses d'aigua, sobre serveis de l'aigua i sobre totes les
operacions necessàries per captar el recurs natural i transportar-lo fins al lloc de destinació.
Finalment, en l'anàlisi econòmica s'estudien tres tipus de cost: els financers o del servei que
assumeixen els diferents operadors en la prestació dels serveis, els ambientals i els del recurs.
Bàsicament, l'anàlisi econòmica de l'ús de l'aigua inclou:
• El mapa institucional dels serveis relacionats amb la gestió de les aigües.
• La informació per efectuar els càlculs sobre recuperació dels costs dels serveis de
l'aigua, incloent-hi els costs ambientals i del recurs, d’acord amb les projeccions a llarg
termini de la seva oferta i demanda i, si pertoca, les previsions de volum, de preus,
d’inversions i de costs associats a aquests serveis.
• Un resum, amb dades globals per al conjunt de la demarcació, de l'anàlisi de recuperació
de costs, incloent-hi el cost dels serveis per als diferents usos de l'aigua i el grau de
recuperació de costs per part de les persones usuàries.
• La informació sobre les previsions dels costs potencials de les mesures per efectuar
l'anàlisi cost i eficàcia a l'efecte de la seva inclusió en el programa de mesures.
• La caracterització econòmica de l'ús de l'aigua, incloent-hi l'anàlisi de tendències.
2.1.5.

PARTICIPACIÓ PÚBLICA

El foment de la participació activa és un dels conceptes centrals de la DMA. La participació
ciutadana té com a principal meta millorar la presa de decisions. S’ha de garantir que aquestes
decisions estiguin fermament basades en experiències i en coneixements compartits, i en
proves científiques, i que estiguin influïdes per les opinions i per l'experiència de les persones
afectades. També s’han de prendre en consideració opcions creatives i innovadores, i, a més,
les noves disposicions han de ser viables i acceptables per al públic.
Els avantatges fonamentals que es poden derivar de la participació ciutadana són:
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-

Augmentar la conscienciació del públic en relació amb els temes mediambientals i amb
la situació mediambiental de la demarcació hidrogràfica corresponent.

-

Aprofitar el coneixement, l'experiència i les iniciatives dels diferents agents interessats i,
d'aquesta manera, millorar la qualitat dels plans, de les mesures i de la gestió de les
conques hidrogràfiques.

-

Aconseguir l'acceptació, el compromís i el suport per part de la ciutadania pel que fa als
processos de presa de decisions.

-

Fer la presa de decisions més transparent i més creativa.

-

Reduir els litigis, els malentesos i els retards, i aconseguir una implantació més eficaç.

-

Fomentar l'experiència i l'aprenentatge social: si la participació té com a resultat un diàleg
constructiu amb totes les parts interessades rellevants, el públic, el govern i els experts
poden aprendre els uns dels altres una certa “consciència de l'aigua”.

Per mitjà de la participació, es pot arribar a solucions molt satisfactòries a llarg termini per a la
planificació de conca, la qual cosa pot evitar possibles conflictes, problemes de gestió i de
costs.
Per tant, la implantació de la DMA a través del procés de planificació persegueix millorar la
qualitat de les aigües mitjançant una major integració entre els diferents objectius de la gestió
de les aigües, i assegurar l'equilibri entre els objectius mediambientals (establerts en la DMA) i
els altres objectius, com ara els socials, els econòmics i la resta d'objectius ambientals.
Per posar aquest principi en pràctica, l'Administració hidràulica responsable de la implantació
de la DMA en la demarcació hidrogràfica treballa conjuntament amb tots aquells organismes,
públics, privats i voluntaris, les activitats o els interessos dels quals puguin estar afectats pel
Pla Hidrològic.
El pla de participació pública de la DMA a les Illes Balears s'ha estructurat en tres grans fases
vinculades al calendari del procés planificador de la DMA i, en concret, a l'elaboració del Pla
Hidrològic de conca. Així, s'ha definit una estratègia flexible per al desenvolupament de cada
una de les fases, d’acord amb els documents tècnics disponibles i de la retroalimentació
obtinguda en les fases prèvies. Aquestes fases són:
• Fase I: article 5 DMA (caracterització de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears,
article 77 de RPH). D'octubre de 2006 a maig de 2007.
• Fase II: article 11 DMA (programa de mesures inclòs com a possibilitats d'actuació en
l'esquema de temes importants, article 79 de RPH). De juny de 2007 a febrer de 2008.
• Fase III: article 13 DMA (Esborrany del Pla Hidrològic). De febrer de 2008 a desembre de
2009.
El disseny, la planificació, l’organització i l’execució del pla de participació s'ha basat en tres
eixos d'acció transversals en cada fase: garantir l'accessibilitat a la informació, facilitar la
consulta i promoure la participació activa. Els tallers participatius, basats en el marc lògic, han
estat els instruments seleccionats per desenvolupar de manera organitzada la participació
activa.
Per facilitar l'accés a una informació comprensible, veraç, adequada i amb temps suficient al
públic i als agents interessats, s'ha establert un doble nivell d'informació. D’una banda, s’ha
facilitat a la ciutadania l'accés a la informació a través de la creació de l'espai web
http://dma.caib.es (web institucional de la Conselleria de Medi Ambient: pla de participació
pública de la Directiva marc de l’aigua a les Illes Balears), específic per al pla de participació de
la DMA. En les fases I i II s'ha incorporant informació general sobre el procés, la informació
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específica sobre la demarcació hidrogràfica, l'esquema de temes importants i els resultats de la
participació activa. De l’altra, un nivell d'informació més específic s'ha dirigit a aquells agents
identificats com a interessats en la gestió de les aigües, amb els quals s'ha mantingut un flux
d'informació indirecta a través de correu electrònic i de correu postal, i un de directe a través
dels tallers participatius i de via telefònica.
L'Administració hidràulica ha seleccionat un enfocament de participació activa multivariable
ajustat a la complexitat de la realitat territorial insular i social de la demarcació hidrogràfica. Es
basa en la confecció d'onze tallers participatius per a cada fase d’acord amb tres variables:
1. La participació per agents socials, estructurada en tres grans fòrums de participació: nou
tallers sectorials, amb representació dels agents socials, dels econòmics i dels
ambientals, i de l'Administració local i insular; un taller tècnic, amb destacats
professionals de la comunitat cientificotècnica de les Illes Balears, i un taller
interdepartamental, reunió amb representants de les àrees de les administracions
implicades en la gestió dels recursos hídrics i del medi litoral.
2. La participació territorial ha considerat la demarcació en cinc grans àmbits de
participació, per tal de facilitar l'accés i l’anàlisi territorial: Mallorca nord-est, Mallorca sud,
Mallorca Tramuntana i es Raiguer, Menorca i Pitiüses (Eivissa i Formentera).
3. La participació temàtica ha considerat dos blocs de contingut, les masses d'aigües
continentals (epicontinentals i subterrànies) i les masses d'aigua costaneres.
Fase I. Pla de participació
Com a primer pas, durant la fase I, d'octubre de 2006 a maig de 2007, es va efectuar l'anàlisi
d’involucrats. El procés s'inicia amb la identificació dels agents que han de ser convidats a
participar per la DGRH. Després del primer contacte i de la tramesa d'informació, en el qual la
gestió d'expectatives i la transparència en les informacions van ser el punt de partida, es van
convocar els primers nou tallers de treball.

ÀMBIT

Nre. tallers

De la planificació prevista inicialment, que preveia dur a terme dotze tallers sectorials, dos a les
illes Pitiüses, dos a Menorca i vuit a Mallorca (dos zona nord-est, dos zona Tramuntana i es
Raiguer, dos zona sud i dos zona Llevant), finalment se n'han fet nou, ja que es va suspendre
el de la zona de Llevant i es va unificar en un únic taller, a la zona Tramuntana i es Raiguer, la
temàtica d'aigües continentals i costaneres, en ambdós casos a causa de l'escàs nombre
d'inscripcions.

Pitiüses (Eivissa)

2

Menorca (Maó)

2

Mallorca nord-est
(Alcúdia)

2

Mallorca Tramuntana i
es Raiguer (Sóller)

Tallers sectorials (d’acord amb el tema i l’àmbit)
Les aigües continentals de les illes Pitiüses a les nostres mans: pressions.
Les aigües costaneres de les illes Pitiüses a les nostres mans: pressions.
Les aigües continentals de Menorca a les nostres mans: pressions.
Les aigües costaneres de Menorca a les nostres mans: pressions.
Les aigües continentals a les nostres mans: pressions, Mallorca nord-oest.
Les aigües costaneres a les nostres mans: pressions, Mallorca nord-est.

1

Les aigües continentals i costaneres a les nostres mans: pressions, Mallorca
zona Tramuntana i es Raiguer.

Mallorca Llevant
(Manacor)

-

Suspès per manca de participants.

Mallorca sud (Palma)

2

Les aigües continentals a les nostres mans: pressions, Mallorca sud. Les
aigües costaneres a les nostres mans: pressions, Mallorca sud.
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Illes Balears (Palma)

1

Illes Balears (Palma)

1

Tallers sectorials (d’acord amb el tema i l’àmbit)
Taller tècnic. Les aigües continentals i costaneres de les Illes Balears,
article 5 caracterització de la demarcació i pressions.
Reunió interdepartamental.

L'objectiu va ser obtenir retroalimentació de la caracterització de la demarcació i una llista amb
les principals pressions que afecten la demarcació hidrogràfica. Es van dissenyar metodologies
i instruments que han de facilitar la generació d'aportacions sòlides, estructurades i viables, per
tal d'incrementar la seva legitimació. S’ha de destacar la utilitat de la matriu de valoració, eina
per abordar tasques de priorització, dissenyada expressament per a la priorització de les
pressions, que ha facilitat la negociació entre els integrants dels subgrups.
En aquesta primera fase de participació pública es van difondre els documents següents:
•
•
•
•
•

La guia del pla de participació de la fase I.
El resum executiu dels articles 5 i 6 de la DMA a les Illes Balears.
El document de divulgació sobre els articles 5 i 6 de la DMA.
Les presentacions en PowerPoint d'introducció a la DMA.
Els CD amb la totalitat de la documentació destinada als agents participants en els
tallers.

Durant aquesta fase es van consultar, a través d'aquest canal, cent vuitanta-sis agents socials
de les Illes Balears, representants de diverses entitats i sectors del teixit tècnic, ambiental,
econòmic i social, la qual cosa suposa un ràtio de participació del 29% quant als convocats, i
d’un 69% quant a la capacitat màxima d'acollida. La satisfacció global dels participants,
manifestada a través de l'enquesta duita a terme en haver acabat dels tallers, reflecteix que el
92% dels participants valora com a molt adequats o adequats tots els aspectes tècnics del
taller, la contribució dels participants, els continguts, l'organització i la dinamització.
Els resultats van ser analitzats i presentats en l'informe de resultats, que es va trametre als
participants assistents i als agents socials convidats no assistents, amb un temps de retorn que
va oscil·lar entre set i catorze dies, per validar-lo i fer-hi aportacions.
Fase II. Pla de participació
De juny a desembre de 2007 va tenir lloc la fase II, que repeteix l'esquema de funcionament. Es
van convocar novament les onze unitats de participació per treballar el programa de mesures,
basant-se en les pressions. En aquesta fase van participar-hi activament cent noranta-cinc
agents socials del teixit social de les Illes Balears. Els onze informes de resultats, així com
l'informe de síntesi «19 programes en 500 mesures», es poden consultar en la pàgina web de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Els nou tallers sectorials i el taller tècnic duits a terme durant la fase II del pla de participació es
van plantejar per a la consecució dels objectius següents:
a) Repassar l'enfocament de la Directiva marc de l'aigua (DMA) 2000/60/CE per a les
persones que ja van assistir al taller de la fase I i introduir en el procés participatiu les
noves incorporacions.
b) Presentar uns primers resultats sobre l'estat ecològic de les masses d'aigua continentals
i costaneres de les Illes Balears.
c) Enfortir la participació: establir i propiciar el diàleg entre els diferents sectors i agents
socials sobre la gestió dels recursos hídrics a les Illes Balears.
d) Identificar possibles mesures per afrontar les pressions que afecten les masses d'aigua
continentals i costaneres de les Illes Balears (proposades en el taller corresponent a la
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fase I), recollint-hi la riquesa d'idees i les propostes aportades per les persones
participants i el coneixement de la realitat local, reforçant l'anàlisi que proposa l'article 11
de la DMA.
Per a això, s'han difós tot un conjunt de documents:
• Guia del pla de participació de la fase II.
• Avaluació de la qualitat de les masses d'aigua costaneres utilitzant invertebrats i
macroalgues bentònics com a bioindicadors.
• Avaluació de la qualitat de les masses d'aigua costaneres utilitzant la posidònia oceànica
com a bioindicador.
• Avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costaneres utilitzant paràmetres
fisicoquímics i fitoplàncton.
• Avaluació de la qualitat de les masses d'aigua epicontinentals (zones humides i torrents)
utilitzant bioindicadors.
• Anàlisi econòmica detallada de la recuperació de costs dels serveis de l'aigua en la
demarcació de les Illes Balears.
• Esquema inicial de temes importants en matèria de gestió de masses d'aigua
epicontinentals en la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.
• Esquema inicial de temes importants en matèria de gestió de masses d'aigua
subterrànies de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.
• Esquema inicial de temes importants en matèria de gestió de masses d'aigua costaneres
de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.
• Els CD amb la totalitat de la documentació destinada als agents participants en els tallers
i la difusió en els mitjans de comunicació.
Els resultats i les conclusions dels tallers s'ha sintetitzat en documents complets referits a
l'esquema de temes importants que inclouen:
• Principals pressions i impactes, incloent-hi els sectors i les activitats que posen en risc
les masses d'aigua.
• Proposta d'objectius mediambientals.
• Canvis requerits per complir els objectius mediambientals i els principals programes de
mesura necessaris, incloent-hi els de control i de seguiment.
• Sectors i grups la contribució dels quals és necessària per dur a terme les línies
d'actuació.
Fase III. Pla de participació
El mecanisme de consulta i de participació per a la fase III és semblant als anteriors, llevat que
les unitats de participació es fusionen, per treballar conjuntament amb els agents de les aigües
continentals i costaneres en el document comú del projecte del PHIB. S’estableixen set tallers
participatius de jornada completa i es fixa un termini de sis mesos per a la consulta.
En els tallers sectorials s'ha d’abordar l'anàlisi del programa de mesures i de l'Esborrany del Pla
Hidrològic de les Illes Balears. Els objectius d'aquesta darrera fase de participació són:
-

Afavorir la comprensió i l’entesa de l'Esborrany del PHIB.
Afavorir l'intercanvi d'idees i compartir el sentit de les al·legacions i dels arguments
plantejats per uns altres.
Formular propostes concretes basant-se en l'experiència local per a la millora del PHIB.
Millorar la governabilitat de la gestió de l'aigua, i dotar-la d’una major solidesa i suport
social, fruit de la participació dels agents implicats en totes les seves etapes.

Durant la fase III s’han de difondre i s’han de posar a disposició dels interessats els documents
següents a mesura que estiguin disponibles per als equips redactors. No obstant això, aquests
documents es revisen constantment i estan subjectes a noves informacions.
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•
•
•
•
•
•

El projecte del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Normativa.
El programa de mesures.
L'anàlisi de cost i d’eficàcia del programa de mesures.
Document de divulgació del projecte del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Documents de l'avaluació ambiental estratègica.

En haver acabat el període de participació pública, s’ha de redactar el document definitiu com a
proposta del projecte del Pla Hidrològic de les Illes Balears, al qual s'ha incorporar la memòria
ambiental de l'avaluació ambiental estratègica. Ambdós documents s’han de trametre al
Consell de l'Aigua de les Illes Balears perquè sigui aprovat i, alhora, en doni la conformitat
abans de dia 31 de desembre de 2009.
2.2.

ABAST I CONTINGUT DE LA PLANIFICACIÓ PROPOSADA

El contingut de la proposta de Pla Hidrològic de les Illes Balears s'ajusta al que estableix la Llei
d'aigües i la DMA, seguint les pautes d'elaboració establertes en el Reglament de la planificació
hidrològica (Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, BOE de 7 de juliol). Així mateix, i a fi
d'homogeneïtzar els plans de conca en l’àmbit estatal s'ha tingut en compte la Instrucció de
planificació hidrològica del MMA per a les conques intercomunitàries. Els temes importants i les
directrius sobre les quals es fonamenta el PHIB han estat fruit d'un ampli debat de participació
pública.
El Pla s'estructura en un conjunt de documents independents, però interrelacionats entre si, i
els annexos corresponents. Aquests són:
- MEMÒRIA
És bàsicament un text descriptiu de la situació hídrica, dels problemes existents, dels objectius
mediambientals i de les mesures per assolir-los i, per tant, de la justificació del Pla. També
inclou aspectes del contingut obligatori dels plans hidrològics que no tenen caràcter normatiu,
com ara l'inventari de recursos naturals, els usos existents i les demandes previstes, i les
característiques bàsiques de qualitat de les aigües. Duu adjunts annexos que recullen dades
bàsiques, obtingudes dels estudis i de les observacions hidrològiques de l’arxipèlag fetes fins
aquest moment, la continuïtat dels quals ha d’ajudar a completar i perfeccionar el suport tècnic
dels futurs plans hidrològics.
Els capítols bàsics de la memòria són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Descripció general de la demarcació de les Illes Balears.
Usos, pressions i incidències antròpiques significatives.
Zones protegides.
Avaluació de l'estat de les aigües.
Programes de control i de seguiment.
Objectius mediambientals.
Anàlisi de la recuperació del cost dels serveis de l'aigua.
Programa de mesures.
Informació pública i consulta.
- PROGRAMES D'ACTUACIÓ I OBRES HIDRÀULIQUES REQUERIDES

Inclou tant les infraestructures com els estudis prevists al llarg del desenvolupament del Pla i
necessaris per assolir els objectius juntament amb la resta de mesures.
- NORMATIVA
És el text articulat que concreta el contingut de la memòria per a la correcta gestió del domini
públic hidràulic. És la part essencial del PHIB i s'estructura en un text articulat amb efectes
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obligatoris el compliment del qual és la garantia d'aconseguir la sostenibilitat de l'explotació i
l'eficiència en l'ús de l'aigua.
Convé recalcar que el procés de planificació hidrològica, sota les noves directrius de la DMA,
incorpora una visió més integral del recurs, la qual cosa ha augmentat la complexitat de la
confecció. Actualment el Pla Hidrològic proposat és analitzat pels agents implicats en la fase III
del pla de participació pública, per la qual cosa s’hi poden introduir modificacions. Així mateix,
diversos processos que es troben en marxa paral·lelament (AAE, anàlisi de cost i d’eficàcia, II
campanya de monitoratge i avaluació de l'estat ecològic de les masses d'aigua, estimació de
superfícies de regadiu…) poden confluir i introduir novetats en el Pla Hidrològic.
2.2.1.

MEMÒRIA DEL PLA

La MEMÒRIA del Pla Hidrològic proposat no és una altra cosa que un extracte de les
conclusions aconseguides en els nombrosos treballs duits a terme en els últims anys amb
diversos objectius, convenientment actualitzades i matisades per raó d'unes altres accions
complementàries fetes per al compliment del calendari imposat pel procés d'implantació de la
DMA. L'abundant documentació disponible ha estat emprada per a la redacció del Pla,
constituint-ne el suport tècnic real.
Tot aquests estudis, als quals s'ha fet referència en apartats anteriors, es basen, d’una banda,
en la recollida, en l’anàlisi i en la síntesi d’un llarg conjunt de dades; i, d'una altra, en la seva
transposició al territori mitjançant l'elaboració de les cartografies temàtiques corresponents:
geològica i hidrogeològica, isohietes, qualitat, infraestructures hidràuliques, etc.
El contingut, que s'ajusta al que estableix el Reglament de la planificació hidrològica (Reial
decret 907/2007, de 6 de juliol, BOE de 7 de juliol), bàsicament inclou:
-

Descripció general de la demarcació hidrogràfica (apartat 2 de la memòria). S’hi conté:
¾ Per a cada massa d'aigua superficial (torrents, zones humides, aigües de transició i
aigües costaneres): mapes amb les seves localitzacions, límits, tipus (condicions
hidromorfològiques, fisicoquímiques i ecològiques) i condicions de referència.
¾ Per a les masses d'aigües subterrànies: mapes amb la localització i els seus límits.
¾ Un inventari dels recursos hídrics naturals (superficials i subterranis), fent-ne una
descripció quantitativa, qualitativa i temporal i incloent-hi els règims hidrològics, les
característiques bàsiques de qualitat de les aigües i l'avaluació del canvi climàtic
sobre els recursos naturals.

-

Descripció general dels usos, de les pressions i de les incidències antròpiques
significatives sobre les aigües (apartat 3 de la memòria). S’hi conté:
¾ Els usos (proveïment de la població, regadiu agrari i industrial, aqüicultura, recreatiu,
navegació i transport aquàtic) i les demandes existents, amb una estimació de les
pressions sobre l'estat quantitatiu de les aigües i la contaminació de fonts puntuals i
difuses, incloent-hi un resum de l'ús del sòl i unes altres afeccions significatives de
l'activitat humana (nombre d'usuaris, xarxa de distribució, volum anual i distribució
temporal de la demanda, canalitzacions, alteracions morfològiques, dragatges, ports
esportius, bombaments…).
¾ Els criteris de prioritat i de compatibilitat d'usos, així com l'ordre de preferència entre
els diferents usos i aprofitaments.
¾ L'assignació i la reserva de recursos per a usos i demandes actuals i futures, així com
per a la conservació o per a la recuperació del medi natural. A aquest efecte es
determinen els cabals ecològics per aconseguir el bon estat o el potencial ecològic de
rius o d’aigües de transició. Es pot fixar en cas de sequeres prolongades un règim de
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cabal ecològic menys exigent, llevat de les zones incloses en la Xarxa Natura 2000 o
en la llista d'aiguamolls d'acord amb el Conveni de Ramsar.
¾ Una anàlisi del grau d'alteració hidrològica de les masses d'aigua classificades com a
rius i com a aigües de transició, identificant-ne aquelles que es troben alterades
hidrològicament, mitjançant el càlcul d'índexs d'alteració hidrològica.
¾ La definició d'un sistema d'explotació únic per a cada pla, en el qual, de manera
simplificada, queden inclosos tots els sistemes d'explotació parcials que es
considerin, i amb el qual es possibiliti l'anàlisi global del comportament de la
demarcació.
-

La identificació de les zones protegides (apartat 4 de la memòria), incloent en el Pla: un
inventari de zones humides, els trams fluvials d'interès ambiental i les zones protegides
en aigües de transició i costaneres.

-

A partir de les pressions i dels indicadors fisicoquímics i biològics s'ha determinat l'estat
de les masses d'aigües. L'apartat 5 de la memòria inclou l'estat actual de les masses
d'aigües (estat ecològic de les aigües superficials i estat quantitatiu i qualitatiu de les
aigües subterrànies), les metodologies utilitzades per avaluar-ne la qualitat ambiental i
els programes de control i de seguiment de l'estat de les aigües superficials, subterrànies
i de les zones protegides.

-

Les xarxes de control de les aigües per al seguiment de l'estat de les aigües superficials,
de les aigües subterrànies i de les zones protegides (apartat 5 de la memòria):
¾ Control de vigilància: visió global de l'estat de les masses a través d'indicadors
biològics, hidromorfològics i fisicoquímics.
¾ Control operatiu: classificació de l'estat de les masses en risc de no complir els
objectius mediambientals i avaluació dels canvis que es produeixin en el seu estat.
¾ Control de zones protegides, es limita a aquelles àrees de les masses d'aigua sobre
les quals hi ha algun tipus de protecció especial.

-

La llista d'objectius mediambientals (apartat 6 de la memòria) per a les aigües
superficials, per a les aigües subterrànies i per a les zones protegides, incloent-hi els
terminis prevists per a la seva consecució, la identificació de les condicions per a les
pròrrogues i per a les exempcions (objectius menys rigorosos i deteriorament temporal).

-

Un resum de l'anàlisi econòmica de l'ús de l'aigua, incloent-hi una descripció de les
situacions i dels motius que puguin permetre excepcions en l'aplicació del principi de
recuperació de costs (apartat 7 de la memòria).

-

Els programes de mesures adoptats, com a resultat d'un procés d'anàlisi de les
alternatives plantejades per assolir els objectius prevists en la planificació (apartat 8 de la
memòria), que finalment es concreten tècnicament i econòmicament en el programa
d'actuacions i infraestructures.

2.2.2.

PROGRAMA D'ACTUACIONS I OBRES HIDRÀULIQUES

D’acord amb els resultats dels estudis duits a terme per determinar les característiques de la
demarcació i les repercussions de l'activitat humana a les seves aigües, així com de l'estudi
econòmic de l'ús de l'aigua, s'han fixat els objectius mediambientals que s’han d'aconseguir per
assolir una adequada protecció de les aigües (apartat 5 de la memòria).
Per aconseguir el compliment d'aquests objectius, i amb la finalitat de recuperar el bon estat
ecològic i químic de les aigües, es va adoptar un programa de mesures.
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D'acord amb la DMA les mesures són de dos tipus: bàsiques i complementàries. Les bàsiques
són els requisits mínims que s’han de complir i que, al seu torn, es deriven de l'aplicació de la
legislació comunitària sobre protecció de les aigües i de la resta de recomanacions de la DMA.
Les complementàries són les que s’han d'aplicar amb caràcter addicional, després d’haver
aplicat les mesures bàsiques, per assolir els objectius mediambientals o per aconseguir una
protecció addicional de les aigües.
Les mesures, amb independència del caràcter bàsic o complementari, i tenint en compte l’àmbit
d'aplicació poden, al seu torn, classificar-se en dos grans grups: instruments generals i
actuacions específiques. Els instruments generals són mesures d'aplicació general en tota la
demarcació i habitualment són de naturalesa administrativa, legal o econòmica. Les actuacions
específiques són mesures concretes sobre una activitat o un territori, encara que poden repetirse nombroses vegades dins de la demarcació hidrogràfica.
L'apartat 8 de la memòria del Pla Hidrològic proposat estableix el programa de mesures
generals, que es concreta tècnicament i econòmicament en el programa d'actuacions i obres
hidràuliques. Aquests programes s'estructuren temporalment i de manera estratègica, i
defineixen les actuacions i les infraestructures per als pròxims tres plans hidrològics: 20102015, 2016-2021 i 2022-2027, en un ordre definit per les necessitats derivades de la gestió
adequada dels recursos hídrics en tota la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.
Els programes d'actuacions i d’infraestructures recullen tots els treballs, els estudis i les obres
que cal dur a terme durant el desenvolupament del Pla, per aconseguir, juntament amb les
mesures normatives i les de dotació de mitjans humans i materials, els objectius del Pla.
S'han establert setze PROGRAMES D'ACTUACIÓ, que comprenen estudis, alçaments
cartogràfics, inventaris, projectes i campanyes de monitoratge, elements bàsics per al
desenvolupament de les infraestructures. A continuació, se sintetitzen els programes d'actuació
definits en el Pla proposat:
PROGRAMA 1. Millora de la informació hidrològica, hidrogeològica i de l'estat ecològic
a) Estudi d'estacions d'aforament i tractament de dades amb la finalitat d'obtenir una major
fiabilitat en els balanços.
b) Estudis hidrogeològics bàsics.
c) Estudis de masses d'aigües superficials.
d) Millora del coneixement de les característiques hidràuliques dels aqüífers (assaigs de
bombament).
e) Millora del coneixement de la recàrrega.
PROGRAMA 2. Operació de xarxes de gestió, de control i de vigilància, i xarxa operativa
a) Aigües subterrànies.
b) Xarxa de control d'extraccions.
c) Aigües superficials (epicontinentals i costaneres).
d) Substàncies prioritàries.
PROGRAMA 3. Cens d'aprofitaments
Es considera prioritària actualitzar els catàlegs prevists en la Llei d'aigües i adequar tots els
expedients relatius a aprofitaments d'aigües, fonamentalment els anteriors a l'entrada en vigor
de la Llei, en paral·lel al projecte estatal ALBERCA del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i
Marí.
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PROGRAMA 4. Plans d'explotació d'aigües subterrànies
a) Proposta de normes per a l'atorgament de concessions, de substitucions i de directrius
d'explotació de les masses d'aigua o agrupacions d’aquestes (subsistemes).
b) Foment de les comunitats d’usuaris.
c) Models de gestió integrada (MGI).
PROGRAMA 5. Pla de reutilització d'aigües regenerades
a) Estudi de disponibilitats.
b) Estudis i avantprojectes de les infraestructures i dels dispositius necessaris per a la
reutilització d'aigües regenerades.
c) Possibilitats en barreres d'injecció.
d) Ús agrícola de fangs.
e) Foment de les comunitats d'usuaris i societats d'explotació d'aigües regenerades.
PROGRAMA 6. QUANTIFICACIÓ DEL CONSUM AGRÍCOLA
a) Mantenir una cartografia actualitzada dels regadius i dels seus diferents conreus. A l'illa
de Mallorca, s'ha fet un control estadístic mitjançant un mètode acceptat
internacionalment, el MARC D'ÀREES.
b) Seguiment de parcel·les pilot.
c) Teledetecció.
PROGRAMA 7. Recàrrega artificial d'aqüífers i emmagatzemament i recuperació
Estudi per avaluar la viabilitat de la recàrrega artificial.
PROGRAMA 8. Protecció de la qualitat de les aigües
a) Mapes de vulnerabilitat.
b) Anàlisi de pressions: gestió integral de residus, incidència de fertilitzants i de plaguicides,
incidència dels purins, incidència de les explotacions ramaderes de boví. Anàlisi de
viabilitat de la implantació d'un sistema de valoració energètica de residus agrícoles i
ramaders; lixiviats d'abocadors de residus sòlids, i cens d'abocaments i de fosses
sèptiques en edificacions aïllades.
c) Perímetres de protecció per a captacions de proveïment.
d) Estudis d'instal·lacions portuàries, d’activitats nàutiques i de trànsit marítim de passatgers
i de mercaderies.
PROGRAMA 9. Millores en el proveïment urbà
a) Programes d'anàlisi i d’actualització de dades: estudi per a la gestió integral sostenible
dels usos urbans de l'aigua, anàlisi de la població flotant i elaboració d’una base de
dades d'usos poblacionals.
b) Millora en els proveïments urbans.
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PROGRAMA 10. Manteniment hídric d'aiguamolls
a) Per millorar el coneixement del funcionament hídric dels aiguamolls i per valorar-ne els
fluxos, es plantegen dur a terme models matemàtics als aiguamolls.
b) Estudis de recuperació o de rehabilitació d'aiguamolls.
c) Estudis de viabilitat de rehabilitació d'aiguamolls reblerts.
PROGRAMA 11. Previsió i defensa d'avingudes
a) Cartografia bàsica.
b) Inventari d'obres i d’infraestructures a lleres.
c) Delimitació del domini públic hidràulic.
d) Estudi hidràulic dels trams amb risc d'inundació.
e) Recuperació de lleres i de riberes.
f) Anàlisi d'erosió en conques vessants, estudi morfològic i mapa de perillositat.
PROGRAMA 12. Conservació i estalvi de l'aigua
a) Elaboració de seminaris de conscienciació per a ajuntaments i empreses gestores.
b) Elaboració d’auditories hidràuliques en els sectors hoteler, industrial i de grans
consumidors (hospitals, aeroports, ports esportius…).
c) Elaboració i desenvolupament d'una estratègia de comunicació ambiental.
PROGRAMA 13. Emergència en situacions de sequera
Aquest programa ha d’integrar els resultats del pla d'emergència en situacions d'eventual
sequera, actualment en elaboració i en el qual s'analitzen i defineixen els indicadors d'alerta,
així com les actuacions per als diferents nivells.
PROGRAMA 14. Estudis de noves infraestructures
PROGRAMA 15. Plantes dessaladores
Estudi de la viabilitat de dues noves dessaladores a la plataforma oriental de Menorca i al
Llevant de Mallorca.
PROGRAMA 16. Seguiment i valoració de l'aplicació del PH. Avaluació ambiental
estratègica. Procés de participació pública. Coordinació general i redacció del futur Pla
Hidrològic
a) Seguiment i avaluació del PH.
b) Redacció del PH.
c) Desenvolupament i redacció de l'avaluació ambiental estratègica.
d) Disseny i execució del procés de participació pública.
e) Coordinació general dels treballs que constitueixen el PH.
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En relació amb les OBRES HIDRÀULIQUES inicialment definides en el Pla, aquestes tenen
caràcter provisional, ja que se sotmeten als diferents processos d'anàlisi socioeconòmic i de
cost i d’eficàcia, així com d'exposició en el procés de participació pública i consulta, d'acord
amb els requeriments establerts en els documents tècnics d'instrucció per a la planificació
hidrològica i, amb caràcter general, per la Directiva marc 2000/60/CE d'aigües. Per tant, la seva
execució està condicionada a l’aprovació definitiva pel Consell Balear de l'Aigua i a la seva
inclusió en el Pla Hidrològic.
No obstant això, en la taula següent es relacionen en l’àmbit estratègic, i com una primera
aproximació, les infraestructures requerides per assolir els objectius fixats en la DMA i en el Pla
Hidrològic proposat. S'ha de considerar que tant els programes d'actuacions com les
infraestructures s'estructuren temporalment, i es defineixen per als propers tres plans
hidrològics: 2010-2015, 2016-2021 i 2022-2027, en un ordre determinat per les necessitats
derivades de la gestió adequada dels recursos hídrics en tota la demarcació hidrogràfica de les
Illes Balears.
OBRES HIDRÀULIQUES
2010-2015

2016-2021

2022-2027

X

X

X

X

1. CONTROL I MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL PH
a) Xarxa meteorològica

X

b) Xarxa hidromètrica

X

c) Xarxa piezomètrica i de qualitat
Nous sondeigs (adaptació xarxes a la DMA)

X

Reposició de sondeigs

X

Sondeigs complementaris xarxa de nitrats

X

Sondeigs zones humides (f. hidr./control canvi
climàtic)

X

d) Registre continu (limnígrafs)

X

e) Instal·lació comptadors (control extracció)

X

f) Pous per a assaig de bombaments

X

X

g) Instal·lació lisímetres

X

X

X

2. NOVES CAPTACIONS O SUBSTITUCIONS PER A LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT
QUANTITATIU O QUALITATIU
Pous de reserva

X

Pous de garantia

X

X

X

Pous de substitució

X

X

X

Pous de captació excedent

X

Projecte pilot recàrrega artificial

X

X

X

X

X

X

3. INTERCONNEXIÓ INFRAESTRUCTURES
Connexions proveïments i dipòsits
4. SANEJAMENT I DEPURACIÓ
Pla director sectorial sanejament (PDSS)
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OBRES HIDRÀULIQUES
2010-2015

2016-2021

2022-2027

Acció integral Badia de Palma

X

X

Xarxes de sanejament i separatives

X

X

X

X

Illa de Mallorca

X

X

X

Illa d’Eivissa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actuacions a lleres

X

X

X

Actuacions a riberes

X

X

X

Expropiacions

X

X

X

X

5. REUTILITZACIÓ
Projectes en curs
Noves actuacions

6. GESTIÓ DE LA DEMANDA
Xarxes d’adducció i distribució. Comptadors i acc.
sanitaris
7. PREVENCIÓ I DEFENSA D’AVINGUDES
a) Condicionament de torrents i defensa contra
inundacions
b) Protecció, restauració i rehabilitació de lleres i de riberes

c) Gestió hidrològica i forestal de conques
8. PROTECCIÓ, RESTAURACIÓ O REHABILITACIÓ D’AIGUAMOLLS
Aiguamolls potencials

X

X

X

Expropiacions

X

X

X

2.2.3.

BLOC NORMATIU

La normativa és la part essencial del
obligatoris, el compliment del qual és
l'eficiència en l'ús de l'aigua, mitjançant
de les directrius i dels paràmetres de
regulació i per al seu control.

PHIB i s'estructura en un text articulat amb efectes
la garantia d'assolir la sostenibilitat de l'explotació i
la regulació de la implantació dels programes definits,
compliment, així com dels seus límits per a la seva

Determina els recursos disponibles, l'assignació d'aquests a les demandes, els criteris de
prioritat d'usos i les normes per a l’atorgament de concessions, defineix els objectius de qualitat
i les mesures per aconseguir-los, etc. Algun dels articles encomana a l'Administració de l'aigua
la posada en marxa i el desenvolupament de programes d'actuació, consistents en resolucions,
estudis, projectes, controls i plans parcials que tenen per finalitat identificar les prioritats en
l'activitat de l'Administració hidràulica.

3. FUNCIÓ, ABAST I INTERRELACIÓ AMB UNS ALTRES PLANS I AMB UNES
ALTRES NORMES
El Pla Hidrològic de les Illes Balears, amb rang de llei, és l'instrument de planificació de la
gestió del recurs aigua en el territori balear. A través del text normatiu, ha d’ordenar, regular i
limitar els usos, les demandes i les pressions de l'aigua tant de les masses d'aigües superficials
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com de les masses d'aigües subterrànies, i establir-ne la prioritat dels usos, l'assignació i la
reserva dels recursos, i els programes de control i de seguiment de les masses d'aigua, així
com les mesures i les infraestructures necessàries per assolir els objectius prevists en el Pla al
llarg dels anys 2009-2015.
Aquest Pla, en combinació amb la resta de plans hidrològics de conca de l'Estat espanyol, ha
de donar forma al futur Pla Hidrològic Nacional, el qual ha de coordinar la gestió del recurs
aigua en l’àmbit estatal. A pesar que cada pla hidrològic s'adapta a la situació contextual que
rodeja cada demarcació hidrogràfica, i estableix les mesures i les infraestructures necessàries
per assolir-ne els objectius prevists, no han d'haver-hi contradiccions amb les determinacions
finals que incorpori el Pla Hidrològic Nacional. Així, i per evitar una disparitat de criteris a les
demarcacions hidrogràfiques, s'ha elaborat, en col·laboració amb els representants de les
diferents demarcacions i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, la Instrucció de
planificació hidrològica (Ordre ARM/2656/2008, de 10 de setembre, BOE núm. 229, de 22 de
setembre), amb la finalitat d'homogeneïtzar i de sistematitzar els treballs d'elaboració dels plans
hidrològics de conca, basant-se en el que estableix l'article 82 del Reglament de la planificació
hidrològica, aprovat mitjançant el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol.
Per això, el Pla Hidrològic de les Illes Balears caracteritza les demandes i la qualitat de l'aigua
(proveïment, sectors agrari i industrial, camps de golf i recursos no convencionals), la
recuperació de costs; identifica i delimita les masses d'aigua superficial i subterrània,
inventariant els recursos hídrics disponibles a través de les sèries pluviomètriques,
hidrològiques, piezomètriques i els balanços de les masses d'aigua subterrània; analitza les
pressions en aigües superficials (rius, aigües de transició i costaneres) i subterrànies, establint
prioritats en circumstàncies normals i extraordinàries, i fixant cabals ecològics a torrents, gorgs,
zones humides, masses d'aigua subterrània i en època de sequeres. Així mateix, analitza les
zones protegides i estableix els programes de control per a rius, aigües de transició, aigües
costaneres i subterrànies, i zones protegides, avaluant l'estat ecològic i químic de les aigües
superficials i l'estat quantitatiu i químic de les aigües subterrànies. Tot això deriva en els
objectius mediambientals que s'han d'aconseguir durant aquest Pla Hidrològic, en els terminis
per aconseguir-los, en les excepcions en circumstàncies especials i en els programes de
mesures i d’infraestructures necessàries per assolir-los.
A pesar que el Pla Hidrològic planifica i regula la gestió del recurs aigua, es nodreix d'altres
plans que analitzen i desenvolupen amb més detall les infraestructures necessàries dins dels
seus àmbits d'actuació, com són: el Pla Nacional de Qualitat de les Aigües: Sanejament i
Depuració 2007-2015 —tramitant-se actualment el pla director sectorial de sanejament de les
Illes Balears, com a instrument de planificació en matèria de sanejament, de depuració i de
reutilització en alta, en l'àmbit de les instal·lacions públiques de les Illes Balears—; el Pla
Nacional de Regadius 2008-2013, o el Pla Especial d'Actuació en Situacions d'Alerta i Eventual
Sequera —segons estableix l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 juliol, del Pla Hidrològic
Nacional—, que actualment es troba en fase de tramitació a les Illes Balears.
En ser l'aigua és un element significatiu per a la major part de les polítiques de
desenvolupament social, territorial, mediambiental o rural, amb un efecte directe sobre el recurs
tant en quantitat com en qualitat, s’han d'incorporar en aquestes polítiques els criteris establerts
en el Pla Hidrològic. Per aconseguir l'èxit, s’ha d'establir una col·laboració mútua entre totes les
administracions, i s’han de fomentar, entre d’altres, i a través de diferents programes,
actuacions encaminades cap a l'ús eficaç i eficient de l'aigua, i cap a la reducció i a la prevenció
de la contaminació puntual i difusa de les aigües. Això ha de permetre una incidència més
eficaç sobre aquestes problemàtiques o la compatibilització entre el desenvolupament
urbanístic, industrial, turístic, rural, i el manteniment del medi ambient, amb la limitació del
desenvolupament a la disponibilitat del recurs.
3.1.

AFECCIONS O APORTACIONS A PLANS I NORMES D'ÍNDOLE EUROPEA,
ESTATAL I AUTONÒMICA

El desenvolupament del Pla Hidrològic es nodreix de directrius o normes d'índole comunitària o
estatal, però influeix, de manera directa, en el desenvolupament de les normes autonòmiques.
Ja que el recurs aigua és un element vital per al desenvolupament de qualsevol tipus d'activitat,
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la implementació del Pla afecta de manera directa a diferents sectors, des del
desenvolupament urbanístic, a través dels respectius plans territorials, fins al manteniment dels
ecosistemes, a través dels cabals ecològics o de les zones humides, passant per les activitats
en el medi rural, a través de les polítiques de desenvolupament sostenible.
La gran diversitat d'aspectes socials, econòmics, ambientals, territorials o energètics, que es
veuen afectats directament i indirectament per la planificació, origina que la interrelació amb
uns altres plans o normes, abasti tant l’àmbit europeu, l’estatal o l’insular.
A continuació, i de manera generalitzada, es desglossen les normes que poden veure's
afectades pel desenvolupament de la planificació i aquelles que ja estan incloses en el Pla.
3.1.1.

Àmbit europeu

-

Conveni de Ramsar (1971), relatiu a aiguamolls d'importància internacional.

-

Conveni de Berna (1979), relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi
natural a Europa.

-

Conveni per a la diversitat biològica (1992), signat en la Conferència de les Nacions
Unides de Medi Ambient i Desenvolupament feta a Río de Janeiro.

-

Conveni de Bonn sobre la conservació d'espècies migratòries d'animals silvestres.

-

Decisió 2002/358/CE del Consell de 25 d'abril de 2002, relativa a l'aprovació, en nom
de la Comunitat Europea, del Protocol de Kyoto de la Convenció marc de les
Nacions Unides sobre canvi climàtic, i al compliment conjunt dels compromisos
contrets d'acord amb aquell.

-

Directiva 78/659/CE, relativa a les aigües aptes per a la vida dels peixos.

-

Directiva 79/409, relativa a la conservació de les aus silvestres.

-

Directiva 86/278/CE, relativa a la protecció del medi ambient i, en particular, dels sòls
en l’ús dels llots de depuradora en agricultura.

-

Directiva 91/271/CE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

-

Directiva 91/676/CE, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació
produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura.

-

Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i de la
fauna silvestres.

-

Reglament 2078/92/CE, sobre mètodes de producció agrària compatibles amb les
exigències de la protecció del medi ambient i de la conservació de l'espai natural.

-

Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació.

-

Directiva 96/82/CE, relativa al control dels riscs inherents als accidents greus en què
intervenguin substàncies perilloses.

-

Directiva 98/83/CE, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

-

Directiva 2000/60/CE, per la que s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de
la política d'aigües (Directiva marc de l'aigua).

-

Directiva 2001/42/CE, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i de
determinats programes en el medi ambient.
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-

Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany, per la
qual es deroga la Directiva 76/160/CE.

-

Directiva 2006/118/CE, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la
contaminació i el deteriorament.

-

Directiva 2007/60/CE, relativa a l'avaluació i a la gestió dels riscs d'inundació.

-

Directiva 2008/32/CE, que modifica la Directiva 2000/60/CE, per la qual s'estableix un
marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigua, quant a les competències
d'execució atribuïdes a la Comissió.

-

Diverses directives relatives a valors límits i objectius de qualitat per a abocaments
(Directiva 82/176/CE, Directiva 83/513/CE, Directiva 84/156/CE, Directiva
84/491/CE…).

3.1.2.

Àmbit estatal

-

Llei 29/1985 d'aigües, reformada per la Llei 46/1999 i refosa mitjançant el Reial decret
legislatiu 1/2001 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües.

-

Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

-

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE núm. 181, de 29 de juliol).

-

Llei 27/1992, de 22 de novembre, de ports de l'Estat i de la marina mercant, i la seva
modificació a través de la Llei 62/1997, de 26 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de
desembre).

-

Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat (BOE núm. 75, de 28 de març).

-

Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social,
l'article 129 de la qual modifica, afegeix i suprimeix alguns articles del Text refós de la
Llei d'aigües (Reial decret legislatiu 1/2001) per incorporar algunes disposicions de la
Directiva marc de l'aigua.

-

Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre,
de forests (BOE núm. 102, de 29 d’abril).

-

Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl (BOE núm. 128, de 29 de maig).

-

Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat (BOE núm.
299, de 14 de desembre), que deroga la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació
d'espais naturals i de la flora i de la fauna silvestre.

-

Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural
(BOE núm. 299, de 14 de desembre).

-

Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament de domini públic
hidràulic, i la seva modificació a través del Reial decret 606/2003 (BOE núm. 135, de 6
de juny).

-

Reial decret 927/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
l'Administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica.

-

Reial decret 258/1989, de 10 de març, sobre normativa general d'abocaments de
substàncies perilloses des de terra.
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-

Reial decret 1138/1990, de 14 de setembre, pel qual s'aprova la Reglamentació
tecnicosanitària d'aigües potables de consum públic (correcció d'errors, BOE de 24
de novembre de 1990).

-

Reial decret 115/1995, de 27 de gener, sobre el traspàs de funcions i de serveis de
l'Administració de l'estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
recursos hidràulics.

-

Reial decret 484/1995, de 7 d'abril, de regularització d'abocaments.

-

Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats
naturals i de la flora i de la fauna silvestres (BOE núm. 310, de 28 de desembre), i la
seva modificació a través del Reial decret 1421/2006 (BOE núm. 288, de 2 de
desembre). Els annexos I, II, III, IV, V i VI queden derogats per la Llei 42/2007, de 13 de
desembre.

-

Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües subterrànies
contra la contaminació per nitrats procedents de pràctiques agrícoles.

-

Reial decret 509/1996, de 15 de març, pel qual es desplega el Reial decret llei 11/1995,
pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament d'aigües residuals
urbanes.

-

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'aigües.

-

Reial decret 329/2002, de 5 d'abril del 2002, pel qual s'aprova el Pla Nacional de
Regadius.

-

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l'aigua de consum humà.

-

Reial decret 435/2004, de 12 de març, pel qual es regula l'inventari nacional de zones
humides (BOE núm. 73, de 25 de març).

-

Reial decret 287/2006, de 10 de març, pel qual es regulen les obres urgents de millora i
de consolidació de regadius amb la finalitat d'obtenir un estalvi d'aigua adequat que
pal·liï els danys produïts per la sequera.

-

Reial decret 606/2003, de 6 de juny, de modificació del Reglament del domini públic
hidràulic.

-

Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Nacional
d'Assignació de Drets d'Emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle 2008-2012 (BOE
núm. 282, de 25 de novembre).

-

Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l'àmbit territorial de les
demarcacions hidrogràfiques.

-

Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de
bany (BOE núm. 257, de 26 d’octubre).

-

Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació
hidrològica.

-

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la
reutilització de les aigües depurades (BOE núm. 294, de 8 de desembre).
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-

Reial decret 9/2008 pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic,
aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril (BOE de 16 de gener de 2008).

-

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
del sòl (BOE núm. 154, de 27 de juny).

-

Ordre ARM/2656/2008, de 10 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció de
planificació hidrològica.

-

Protocol sobre les zones especialment protegides i la diversitat biològica en la
Mediterrània (BOE núm. 302, de 18 de desembre de 1999).

-

Pla Estratègic Nacional de Desenvolupament Rural 2007- 2013.

-

Pla Nacional de Qualitat de les Aigües: Sanejament i Depuració 2007- 2015.

-

Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic, aprovat el mes de juliol de 2006.

3.1.3.

Àmbit insular

-

Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials (BOCAIB núm. 9, de 21 de gener de
1997).

-

Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 27 de
setembre de 2005).

-

Pla Territorial:
¾ de Mallorca, de 13 de desembre de 2004 (BOIB núm. 188, de 31 de desembre), i
l’aprovació inicial de modificació puntual (BOIB núm. 97, de 12 de juliol de 2008).
¾ de Menorca, de 23 d'abril de 2003, modificat el 28 de novembre de 2005 (BOIB núm.
185, de 8 de desembre).
¾ d’Eivissa i de Formentera, de 21 de març de 2005 (BOIB núm. 50, de 31 de març).

-

Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans:
¾ de Mallorca (BOIB núm. 35, de 9 de març de 2006).
¾ de Menorca (BOIB núm. 109, de 3 d’agost de 2006).
¾ d’Eivissa i Formentera (BOIB núm. 45, de 14 d’abril de 2001).

-

Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, de Demolició, de
Voluminosos i de Pneumàtics fora d'ús.

-

Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística (POOT) de les Illes Balears.

-

Programa de Desenvolupament Rural per a les Illes Balears 2007- 2013.

-

Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció, modificada per la Llei 1/2000, de 9 de març, per la qual s'amplia
l'àmbit d'algunes àrees d'especial protecció.

-

Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears.

-

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO) (BOIB núm. 85, de 4 de juny).
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-

Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears (BOE núm. 179, de 28 de
juny).

-

Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluació d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears (BOE núm. 245, de 13 d’octubre).

-

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives
(BOIB núm. 196, de 29 de desembre), mitjançant la qual es modifica, entre d’altres, la
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears, i
s’incorpora la redacció del Pla Director Sectorial de Sanejament de les Illes
Balears.

-

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears (BOIB núm. 68, de 17 de maig).

-

Decret 13/1992, de 13 de febrer, pel qual es regula l'evacuació d'abocaments líquids
procedents de plantes de tractament d'aigües residuals urbanes (BOCAIB núm. 29, de
7 de març).

-

Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 89, de 17 de juliol).

-

Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes
Balears (BOIB núm. 76, de 29 de maig).

-

Decret 50/2003, pel qual es constitueix un centre d'intercanvi de drets d'ús agrari De
l'aigua.

-

Decret 40/2005, de 22 d'abril, pel qual s'aprova el Pla Especial per Fer Front al Risc
d'Inundació (BOIB núm. 141, de 23 de setembre).

-

Decret 51/2005, de 6 de maig, pel qual es regula el procediment d'atorgament
d'autoritzacions d'explotació d'aigües subterrànies amb un volum inferior a 7.000
3
m /any i la intervenció dels directors facultatius i les empreses de sondeig.

-

Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el catàleg balear d'espècies
amenaçades i d'especial protecció, les àrees biològiques crítiques i el Consell
Assessor de Fauna i de Flora de les Illes Balears.

-

Decret 108/2005, de 21 d'octubre, pel qual es regulen les condicions tècniques
d'autorització i de concessió d'aigües subterrànies, i d'execució i d’abandonament de
sondeigs en l'àmbit de les Illes Balears.

-

Decret 28/2006, de 24 de març, pel qual es declaren zones d'especial protecció per a
les aus (ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 47 ext, d’1 d’abril).

-

Decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s'estableix el sistema de mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals i de lampisteria de baix consum i
estalviadora d'aigua (BOIB núm. 91, de 26 de juny).

-

Decret 146/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula la posada en servei de les
instal·lacions de subministrament d'aigua en els edificis (BOIB núm. 195, de 28 de
desembre).

-

Decret 126/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Especial de
Contingència per Contaminació Accidental d'Aigües Marines de les Illes Balears
(BOIB núm. 168, de 2 de desembre).

-

Ordre de la consellera de Medi Ambient de 24 de febrer de 2000, de designació de
les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de
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fonts agrícoles i programa d'actuació en matèria de seguiment i de control del
domini públic hidràulic.
-

Ordre de la consellera de Medi Ambient de 16 de desembre de 2003, per la qual es
desplega el Decret 88/2000, de 16 de juny, sobre mesures especials per a la gestió
dels recursos hídrics, i s'estableixen les condicions per a les noves autoritzacions i
concessions d'aigües subterrànies a les Illes Balears.
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IV. DIAGNÒSTIC AMBIENTAL I TERRITORIAL DEL PLA. ASPECTES
RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ ACTUAL
En aquest bloc es duu a terme una descripció sobre les circumstàncies i la situació actual de
les aigües a les Illes Balears des d’un punt de vista bàsicament descriptiu, amb la finalitat de
donar a conèixer la quantitat i la qualitat dels recursos hídrics existents actualment, així com les
diferents pressions a què estan sotmeses les diverses masses d’aigua de la demarcació.
D’aquesta manera, s’identifiquen els factors rellevants del sistema hídric de les Illes Balears, i
es proporciona una visió actual de l’entorn, identificant-ne així la problemática, tant actual com
potencial. Tota aquesta informació és necessària no sols per concebre el Pla presentat, sinó
també per poder avaluar els efectes de les propostes i les mesures que s’hi estableixen.

1. RECURSOS DISPONIBLES
El concepte recurs s’aplica, en sentit estricte, únicament a béns o a coses que, d’alguna
manera, són renovables; és a dir, que la seva explotació no suposa consumir les reserves, o
que, en el supòsit que se’n consumeixin una part, hi hagi un mecanisme que, posteriorment,
permeti reposar-la. En el cas de l’aigua, que forma part del cicle hídric, quasi sempre es
produeix una reposició de les reserves, encara que potser molt diferenciada en el temps
(períodes amb una recàrrega molt petita seguits d’altres amb unes majors entrades, ja sigui en
un cicle estacional o plurianual).
La consideració de l’aigua com a recurs, remet a la percepció com alguna cosa que pot exercir
diferents funcions, però aquestes s’han d’entendre en sentit ampli. És clar que les funcions de
l’aigua més òbvies són aquelles que es refereixen a la seva possibilitat d’utilització per la
humanitat per a diferents usos, però aquestes funcions en sentit estricte no exhaureixen unes
altres funcionalitats potser menys perceptibles, però que resulten ser importants: és el cas de
les funcions ambientals (suport d’ecosistemes, receptor de residus…).
Un aspecte que incideix d’una manera molt important en la disponibilitat de recursos és la
gestió del sistema d’explotació; és a dir, el conjunt de normes i de regles d’actuació sobre els
elements naturals i les obres i les instal·lacions d’infraestructures hidràuliques que transformen
el règim dels recursos naturals per adaptar-los a la satisfacció de les demandes o per evitar
riscs naturals.
El PHIB considera com a recursos disponibles de cada sistema d’explotació i de cada massa
d’aigua la quantitat d’aigua que és possible subministrar a la demanda, tenint en compte les
limitacions imposades per les infraestructures existents, pels objectius de qualitat,
mediambientals i de sostenibilitat establerts en el Pla, i per les regles o per les normes
d’explotació que es deriven de la normativa vigent.
Per això, el principal objectiu d’una gestió integrada és considerar l’ús de tots els recursos
hídrics disponibles de la manera més eficient. Això requereix prioritzar cada un d’aquests
d’acord amb les seves característiques i els seus potencials, basant-nos no sols en criteris
econòmics, sinó també en criteris de sostenibilitat, amb l’objectiu de recuperar els ecosistemes
aquàtics ja que aquest últim objectiu representa la millor garantia de suficiència i de qualitat del
recurs.
A la Mediterrània, els recursos hídrics depenen en gran manera de les precipitacions, i
aquestes varien tant al llarg de l’any com en seqüències hiperanuals. La gestió hídrica s’ha
d’adaptar a aquest caràcter cíclic per ser sostenible i s’han de gestionar els diversos recursos
disponibles tenint en compte les oscil·lacions.
El coneixement de la quantitat dels recursos disponibles fa necessari el mesurament de fluxos i
d’emmagatzemaments de l’aigua mitjançant xarxes de mesura. Aquestes xarxes de mesura
són l’element bàsic per a la quantificació dels recursos hídrics i tenen com a objectiu
fonamental subministrar-ne informació sobre l’estat i l’evolució. De manera esquemàtica, són
importants:
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-

Les xarxes metereològiques, atès que tant la precipitació com d’altres variables
meteorològiques intervenen en el procés de generació d’escorrentia. A les Illes Balears,
encara que aquesta xarxa és prou densa, cal millorar-la, ja que hi ha buits d’informació a
determinades zones o bé una baixa densitat i una distribució irregular. És el cas de les
àrees elevades de la Serra de Tramuntana i del Llevant a Mallorca, de la zona occidental
i Mont Toro a Menorca, de la meitat nord-occidental a Eivissa i del terç sud-occidental a
Formentera.

-

Les xarxes d’aigües superficials, que mesuren els fluxos i els emmagatzemaments en
superfícies. A les Illes Balears, la xarxa hidromètrica únicament se circumscriu
exclusivament a les conques d’alimentació dels embassaments de Mallorca.

-

Les xarxes d’aigües subterrànies, que proporcionen informació sobre nivells piezomètrics
als aqüífers i cabals a les fonts. De fet, les sèries piezomètriques són objecte d’un
seguiment continu en les bases de dades de la DGRH. No obstant això, la introducció del
concepte de massa d’aigua com a unitat mínima de gestió, fa necessari actualitzar,
revisar i completar els estudis bàsics de les diferents masses d’aigües, mitjançant
l’ampliació d’aquestes xarxes.

Entre els recursos hídrics, quant a la seva presentació natural, es diferencien els convencionals
i els no convencionals. Els recursos hídrics convencionals són el que poden ser utilitzats per
atendre demandes i requeriments ambientals, sia de manera directa sia prèviament a un
tractament convencional. Solen presentar-se en superfície o subterranis i són bàsicament
renovables lligats a la precipitació.
Els recursos hídrics no convencionals només poden ser utilitzats per atendre requeriments
ambientals, amb un tractament previ més complex que pot ser considerat menys convencional.
És el cas de les aigües residuals depurades, de les aigües salobres i, fonamentalment, de les
aigües de mar que poden convertir-se en recursos hídrics convencionals mitjançant un procés
de dessalinització.
A continuació, s’analitzen els diferents recursos de les Illes Balears.
1.1.

RECURSOS SUPERFICIALS

A les Illes Balears no hi ha pràcticament cursos superficials continus. Els torrents romanen secs
la major part de l’any, les aportacions són molt discontínues i directament relacionades amb el
règim pluviomètric.
A l’illa de Mallorca hi ha una gran variabilitat de les aportacions naturals, tant de les mitjanes
màximes i mínimes com de les unitàries. Els recursos naturals potencials estrictament
3
superficials s’han avaluat en uns 95 hm /any. A Menorca i a Eivissa s’estimen unes aportacions
3
d’uns 26 hm /any, amb la qual cosa els recursos superficials totals pujarien a 121 hm3/any.
No obstant això, deixant de banda els regadius tradicionals, l’única regulació existent és la dels
embassaments Cúber i Gorg Blau a Mallorca, que s’utilitzen per al proveïment de Palma i
Calvià, i la disponibilitat mitjana dels quals s’ha xifrat en 7,2 hm3/any.
Aquests dos grans embassaments, amb capacitats màximes de 6,9 i 5,9 hm3 respectivament,
són producte d’un projecte d’aprofitament hidroelèctric de la serra nord que va néixer l’any 1959
i que va acabar l’any 1971, i després es va transformar en un dels elements de proveïment de
la Badia de Palma.
RECURSOS SUPERFICIALS
Naturals

Utilitzables

Mallorca

95

7,2

Menorca

18

0

8

0

Eivissa
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Formentera
Illes Baleares

0

0

121

7,2

Finalment, en relació amb l’aprofitament dels recursos hidràulics de la Serra de Tramuntana, no
s’ha d’oblidar la conducció de sa Costera, que ha permès connectar el municipi de Sóller amb
l’arteria transversal de l’illa de Mallorca. Aquest projecte, inaugurat a principis de 2009,
canalitza l’aigua procedent de sa Costera, que abans abocava al mar, per conduir-la mitjançant
un tram de conducció submarina fins a un dipòsit inicial al port de Sóller. Des d’aquí, impulsa
l’aigua cap a un dipòsit regulador situat a Sóller, el qual permet subministrar aigua a aquest
municipi i als de Fornalutx i de Deià. Del dipòsit regulador situat a Sóller, l’aigua s’impulsa fins a
les instal·lacions d’EMAYA, situades a Son Pax, a l’entrada de Palma.
El cabal mitjà estimat és de 40.000 m3/dia, la qual cosa suposa uns 14 hm3/any, si bé hi ha
dispersió d’un any a un altre, segons la climatologia.
1.2.

RECURSOS SUBTERRANIS

Les aigües subterrànies satisfan una porció important de les demandes de les Illes Balears. Els
recursos subterranis potencials s’obtenen a partir del valor de les entrades d’aigua a cada una
de les masses d’aigua subterrània. No obstant això, no tots són utilitzables, ja que cal reservar
els cabals ecològics entesos com a recàrrega natural dels ecosistemes aquàtics i com a flux
mínim necessari al mar per contrarestar la intrusió marina.
Els percentatges d’infiltració són del 20,5% a Mallorca, 25,5% a Menorca, 15% a Eivissa i 18%
a Formentera. A més de la infiltració, com a component principal de la recàrrega, entre les
entrades també es consideren la diferida als cursos fluvials, el retorn de regs i les pèrdues a les
xarxes urbanes, tal com es pot comprovar en la taula següent.

MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA

PLUJA

CF

RETORN
REGS

308,08
64,94

17,45
0,00

8,73
0,54

23,80
3,28

0,00
0,00

0,99
0,00

ENTRADA (hm3/a)
UNA
PÈRDUES
AIGÜES
ALTRA
XARXES
RESID.
MAS
10,14
39,21
5,96
2,96
2,77
2,00
1,58
0,06

1,80
0,10

0,50
0,00

CONSUM
RESERVES

DEL
MAR

TOTAL

1,06
0,00

19,95
1,58

410,58
74,79

0,09
0,00

3,41
0,40

32,17
3,84

D’aquests, els recursos potencialment utilitzables per evitar la sobreexplotació o la salinització
es redueixen aproximadament a 220 hm3/a. En la taula següent es mostren les sortides a
través del les extraccions d’aigües subterrànies, que s’han desagregat segons els usos a què
està destinada: proveïment humà, regadiu, usos domèstics de la població disseminada,
ramaderia i indústries agropecuàries, i venda d’aigua.

PROVEÏMENT
MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA

79,27
12,91
7,90
0,00

EXTRACCIONS SUBTERRÀNIES (hm3/a)
RAMADERIA I
REGADIU DOMÈST.
INDÚSTRIA
AGRO.
81,01
19,18
0,21
5,45
1,76
0,15
10,11
0,03

3,35
0,53

0,00
0,00

VENDA
D’AIGUA

TOTAL

0,13
0,00

179,8
20,3

0,00
0,00

21,3
0,56

Basant-se en els balanços hídrics de les masses d’aigües subterrànies, els recursos naturals i
els utilitzables són:
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RECURSOS SUBTERRANIS
Naturals
Mallorca

308,1

179,8

Menorca

64,9

20,3

Eivissa

23,8

21,4

3,3

0,6

400,1

222,1

Formentera
Illes Baleares

1.3.
1.3.1.

Utilitzables

INSTAL·LACIONS D’APROFITAMENT
DESSALATGE

El dessalatge de l’aigua del mar és una tècnica no convencional que permet incrementar les
disponibilitats d’aigua. La producció l’any 2006 del conjunt de les dessaladores de les Illes
Balears va ser de 25,4 hm3, per illes: 20,25 hm3/a Mallorca, 4,74 hm3/a a Eivissa i 0,47 hm3/a a
Formentera.
Actualment es troben en funcionament sis dessaladores d’aigua de mar: tres a Mallorca, dues a
Eivissa i una a Formentera. Per a 2010, està prevista la posada en funcionament d’unes altres
quatre dessaladores: Camp de Mar i Alcúdia (Mallorca), Ciutadella (Menorca) i Santa Eulària
(Eivissa), que han d’aportar una capacitat màxima anual de 53.000 m3/dia (19 hm3/any).
La taula següent, reflecteix les instal·lacions de dessalatge actuals i les futures, així com la
producció mitjana:
IDAM
Palma
Calvià
Andratx*
Eivissa
Sant Antoni
Formentera
Alcúdia*
Ciutadella*
Santa Eulària*
TOTAL

Producció màxima
m3/d
hm3/a
64.800
23,65
5.500
2,00
14.000
5,11
9.000
3,28
17.500
6,38
4.000
1,46
14.000
5,11
10.000
3,65
15.000
5,47
153.800
56,11
* en construcció

1.3.2.

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES

Una altra tècnica no convencional d’increment de les disponibilitats d’aigua és la reutilització.
Les possibilitats de reutilització estan directament relacionades amb les disponibilitats de
volums d’efluents tractats, que al seu torn depenen del nombre i de la capacitat de les
estacions depuradores existents.
Segons dades de l’any 2006, la utilització d’aigües depurades per a regadiu era de 24 hm3/any
d’aigua regenerada procedent de diverses EDAR de les illes, la qual cosa representa
aproximadament un 25% de l’aigua total depurada.
Segons dades de l’Agència Balear de l’Aigüa i de la Qualitat Ambiental, es reutilitza parcialment
l’aigua residual regenerada d’onze EDAR a Mallorca (incloent-hi les dues de Palma), quatre a
Menorca, una a Eivissa i tres a Formentera (particulars).

77

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Per illes, Mallorca és l’illa que més aigua regenerada utilitza, amb 19 hm3/any. A més, s’utilitzen
de prop de 7 hm3/any en el reg de camps de golf (denou a Mallorca, un a Menorca i un a
Eivissa) i 3 hm3/any en el reg de parcs i de jardins.
D’una altra banda, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en col·laboració amb la
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, té en projecte un seguit
d’actuacions per posar zones en regadiu mitjançant aigües residuals regenerades, o substituirles en alguns sectors per aigua de pous, la qual cosa ha de permeytre incrementar el volum
d’aigua regenerada en 9,03 hm3.
Així mateix, alguns ajuntaments (Calvià i Alcúdia) tenen previst el regadiu de zones verdes del
municipi, amb concessions d’aigües procedents de les depuradores dels termes municipals
corresponents.
1.3.3.

RECÀRREGA ARTIFICIAL

La recàrrega artificial és el conjunt de tècniques que permeten —mitjançant una intervenció
programada, la introducció directa, induïda o estimulada, d’aigua en un aqüífer— incrementar el
grau de garantia i de disponibilitat dels recursos hídrics, i actuar sobre la seva qualitat.
En l’àmbit estatal, la recàrrega artificial d’aqüífers s’ha emprat des de fa temps per
emmagatzemar escorrenties d’aigua superficial o sobrants. No obstant això, a les Illes Balears
s’ha utilitzat fins ara en períodes molt concrets.
De fet, només s’ha duit a terme a l’aqüífer de s’Estremera, amb aigua procedent dels
embassaments Cúber i Gorg Blau per recuperar-ne els nivells piezomètrics. Durant el període
3
1996-2003 s’ha filtrat un total de 7,84 hm d’aigua.
Actualment s’han construït uns pous específics a fi de recarregar l’aqüífer de s’Estremera en
èpoques humides, amb els excedents dels embassaments de Cúber i Gorg Blau i de l’aigua
procedent de sa Costera; instal·lacions actualment en marxa des de gener del 2009.

2. USOS I DEMANDES
Els recursos hídrics s’han de considerar, en primera instància, com un fenomen natural, que es
pot descriure en els termes fisicoquimicobiològics del cicle hidrològic. Així mateix, sobre
aquests recursos naturals opera, al seu torn, un conjunt de factors que permet considerar-los
sota la perspectiva d’una oferta que pot servir per atendre una demanda d’aigua, sotmesa a
certes limitacions per a la seva utilització, perquè, com és lògic, no tot el recurs natural pot fer
aquesta funció.
La utilització de l’aigua, en un sentit ampli, pot ser analitzada des de dues perspectives
diferents. Des de la perspectiva purament econòmica, utilitzar l’aigua consisteix a fer-la útil,
iemprar-la per satisfer unes necessitats, per la qual cosa constitueix un mitjà per aconseguir
uns objectius de producció o de consum establerts per un agent econòmic. Des de la
perspectiva del medi natural, utilitzar l’aigua consisteix a transformar-ne les característiques
mitjançant accions que en modifiquin quantitativament i qualitativament el cicle natural i
suposen, en conseqüència, impactes sobre el medi. Un dels objectius de la planificació
hidrològica és, precisament, conciliar ambdues perspectives.
Quan es parla de l’ús de l’aigua es fa referència al fet material d’aplicar una o diverses de les
seves funcions per obtenir un determinat efecte. Aquestes funcions de l’aigua —que són les
diferents aptituds que li confereixen les seves propietats i les seves característiques físiques,
químiques i biològiques, la seva distribució en el medi natural i els seus potencials energètics—
, són diverses. Poden ser biològiques, ecològiques, tècniques o simbòliques. Cap altre element
natural pot substituir a l’aigua per complir la majoria d’aquestes funcions, la qual cosa li
confereix una utilitat absolutament singular, sense cap equivalent.
No obstant això, quan ens referim a la demanda d’aigua, s’entén la necessitat d’aigua per a un
o més usos, per la qual cosa calen per definir-los les dades següents:

78

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

a) El volum anual i la distribució temporal dels subministraments necessaris, així com les
condicions de qualitat exigibles.
b) El nivell de garantia dels subministraments per als diferents usos.
c) El consum brut, és a dir, la porció del subministrament que no retorna al sistema
hidràulic.
d) El volum anual i la distribució temporal del retorn i la previsió de la qualitat prèvia a
qualsevol tractament.
A diferència dels recursos naturals que, llevat de les incerteses d’un possible canvi climàtic
natural o antropogènic, se solen considerar amb quanties estacionàries i invariables a llarg
termini, les demandes i els consums d’aigua són conjunturals i tenen un component
essencialment temporal, per la qual cosa els seus valors sempre s’han de referir a una data
concreta. Aquest fet que s’ha de tenir en compte per a la reconstrucció de les demandes
històriques i la previsió de la seva evolució futura.
3
El consum total d’aigua a les Illes Balears l’any 2006 ha pujat a 280 hm : Mallorca el 82%,
Menorca el 7% i les Pitiüses el 9,8%. La taula següent mostra els usos actuals de l’aigua a les
Illes Balears.

Usos urbans
Domèstic i
agrojardineria
Indústria
Agricultura i
ramaderia
Altres
TOTAL

Mallorca

Menorca

Pitiüses

106,72
19,31

12,91
1,76

12,11
3,88

Illes
Balears
132,74
24,95

0,80
98,13

0,06
6,63

0,06
10,21

0,92
114,97

6,39
231,35

0,23
21,59

0,23
27,49

6,85
280,43

3

dades en hm /any

Com es pot comprovar en la taula, tant el sector agrari com el d’usos urbans són els majors
demandants d’aigua. Els usos urbans demanden 132 hm3/any, el 47% del total, i abasteixen
una població equivalent d’1.287.607 habitants, la qual cosa representa una dotació equivalent a
277 litres per habitant i dia. El sector agrari, amb 115 hm3/any, representa el 41% del total de
demanda de l’any 2006 a les Illes Balears i genera l’1,5% del producte interior brut (PIB). El
rendiment per m3 d’aigua consumida en el sector agrari és d’un poc més de 2 €/m3. Els usos
industrials demanden 0,92 hm3/any, la qual cosa suposa el 0,3% del total, i generen el 5,8% del
PIB total de les Illes Balears. El rendiment per m3 d’aigua consumida en el sector industrial és
de 274 €/m3.
Convé recalcar que, segons les dades de 1996, s’ha produït una disminució total de 12 hm3 en
l’ús de l’aigua, motivada, fonamentalment, pel notable descens de l’ús d’aigua en el sector
agrari a Mallorca i a Menorca, ja que en els altres sectors l’ús de l’aigua ha augmentat
paral·lelament a l’augment de la població i del PIB.
A continuació es detallen cada un dels usos de l’aigua i les demandes futures.
2.1.

PROVEÏMENT URBÀ

El proveïment d’aigua a les poblacions és un servei bàsic inqüestionable per a la societat dels
nostres dies, i d’obligada i irrenunciable prestació pels poders públics. L’article 58 de la Llei
d’aigües així ho subratlla, considerant sempre prioritari l’ús de l’aigua per a aquesta finalitat.
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2.1.1.

ÚS ACTUAL

Entre els usos urbans de l’aigua es diferencien: els usos domèstics i els assimilables a aquests
(definits com a usos de la població resident), i els usos del sector turístic.
El total d’aigua captada per a consum a les Illes Balears, incloent-hi el sector turístic, és de
131,6 hm3, dels quals, 106,7 corresponen a Mallorca, 12,9 a Menorca i 13,1 a les Pitiüses. S’ha
de destacar que, si bé el volum d’aigua captada per les Pitiüses és de 2,4 hm3 major que el de
Menorca, quan es compara el volum registrat, la diferència desapareix, la qual cosa indica, a
priori, unes pèrdues en la xarxa de distribució a les Pitiüses majors que a Menorca.
L’aigua per a proveïment de la població procedeix majoritàriament de l’extracció d’aqüífers (un
75%), però encara així cal destacar el pes cada vegada més important de la producció d’aigües
dessalades, que ha passat d’un poc més de 3 hm3/a l’any 1996 a més de 25 hm3/a l’any 2006,
la qual cosa ja representa aproximadament un 20 % del proveïment de la població.

Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
TOTAL

Subterranis
79,27
12,91
7,90
0,00
100,08

Superficials
7,20
7,20

Dessaladores
20,25
4,74
0,47
25,46

TOTAL
106,72
12,91
12,64
0,47
132,74

El volum d’aigua utilitzat per a proveïment (descomptant-ne els usos industrials i el consum per
a agrojardineria) és de 130,09 hm3/a per al 1.287.607 habitants equivalents (1.001.062
habitants de la població estable de les Illes Balears, més els 286.545 habitants equivalents de
la població flotant). La dotació mitjana resultant es mostra en la taula següent (destaca la gran
variabilitat entre illes, els quasi 300 l/habitants/dia de Mallorca i els tan sols 200 l/habitants/dia
de Formentera).

Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Illes Balears

Agua utilitzada
(hm3/a)
104,67
12,46
15,84
1,03
130,09

Habitants equivalents

Dotació (l/habitant/dia)

961.090
120.563
192.343
13.611
1.287.607

298
283
225
201
277

Si s’analitza el volum d’aigua registrada per al consum de la població resident balear, s’observa
que el volum total és de 103 hm3, dels quals, 83 hm3 es registren a Mallorca, 10,2 hm3 a
Menorca i 10,3 hm3 a les Pitiüses.
A partir del volum d’aigua captada i registrada, es poden obtenir les necessitats diàries dels
habitants equivalents de cada un dels municipis de les Illes Balears. La taula següent,
extractada de l’estudi “Anàlisi econòmica. DMA Balears” (maig 2007), és un resum d’aquests
volums per illes:

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Aigua captada
(l/habitant/dia)
314
321
222
301

Aigua registrada
(l/habitant/dia)
251
257
152
237

Com es pot comprovar, Mallorca i Menorca presenten una dotació per habitant molt major que
les Pitiüses. Aquest fet fa pensar, de nou, que hi pot haver un alt volum no comptabilitzat a les
Pitiüses.
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D’altra banda, el nivell mitjà d’aigua perduda per quilòmetre de xarxa i dia en el conjunt de les
illes és de 18,1 m3. Entre les ciutats més representatives, destaquen per les altes pèrdues de
m3 per quilòmetre i dia: Calvià (35,6), Ciutadella (26,6) i Sant Josep de sa Talaia (67,1). Al
costat oposat, és a dir aquells municipis amb menors pèrdues, se situen es Castell (2,8), Inca
(8,4) i Sant Antoni de Portmany (7,8). El municipi de Palma se situa pròxim a la mitjana balear,
en perdre les seves xarxes de distribució 13,4 m3/km/dia.
Per caracteritzar la pressió que exerceix el sector turístic sobre els recursos hídrics, s’analitzen
els consums d’aigua de l’activitat turística i del sector del golf.
A partir de les dotacions per tipus d’establiment turístic, segons estableix l’Ordre de 24 de
setembre de 1992, s’han obtingut per a cada una de les illes els resultats següents:

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

hm3
12,3
2,0
5,5
19,7

l/turista/dia
223
197
204
216

Mallorca és l’illa que requereix una major dotació d’aigua, amb 12 hm3 (62% sobre el total),
seguida de les Pitiüses amb 5,5 hm3 i de Menorca amb 2 hm3.
En termes de litres per turista i dia, cal destacar la dada de Mallorca, amb una dotació de 7
litres superiors a la mitjana de les Illes Balears. En conjunt, el turista mitjà de les illes
consumeix un màxim de 216 litres per dia.
La dotació municipal màxima es localitza a Campos, amb una dotació de 311 litres per turista i
dia, mentre que la mínima es troba a Artà, amb 171 litres per turista i dia.
Si es prenen les dotacions en alta per a la població flotant establertes pel Programa
Mediambiental de Nacions Unides (UNEP), de 440 litres per turista i dia, i s’aplica el grau
d’eficiència de la xarxa de distribució, s’obtenen les dotacions en baixa, és a dir, el consum real
per cada turista.
D’aquesta manera, a partir de la dotació en alta i aplicant-hi l’eficiència de la xarxa municipal de
distribució d’aigua, s’obté una dotació mitjana d’aigua registrada per a la població flotant de les
Illes Balears de 336 litres per turista i dia, la qual cosa suposa un consum total de la població
3
3
3
resident de 30,8 hm amb una captació de 40,4 hm . Per illes, Mallorca, amb 19,1 hm , es
configura com la principal demandant d’aigua per a la població flotant, seguida de les Pitiüses,
amb 8,2 hm3, i de Menorca, amb 3,5 hm3.
Un sector que s’ha de tenir en compte en els càlculs de consum d’aigua del sector turístic, és el
golf. A les Illes Balears hi ha vint-i-quatre camps de golf amb un total de tres-cents noranta-sis
forats disponibles. A Mallorca n’hi ha vint-i-un en funcionament (tres-cents cinquanta-un forats) i
tres en projecte, a Menorca un de devuit forats, i a les Pitiüses dos amb un total de vint-i-set
forats.
Per estimar del consum d’aigua de les instal·lacions de golf de les Illes Balears, s’han utilitzat
dues variables: el nombre d’hectàrees totals dels camps de golf i la dotació de reg per
hectàrea.
Per estimar les hectàrees totals dels camps de golf, s’ha considerat que els camps de devuit
forats tenen una mitjana de 24,8 ha, mentre que els de nou forats, en tenen una de 16,5 ha.
Tenint en compte aquestes dades, s’estima que la superfície total utilitzada per a l’activitat del
golf a les Illes Balears és d’unes 562,7 ha.
3
3
Essent la dotació mitjana per a reg de 0,23 hm /a per a devuit forats i de 0,15 hm /a per a
3
quinze forats, el volum total d’aigua utilitzat és de 5,05 hm /a, distribuïts de la manera següent:
4,29 hm3/any a Mallorca, 0,23 hm3/any a Menorca i 0,23 hm3/any a Eivissa. L’extracció d’aigua
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mitjançant pous s’ha estimat en uns 0,3 hm3/a, mentre que el volum d’aigües residuals
depurades utilitzat és de 4,75 hm3/a.
2.1.2.

DEMANDA FUTURA

Quant a l’estimació de la demanda futura per a proveïment urbà, els valors es troben
determinats per l’evolució tant de la població com de les dotacions.
Segons les estimacions realitzades per a l’any 2015, l’aigua registrada per a usos urbans a les
illes serà de 126 hm3, valor que significarà un volum d’aigua captada de 160 hm3. Les
càrregues urbanes s’incrementaran, l’any 2015, en un 21,7%.
Aquests increments s’hauran d’obtenir mitjançant la construcció de nous pous, les millores en
l’aprofitament de les fonts, la recàrrega artificial i els dessalatge d’aigua de mar.
2.1.3.

PROBLEMES EXISTENTS I PREVISIBLES

Descrits els usos actuals i les previsions de futur de les demandes de proveïment, a
continuació s’analitzen alguns dels principals problemes amb què s’enfronta aquest sector.
Una de les característiques fonamentals de la demanda urbana és la gran heterogeneïtat quant
a la utilització que de l’aigua es refereix, perquè inclou usos domèstics (individuals), municipals
(reg de jardins, bombers, etc.), col·lectius (serveis públics, com ara hospitals i escoles),
industrials, comercials i, fins i tot, agrícoles, la qual cosa contribueix, en gran manera, a
dificultar-ne el coneixement.
En la pràctica, resulta molt difícil diferenciar els volums d’aigua consumits per les indústries
connectades a la xarxa municipal que els de les pròpiament necessitats urbanes. Així mateix,
en zones rurals amb una important cabanya ramadera, la demanda a causa del ramat estabulat
ubicat dins dels nuclis de població pot superar al consum domèstic.
El turisme i la segona residència generen en moltes zones del territori una apreciable demanda
d’aigua, arribant, fins i tot, en alguns nuclis, a superar àmpliament la corresponent a la població
fixa, de tal manera que la seva incidència quant a la demanda hídrica total pot ser important a
escala local.
Els problemes més evidents dels sistemes de proveïment de les poblacions es refereixen a la
seva fiabilitat i a la seva vulnerabilitat. La fiabilitat, entesa com a garantia de subministrament,
s’hauria de trobar pròxima al 100%, la qual cosa representaria una seguretat absoluta en el
proveïment. No obstant això, els períodes de sequera poden posar de manifest la insuficiència
d’alguns sistemes de proveïment, és el cas dels anys noranta, en el quals es va dur a terme la
denominada “operació vaixell”, que duia aigua des de la península a un elevat cost.
A més dels problemes previsibles relatius a la disponibilitat de recursos, el deficient estat
d’algunes infraestructures és també una de les causes que es produeixin importants pèrdues
d’aigua, fonamentalment a les canonades. La millora del control de les extraccions d’aigua per
a proveïment, l’aigua distribuïda i el coneixement de les infraestructures disponibles són línies
d’actuacions bàsiques en la gestió del recurs, ja que permeten quantificar realment les pèrdues
de la xarxa i establir solucions als problemes existents.
Els problemes de qualitat que es poden presentar en els proveïments urbans, solen ser, en uns
casos, conseqüència de la contaminació del recurs en origen i, en altres, la falta d’un
tractament adequat. Les poblacions que s’abasteixen d’aigües subterrànies es veuen afectades
en determinades situacions pel deteriorament del recurs, tant a causa de la contaminació de
l’aqüífer com de la intrusió marina en zones costaneres, i, a vegades, com a conseqüència
d’una gestió inadequada.
La taula següent mostra les càrregues contaminants abocades pels usos urbans, segons dades
de l’any 2003 per a cada una de les illes. S’observa que Mallorca és l’illa amb una major
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càrrega contaminant abocada, aproximadament amb el 80% del total. Menorca i les Pitiüses es
reparteixen pràcticament de forma equitativa el 20% restant.

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

DQO
41.514
5.080
5.161
51.755

DBO5
18.266
2.235
2.271
22.772

SS
18.266
2.235
2.271
22.772

N
3.321
406
413
4.140

P
664
81
83
828

Dades 2003 en tones/any

2.2.

USOS AGRARIS

Es consideren usos agraris de l’aigua: els pròpiament agrícoles, relatius a la producció de
vegetal, i els ramaders, relatius a la producció animal. No obstant això, des d’un punt de vista
quantitatiu, la demanda hídrica de la ramaderia és, com veurem, molt poc significativa en
comparació amb la demanda agrícola.
L’ús agrícola més important és el regadiu, en el qual s’inclouen els volums d’aigua requerits per
a l’evapotranspiració dels conreus i, si pertoquen, altres volums addicionals d’una menor
entitat, com ara els destinats a la neteja de sòls i al reg antigelada o unes altres modificacions
climàtiques locals.
2.2.1.

AGRICULTURA

2.2.1.1. ÚS ACTUAL
Segons el cens agrari de 1999, l’agricultura ocupava 199.810 ha, la qual cosa representava el
40% del territori balear. Per illes, Menorca és la que presentava un major percentatge de
territori destinat a l’agricultura, un 43,3% (30.134 ha), seguida de Mallorca amb un 42,7%
(155.449 ha). El percentatge del territori que les Pitiüses dedicava a la producció agrícola és
menor que a les altres illes, un 21,7% (14.227 ha).
De les 199.810 ha de terres conreades, 181.995 ha estan destinades a conreus de secà i
17.815 ha a conreus de regadiu. A Mallorca, per cada hectàrea plantada en regadiu n’hi ha 11
de secà; a Menorca, la proporció és 1 a 8, mentre que a les Pitiüses, per cada hectàrea
plantada en regadiu només n’hi ha 5 en secà, la qual cosa indica que, a pesar de ser poc
especialitzades en la producció agrícola, tenen un grau d’especialització en regadiu superior al
de Mallorca i de Menorca.
L’estimació de la demanda hídrica de l’agricultura balear s’ha fet mitjançant l’aplicació de
dotacions teòriques a les hectàrees censades en el cens agrari de 1999 (últim cens disponible).
Mallorca i les Pitiüses necessiten per a un mateix conreu unes dotacions semblants, en canvi
l’illa de Menorca necessita, en general, una dotació significativament inferior.
La patata, els farratges i les hortalisses són els tres conreus amb una major dotació d’aigua per
hectàrea. El cas contrari ho representen les lleguminoses i les vinyes, amb una dotació de
3
2.500 m /ha/any.
El següent quadre resumeix les demandes hídriques per illes, per a cada un dels conreus:
MALLORCA

Cereals per a
gra
Lleguminoses
per a gra
Patata
Conreus

MENORCA

PITIÜSES

ILLES
BALEARS

Dotació
3
(m /ha/any)

Consum
3
(m )

Dotació
3
(m /ha/any)

Consum
3
(m )

Dotació
3
(m /ha/any)

Consum
3
(m )

Consum (m )

3.500

10.101.000

3.000

636.000

3.500

374.500

11.111.500

2.500

395.000

1.500

4.500

2.500

10.000

409.500

7.500
5.000

10.387.500
745.000

5.500
4.500

159.500
355.500

7.500
5.000

1.192.500
10.000

11.739.500
1.110.500
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industrials
Conreus
farratgers
Hortalisses
Flors/plantes
ornamentals
Llavor i
plàntules
Altres
conreus
herbacis
Horts
familiars
Cítrics
Fruiters de
clima
temperat
Fruiters de
clima
subtropical
Fruiters de
fruita seca
Oliverar
Vinya
Altres
conreus
permanents
TOTAL

8.000

23.544.000

4.500

10.215.000

8.000

1.448.000

35.207.000

7.500

16.522.500

5.000

755.000

7.500

2.242.500

19.520.000

4.500

441.000

4.500

36.000

4.500

216.000

693.000

4.500

9.000

4.500

0

4.500

4.500

13.500

4.200

46.200

4.200

0

4.200

4.200

50.400

6.000

354.000

5.000

55.000

6.000

180.000

589.000

6.500

14.638.000

4.000

56.000

6.500

1.605.500

16.299.500

6.000

2.592.000

3.500

294.000

6.000

264.000

3.150.000

6.000

180.000

4.000

4.000

6.000

78.000

262.000

5.000

3.695.000

3.500

3.500

5.000

20.000

3.718.500

3.500
2.500

343.000
397.500

3.500
2.500

0
7.500

3.500
2.500

63.000
65.000

406.000
470.000

5.000

715.000

5.000

0

5.000

90.000

805.000

7.867.700

105.554.900

85.105.700

12.581.500

Com es pot observar, més del 80% de la demanda hídrica és utilitzada per l’agricultura de l’illa
de Mallorca. A més, cal destacar el fet que Menorca demanda quasi 5 hm3 més que les
Pitiüses.
Per municipis, hi ha cinc grans consumidors d’aigua, que totalitzen 46 hm3: sa Pobla (14 hm3),
Palma (9,5 hm3), Ciutadella (8,3 hm3), Campos (7,6 hm3) i Manacor (7 hm3). Si afegim al total
anterior els 4 hm3 del municipi amb major consum de les Pitiüses, Santa Eulària des Riu, ens
trobam que aquests sis municipis consumixen aproximadament el 50% de l’aigua disponible
per a reg a les Illes Balears.
Si s’analitza l’evolució de la demanda per a reg en l’agricultura per al període 1992-2006, se
n’observa una clara baixada, motivada, no sols pel descens en el nombre d’hectàrees regades,
sinó pel canvi en el tipus de conreus de forta demanda d’aigua (farratgeres) a conreus amb
demandes per davall del 50% (cereals). Així mateix, un altre factor que s’ha de tenir en compte
per explicar el descens en el consum d’aigua és la progressiva substitució de tipus de reg poc
eficaç per uns altres d’una major eficàcia. L’any 2007 el reg per goteig representa ja el 50%,
mentre que, en el període 1995-2007, el reg per gravetat s’ha reduït a la tercera part.
2.2.1.2. DEMANDA FUTURA
La previsió de les futures demandes de regadiu resulta particularment complexa i sotmesa a
algunes incerteses (desenvolupament futur de regadius, restriccions de la política agrària
comuna, disponibilitats financeres, mercats agrícoles, preus de l’aigua, etc).
A pesar de tot, s’espera que, per a l’any 2015, es produeixi un lleuger increment de les terres
de regadiu (0,8% respecte al cens agrari de 1999) i una reducció de les terres de secà (14,1%
respecte al cens agrari de 1999). Per tant, s’estima que les necessitats hídriques per a l’any
2015 es mantenguin pràcticament estables pel fet que l’increment esperat d’hectàrees de
conreu de regadiu és molt petit.
2.2.1.3. PROBLEMES EXISTENTS I PREVISIBLES
L’aigua sempre ha constituït un element fonamental en l’agricultura dels països mediterranis,
en ser el potencial agrícola fortament dependent de l’activitat del regadiu, en el qual, l’aigua és
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el factor essencial del seu procés productiu. Per aquesta raó, la política hidràulica ha estat
permanentment influïda pels objectius marcats en la política de regadius, com a instrument de
la política agrària, encara que és de preveure que, amb els nous fonaments de la política
hidràulica, aquesta relació tendirà gradualment a atenuar-se en un futur.
Un dels problemes relacionats amb el consum d’aigua en l’agricultura fa referència a l’eficiència
del reg, estretament vinculada amb la conservació de recursos hídrics. En el cas del regadiu,
l’eficiència no sols es refereix al procés de conducció i de distribució de l’aigua, on poden
produir-se pèrdues importants per filtració i per abocaments, sinó al mateix procés de la seva
aplicació als conreus, en el qual un excés d’aigua, a més de les pèrdues consegüents, pot
originar problemes de salinització.
Quant a l’aplicació de l’aigua en els regadius, el mètode de reg tradicionalment més estès és el
de gravetat, que pot generar excessiva percolació, i facilitar el lixiviat de contaminants i la
neteja de sals i nutrients. A més, cal afegir els problemes que es deriven de l’excessiva
explotació d’alguns aqüífers, la qual cosa ha donat lloc que certes zones regables siguin
insostenibles amb els seus propis recursos.
D’una altra banda, la necessitat d’aconseguir produccions agràries a preus assequibles per als
consumidors directes ha orientat l’agricultura a un règim d’explotació intensiu que tendeix a
emprar, en quanties cada vegada majors, fertilitzants i productes fitosanitaris. El mal ús de
productes químics, unit a pràctiques agrícoles inadequades i a l’aportació, de vegades,
d’excessiva aigua per a reg, constitueix un perill de contaminació, no sols de les lleres
superficials que recullen les escorrenties, sinó dels aqüífers a què, dissolts en les aigües de
percolació, poden arribar de manera difusa composts nocius de difícil eliminació, com ara els
nitrats.
En aquest sentit, a les Illes Balears, s’aboquen anualment 6.370 tones de nitrogen, 2.833 tones
de fosfats i 2.175 tones de potassi. La taula següent presenta les càrregues abocades per l’ús
agrícola:

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

N

P2O5

K2O5

4.940
1.098
332
6.370

2.233
442
158
2.833

1.811
216
148
2.175

D’una altra banda, quant a les demandes i als usos agraris, s’ha d’assenyalar la necessitat d’un
coneixement adequat, ja que el consum agrícola se situa entorn al 50% del consum total de
l’aigua a les Illes Balears. Algunes de les principals dificultats per a la seva estimació
procedeixen de la diversitat de factors que la determinen: superfícies, variables
meteorològiques, dedicació productiva, característiques del sòl i de l’aigua, tipologia de
mètodes de reg parcel·laris i de condicions de maneig, tipologia de xarxes de conducció i de
distribució, condicions d’operació, etc.
Per a això, la utilització d’eines com la teledetecció, els sistemes d’informació geogràfica i la
creació de bancs de dades de dotacions i de demandes reals (parcel·les pilots), són mesures
necessàries que s’han de traduir en avenços significatius en la millora del coneixement de les
demandes i dels usos de l’aigua per a reg agrícola.
2.2.2.

RAMADERIA

2.2.2.1. ÚS ACTUAL
La demanda d’aigua de la ramaderia té una importància quantitativament petita enfront del total
agrari. D’acord amb el cens agrari de 1999 elaborat per l’INE, el total de caps de bestiar a les
Illes Balears és d’1,97 milions. Les principals activitats ramaderes a les illes són l’avícola i la
cunicultura, que representen el 74,4% del total dels caps de bestiar existents. Els segueixen,
per ordre, l’ovina i el cabrum (18%), la porcina (5%), la bovina (2,4%) i l’equina (0,2%). Per illes,
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Mallorca i les Pitiüses conserven la mateixa estructura de participació, però a Menorca el boví
és el segon tipus de bestiar en importància.
El càlcul del consum hídric de la ramaderia balear s’ha fet a partir de la dotació per caps de
bestiar calculada per l’Escola d’Enginyeria de la Universitat de Guelph. La taula següent
presenta la distribució del consum hídric en m3 a les Illes Balears per tipus de bestiar:

Porcí
Oví/cabrum
Boví
Equí
Aus/conills
Total

Mallorca
281.496
4.748.757
211.134
54.031
29.113
5.324.530

Menorca
33.670
326.254
229.383
21.658
1.311
612.275
Dades en m

Pitiüses
6.616
252.735
4.887
4.942
1.696
270.877

Illes Balears
321.782
5.327.745
445.404
80.631
32.121
6.207.682

3

Actualment, el consum total d’aigua de la ramaderia balear és de 6,2 hm3: 5,3 (el 85,8%)
consumits a Mallorca, 0,61 (el 9,8%) a Menorca i 0,27 (el 4,4%) a les Pitiüses.
El bestiar que consumeix la major quantitat d’aigua és l’oví i el cabrum, un 85,8% del total
consumit pel sector ramader. D’’una altra banda, el bestiar boví i el porcí consumeixen el 7,2% i
el 5,2% respectivament. Finalment, el bestiar equí i l’avícola i el cunícola consumeixen l’1,3% i
el 0,5% respectivament.
No obstant això, les estimacions fetes per en el Pla Hidrològic proposat, consideren
significatives només aquelles granges de bestiar que posseeixen més d’onze caps de boví,
més de vint de porcí i més de deu d’equí, i quant a les granges avícoles aquelles que
posseixen més de mil exemplars. S’ha de destacar que el 82% del total d’aigua consumida pel
sector es reparteix en extraccions procedents d’onze masses a Mallorca i quatre a Menorca.
2.2.2.2. DEMANDA FUTURA
S’estima que, per a l’any 2015, les necessitats hídriques de l’activitat ramadera es redueixin en
3
3
3
807.275 m , i passaran dels 6,2 hm als 5,4 hm . Aquest supòsit té la seva explicació, ja que es
preveu que les activitats que consumeixen majors recursos per cap de bestiar (equí, oví,
cabrum i boví) redueixin, per a l’any 2015, la seva activitat.
2.2.2.3. PROBLEMES EXISTENTS I PREVISIBLES
En relació amb les afeccions ambientals procedents dels usos ramaders, la instal·lació
incontrolada d’explotacions intensives de bestiar en estabulació, a zones farratgeres o a llocs
estratègics de la nostra geografia, pot ser, a causa de l’alta concentració de purins i fems en
punts concrets, una altra font important de contaminació de les aigües superficials i de les
subterrànies.
Així, quant a de càrregues abocades, s’estima que la ramaderia genera 2.248 t de fòsfor i 8.053
de nitrogen. L’activitat que exerceix majors pressions qualitatives sobre el medi és l’activitat
ovina i de cabrum, amb el 44,6% del total de nitrogen generat i el 44% del fòsfor.
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2.3.
2.3.1.

AGROJARDINERIA
ÚS ACTUAL

Segons l’informe "Desenvolupament de l’aplicació de la Directiva Marc per a les polítiques de
l’aigua en la demarcació de les Illes Balears", duit a terme per la DGRH, el consum de
l’agrojardineria vendria determinat pel «reg de jardins i d’horts petits, lligats al cada vegada més
important i creixent parc de primers i segons habitatges en sòl rústic».
El consum mitjà establert en l’informe és de 700 m3/habitatge/any. Tenint en compte que el
parc de primers i segons habitatges a les Illes Balears puja a, almenys, 55.000 residències, el
consum d’aigua associat a aquest sector suposa un consum 38,5 hm3.
Dels 55.000 habitatges, 42.571 se situen a Mallorca, amb un consum de 29,1 hm3, 5.429 a
Menorca, amb un consum de 3,8 hm3, i 8.000 a les Pitiüses, amb un consum de 5,6 hm3.
A més, hi ha cinc focus principals de consum municipal, quatre a Mallorca (Palma, Llucmajor,
Felanitx i Manacor) i un a Eivissa (Santa Eulària des Riu). En canvi, els municipis amb una
menor demanda d’aigua per a l’agrojardineria es localitzen a la Serra de Tramuntana i al
municipi d’Eivissa.
2.3.2.

DEMANDA FUTURA

L’estimació de la DGRH per a l’any 2015, considerant una dotació constant i uniforme de 700
m3/habitatge/any, i un augment del parc d’habitatges fins als 60.429, suposa un consum total
de 42,3 hm3: 32 a Mallorca, 4,2 a Menorca i 6,1 a les Pitiüses.
2.4.
2.4.1.

INDÚSTRIA
ÚS ACTUAL

L’alimentació, les begudes i el tabac són les principals branques d’activitat industrial de les Illes
Balears amb un 19,1% del PIB industrial. A continuació, se situen les branques d’activitat dels
productes minerals no metàl·lics, de la metal·lúrgia i de la fabricació de productes metàl·lics, i
diverses indústries manufactureres, que superen el 10% de contribució. Les branques amb una
menor aportació a la producció industrial de les Illes Balears són: la indústria química i la
indústria del cautxú i de matèries plàstiques, que no aconsegueixen l’1,5% de la contribució al
PIB Industrial.
Totes les activitats industrials usen directament o indirectament els serveis dels diferents
sistemes hídrics, encara que aquests usos depenen de les particularitats de cada procés de
producció i de la tecnologia utilitzada per cada sector. Les pressions brutes depenen de la
producció i de la tecnologia utilitzada, encara que les pressions netes depenen de les
característiques locals, com ara l’existència o no de depuració posterior, el règim hídric i la
qualitat de les masses d’aigua afectades.
Per a l’anàlisi dels consums, s’ha duit a terme una estimació a partir dels ràtios
consum/producció obtinguts per a cada un dels sectors industrials de Catalunya. Els consums
per indústria de Catalunya s’han ponderat en la mateixa zona segons la producció de cada un
dels sectors (com a proxy de producció s’ha pres l’import net de la xifra de negocis), a través de
les dades publicades en l’“Enquesta industrial d’empreses” de l’INE. El ràtio obtingut per a
Catalunya s’ha multiplicat per la producció industrial (import net de la xifra de negocis) dels
municipis de les Illes Balears, obtingut de l’INE.
La taula següent mostra els consums industrials estimats per a les Illes Balears:
Activitats Industrials
Alimentació, begudes i tabac
Tèxtil, confecció, cuir i calçat
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Consum
%
m3/any
1.034.076
31,9
773.174
23,8
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Fusta i suro
Paper: edició i arts gràfiques
Indústria química
Cautxú i plàstic
Altres productes minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia i productes metàl·lics
Maquinària i equip mecànic
Equip elèctric, electrònic i òptic
Fabricació de material de transport
Indústries manufactureres diverses
Total Illes Baleares

26.103
412.849
139.749
16.247
568.641
153.250
16.945
8.562
37.210
56.486
3.243.292

0,8
12,7
4,3
0,5
17,5
4,7
0,5
0,3
1,1
1,7

Així, a les lles Balears, el sector industrial consumeix un total de 3,2 hm3 i n’aboca el 38% (1,2
hm3). La gran majoria dels polígons industrials de les Illes Balears s’abasteixen d’aigua de les
xarxes municipals (polígons industrials més significatius: el de Son Castelló a Palma, el de
Marratxí, el de Manacor, el d’Inca i el de Maó; també cal destacar la central tèrmica de Alcúdia),
així com la resta d’indústries ubicades als nuclis urbans.
L’activitat industrial que requereix un major consum d’aigua és la de l’alimentació, de les
begudes i del tabac, amb un 32%, seguida de l’activitat tèxtil, confecció, cuir i calçat, amb un
24%.
2.4.2.

DEMANDA FUTURA

Quant a l’estimació de les demandes futures, hi ha una gran incertesa associada a la seva
possible evolució, perquè aquesta no sol obeir a fenòmens continus i predeterminables, sinó a
decisions puntuals i conjunturals, i de difícil o d’impossible predicció a mitjà i a llarg termini.
Cal indicar que no hi ha raons que facin preveure un augment de dotacions per a ús industrial.
Al contrari, l’experiència internacional apunta cap a un increment del reciclatge i de la
reutilització d’aigua en l’indústria, amb la consegüent reducció de dotacions, per la qual cosa
els augments de demanda prevists s’han de suposar associats a un increment de l’activitat
industrial.
Per a l’estimació, per a l’any 2015, de les demandes futures per a l’activitat industrial a les Illes
Balears, es parteix de la hipòtesi que cada sector està directament relacionat amb la seva
evolució econòmica. Així, l’extrapolació tendencial del PIB a l’any 2015, calculat a partir del
model de creixement exponencial basat en l’evolució histórica del PIB de cada branca
d’activitat industrial durant el període 1995-2002, determina que, per a l’any 2015, no s’esperen
canvis en la composició del sector industrial.
No obstant això, a partir del creixement obtingut per extrapolació tendencial del PIB de cada
sector industrial i del consum d’aigua per activitat industrial, s’ha estimat el consum d’aigua de
cada una de les activitats industrials per a l’any 2015 i que reflecteix la taula següent:
Consum
actual

Activitats Industrials
Alimentació, begudes i tabac
Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Fusta i suro
Paper: edició i arts gràfiques
Indústria química
Cautxú i plàstic
Altres productes minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia i productes metàl·lics
Maquinària i equip mecànic
Equip elèctric, electrònic i òptic
Fabricació de material de transport
Indústries manufactureres diverses
Total Illes Baleares
dades en m
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1.034.076
773.174
26.103
412.849
139.749
16.247
568.641
153.250
16.945
8.562
37.210
56.486
3.243.292
3

Consum
2015
1.225.918
1.038.900
41.699
546.949
226.305
34.221
1.143.722
220.337
39.07
11.089
51.289
73.782
4.653.282
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Com s’observa en la taula, s’estima que el consum industrial d’aigua a les Illes Balears
s’incrementarà un 43% l’any 2015 respecte al consum actual, és a dir 1,4 hm3 addicionals.
2.4.3.

PROBLEMES EXISTENTS I PREVISIBLES

Les dades disponibles sobre la demanda industrial se solen referir a la gran indústria, que
disposa de fonts de proveïment pròpies. La petita i la mitjana indústria, no obstant això, se sol
incloure dins del sector de proveïment urbà, fet que condueix, en general, a una infravaloració
de la demanda industrial real. Les estimacions globals efectuades, a partir de dotacions segons
els sectors industrials, poden conduir a errors importants a escales locals o reduïdes.
En el cas de les demandes futures, les dificultats per a la seva avaluació són majors, perquè
s’han d’afegir les incerteses sobre l’evolució del desenvolupament industrial, que no sol obeir a
fenòmens continus i predeterminables, sinó a decisions puntuals i conjunturals, i per tant,
difícils de predir a mitjà i a llarg termini.
El principal problema que genera el sector industrial és la contaminació puntual procedent dels
abocaments de les línies finals dels processos. També hi ha casos de contaminació difusa,
encara que amb un grau de coneixement molt menor, motivats principalment per escorrenties
en superfícies artificials i per l’aportació de contaminants dispersos a l’atmosfera.
3
A partir del volum estimat que aboca el sector industrial a les Illes Balears (1,2 hm ), s’obtenen
les càrregues contaminants abocades per tipus de substància. El total de càrregues brutes
anuals abocades és de 106,2 t de DBO5, 327,5 t de DQO, 52,2 t de sòlids en suspensió, 6,3 t
de nitrogen, 2,4 t de fòsfor i 0,2 t de metalls pesants.

Un altre problema és el previsible augment de la demanda d’energia per part de la població, la
qual cosa suposa, en termes generals, una major necessitat aigua per a refrigeració. No
obstant això, s’ha d’assenyalar que la indústria és una de les àrees on les possibilitats
tècniques d’estalvi són majors i on, a més, la reducció del consum té un efecte afegit evident,
en disminuir retorns que poden arribar a ser molt contaminants
2.5.
2.5.1.

REQUERIMENTS AMBIENTALS
AIGÜES SUPERFICIALS

Quant als requeriments ambientals, s’ha de dir que necessiten un tractament especial, perquè
no suposen un ús de l’aigua, almenys en un sentit reglamentari estricte, sinó que, en rigor,
constitueixen restriccions en la mateixa utilització de l’aigua del medi natural. Aquestes
restriccions persegueixen la protecció, en determinades zones i períodes, de les funcions
naturals de l’aigua mitjançant la preservació de fluxos, de nivells, de volums o de
característiques fisicoquímiques.
Evidentment, aquestes restriccions poden suposar una limitació dels recursos disponibles per
als diversos usos, però és dubtós que constitueixin un ús en si mateixes. Així sembla concebreho la pròpia Llei d’aigües (article 59.7) quan diferencia expressament, en el capítol relatiu a
assignacions i a reserves, les necessàries per a usos i per a demandes actuals i futures de les
corresponents a la conservació i a la recuperació del medi natural; i així sembla deduir-se de la
rellevància constitucional que té la preservació del medi, com a substrat sobre el qual, de
manera harmònica i respectuosa, s’han d’assentar les altres activitats.
En una primera aproximació, els elements més significatius associats al medi hídric es troben
entre els elements de les xarxes comunitàries (Xarxa Natura 2000 -LIC i ZEPA-, del Conveni de
Ramsar -aiguamolls-) i d’altres espais naturals protegits en l’àmbit nacional o de comunitats
autònomes.
Atès que la circulació superficial de les aigües a les Illes Balears és de tipus torrencial, no té
sentit parlar de cabals ecològics. No obstant això, per al manteniment dels ecosistemes
estacionals i de les zones humides existents (cabals mínims), així com per evitar fenòmens
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d’intrusió marina, les aportacions mínimes desitjables de drenatge dels aqüífers haurien de ser
les següents:
Sortida actual real
Alimentació mínima
(hm3/a)
(hm3/a)
Albufereta de Pollença
0,01
0,01
Albufera d’Alcúdia
21,0
23,80
Ses Fontanelles
0,01
0,01
Son Bauló i Na Borges
0,20
0,20
Canyamel
0,10
0,10
La Canova
0,01
0,05
Cala Mondragó
0,03
0,03
Cala Magraner
0,01
0,01
Salobrar de Campos
0,30
0,30
21,67
TOTAL MALLORCA
24,51
Cala en Porter
0,01
0,05
Son Bou i altres
1,50
1,50
Albufera de Mercadal
0,10
0,10
Prat de Lluriac
0,05
0,05
1,66
TOTAL MENORCA
1,70
Ses Feixes
0,10
0,10
0,1
TOTAL EIVISSA
0,1
Estany Pudent
0,42
0,7
TOTAL FORMENTERA
0,42
0,7
Alimentació actual i la mínima exigida per al manteniment d’aiguamolls
Aiguamoll

2.5.2.

AIGÜES SUBTERRÀNIES

Les masses d’aigua subterrània, en contacte més o menys permeable amb el mar, haurien de
tenir una restricció derivada de mantenir un flux mínim d’aigua al mar, a fi de contrarestar la
intrusió salina. Aquest flux té, doncs, la consideració d’un vertader cabal ecològic o ambiental
de les masses d’aigua subterrània per garantir el bon estat químic de les aigües.
Aquests cabals mínims s’han avaluat provisionalment per a cada una de les masses d’aigua
subterrània afectades segons es resumeix en la taula següent, en què també s’ha quantificat la
sortida en les actuals condicions d’explotació (segons balanç de l’any 2006).

MALLORCA

Illa

Massa d’aigua
18.01-M1 Coll Andritxol
18.01-M2 Port d’Andratx
18.01-M3 Sant Elm
18.01-M4 ses Basses
18.02-M1 sa Penya Blanca
18.03-M2 Lluc
18.04-M1 Ternelles
18.04-M2 Port de Pollença
18.04-M3 Alcúdia
18.06-M3 Port de Sóller
18.12-M2 Capdellà
18.12-M3 Santa Ponça
18.13-M1 la Vileta
18.13-M2 Palmanova
18.14-M1 Xorrigo
18.14-M2 Sant Jordi
18.14-M3 Pont d’Inca
18.16-M2 Son Real
18.17-M1 Capdepera
18.17-M2 Son Servera
18.17-M5 Farrutx
18.20-M1 Santanyí
18.20-M2 Cala d’Or

Sortida real al mar
(hm3/a)
0,55
0,30
0,00
1,20
1,50
14,40
1,54
1,95
0,12
1,71
0,91
2,43
0,01
3,82
2,92
7,27
0,64
14,52
0,40
0,00
1,53
5,41
5,97
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Sortida mínima
(hm3/a)
0,55
0,40
0,24
0,70
0,75
13,00
1,50
2,40
0,50
1,71
1,00
2,80
2,73
3,83
2,92
10,25
2,58
15,52
0,40
0,40
1,50
6,00
6,10
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EIVISSA I FORMENTERA

MENORCA

Illa

Massa d’aigua
18.20-M3 Portocristo
18.21-M1 Marina de Llucmajor
18.21-M2 Pla de Campos
TOTAL
19.01-M1 Maó
19.01-M2 es Migjorn Gran
19.01-M3 Ciutadella
19.03-M1 Addaia
19.03-M2 Tirant
TOTAL
20.01-M1 Portinatx
20.01-M2 Port de Sant Miquel
20.02-M1 Santa Agnès
20.02-M2 Pla de Sant Antoni
20.03-M1 Cala Llonga
20.03-M2 Roca Llisa
20.04-M1 es Figueral
20.04-M2 es Canar
20.05-M1 Cala Tarida
20.05-M2 Port Roig
20.06-M2 Jesús
20.06-M3 Serra Grossa
21.1-M1 la Mola
21.1-M2 Cap de Berberia
21.1-M3 la Savina
TOTAL

Sortida real al mar
(hm3/a)
7,66
14,20
9,85
100,81
14,02
10,84
23,93
1,24
0,06
50,09
1,17
0,86
2,08
0,91
0,20
0,39
0,86
0,64
0,80
0,18
0,73
0,09
0,6
0,94
1,22
11,67
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Sortida mínima
(hm3/a)
8,20
13,50
10,5
109,98
15,00
10,84
25,00
1,34
0,11
52,29
1,17
0,75
2,10
1,00
0,4
0,45
0,60
0,64
0,86
0,18
2,5
1,5
0,6
1,0
1,4
15,15
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3. L’APROFITAMENT DE L’AIGUA. ASSIGNACIÓ DE RECURSOS
En apartats anteriors s’han examinat els recursos hídrics naturals i disponibles, així com les
distintes tipologies de demandes existents a les Illes Balears. Tot això, des d’una perspectiva
que es podria anomenar física o dels conceptes tècnics, és a dir, sense cap referència a com
es materialitzen els usos de l’aigua en el pla legal i en l’institucional. En aquest apartat
s’analitza de manera succinta la base jurídica sobre la utilització de les aigües, així com la
situació actual en relació amb les seves assignacions i amb les seves concessions.
La Llei d’aigües de 1985 va declarar que totes les aigües subterrànies a Espanya són de
domini públic. No obstant això, la realitat és molt diferent. Pel que fa a les aigües subterrànies,
únicament són de domini públic aquelles l’aprofitament de les quals va ser sol·licitat després de
l’1 de gener de 1986. Tots els aprofitaments d’aigües subterrànies anteriors a l’1 de gener de
1986 són privats, bé sigui temporalment (fins al 2036 o 2038), si se n’ha acceptat l’oferta de
protecció administrativa, o bé sigui a perpetuïtat.
La peça essencial de la construcció jurídica sobre la utilització i l’aprofitament de les aigües a
les Illes Balears, i a Espanya, és la figura de la concessió administrativa. Mitjançant la
concessió, l’Administració atorga a un particular un dret real a l’aprofitament de les aigües, en
determinades condicions, per un termini determinat, habitualment mitjançant l’abonament d’un
cànon, i sempre a fi d’algun tipus d’utilitat o d’interès públic.
Entre els trets significatius de les condicions de la concessió d’aigües destaquen: el termini
màxim pel qual s’atorga (75 anys), en què l’Administració no respon respecte de la possible
disminució dels cabals concedits, que l’atorgament de les concessions és discrecional i que la
seva prioritat és l’establerta en els plans hidrològics. A més, el recurs s’ha de destinar a l’ús
concedit, sense que es pugui aplicar a uns altres de diferents ni a terrenys diferents si es tracta
de regs, tot això sense perjudici que l’Administració concedent pugui imposar la substitució de
la totalitat o de part dels cabals concessionals per uns altres de diferent origen a fi de
racionalitzar l’aprofitament del recurs.
Els registres administratius són, en essència, una de les maneres bàsiques i més importants de
protecció del domini públic, mentre que proporcionen a l’Administració informació sobre l’estat
dels béns demanials i dels aprofitaments dels particulars. La seva finalitat és, doncs, afavorir la
seguretat jurídica, constituir un mitjà de prova i dispensar protecció als aprofitaments inscrits.
Per tant, per a una gestió adequada de les aigües subterrànies a les Illes Balears cal solucionar
prèviament aquest problema.
En aquest sentit, la Llei d’aigües de 1985 ja establia que els organismes de conca havien de
tenir un registre d’aigües, en el qual s’hi havien d’inscriure d’ofici les concessions d’aigua, així
com els canvis autoritzats que es produeixin en la titularitat o en les característiques.
No obstant això, han passat més de vint anys i la situació de l’inventari i del registre o catàleg
d’aigües subterrànies és encara molt deficient. Així, tal com s’assenyala en el Llibre blanc
d’Espanya: «La situació registral dels aprofitaments d’aigua és molt descoratjadora». A més,
cal afegir que en algunes zones s’ha produït una situació que es pot qualificar d’insubmissió
hidrològica: es perforen noves captacions sense permís ni concessió de l’organisme de conca
corresponent, els responsables del qual es veuen incapaços de controlar-les adequadament
per falta de mitjans i de suport.
La situació registral entorn de l’aprofitament de l’aigua a les Illes Balears no és més que el
resultat d’un procés històric, així com la falta d’agilitat en la resolució de conflictes per la via
contenciosa i per la jurisdiccional, la completa absència d’inscripció de nombrosos i importants
aprofitaments, les possibles conseqüències econòmiques de les inscripcions, etc., la qual cosa
ha contribuït, sens dubte, que es produeixi aquesta situació.
L’incomplet registre d’aigües a la demarcació es pot associar a:
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-

Un elevat nombre d’expedients que s’han de tramitar i uns mitjans tècnics en l’organisme
de conca no dimensionats d’acord amb les noves responsabilitats establertes en la Llei
d’aigües de 1985.

-

Un procés reglamentari de tramitació caracteritzat per una nul·la definició del
procediment, en aquells casos transitoris d’aprofitaments existents amb anterioritat a la
Llei d’aigües de 1985, i per un minuciós procediment de tramitació concessional en els
nous usuaris, la complexitat del quals dificulta la resolució d’expedients.

-

L’escassa sensibilitat dels usuaris a la necessitat de regularitzar la seva situació legal
establerta per la Llei d’aigües de 1985, la qual cosa és especialment comprensible en
aquells usuaris d’aigües subterrànies. En aquest cas, el marc legal va ser modificat d’una
manera molt important quan es van incloure els aqüífers en el domini públic hidràulic,
establint condicionants que, en la pràctica, han tardat anys a calar en la pròpia societat.

És obvi que l’actualització i la modernització dels registres d’aigües és una clara aportació a
una gestió sostenible i d’acord amb les demandes de la societat actual d’un recurs finit,
essencial per a la vida i per al desenvolupament de les activitats econòmiques. Així, es
permetrà:
-

Conèixer els recursos concedits i avaluar la possibilitat de concessió de nous
aprofitaments.
Afavorir el control de l’explotació d’aqüífers, especialment en casos de sobreexplotació.
Facilitar la gestió de sistemes d’explotació complexos.
Garantir els drets dels usuaris de l’aigua i proporcionar-los seguretat jurídica.
Tenir una adequada protecció del domini públic hidràulic.
Possibilitar la cessió de drets a l’ús privatiu de les aigües.
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4. QUALITAT AMBIENTAL DE LES AIGÜES
Aquest apartat pretén descriure la situació actual de les diferents masses d’aigua, superficials i
subterrànies, basant-se en els estudis efectuats per a la caracterització de la demarcació
hidrogràfica de les Illes Balears, analitzant les pressions i els impactes que pateixen i la seva
qualitat ambiental, l’estat ecològic en aigües costaneres i epicontinentals, i l’estat químic i
quantitatiu en aigües subterrànies. Amb això, es permet conèixer l’estat ambiental en què es
troben i, per tant, obtenir una primera valoració ambiental de la situació actual de l’estat del
recurs hídric a les Illes Balears.
4.1.

AIGÜES SUPERFICIALS

4.1.1.

MASSES D’AIGÜES EPICONTINENTALS

4.1.1.1. TORRENTS
a) Identificació
A les Illes Balears, els torrents són l’únic tipus d’ecosistema d’aigües corrents que hi ha, els
quals, juntament amb els ecosistemes lenítics (zones humides), conformen la diversitat
d’ecosistemes aquàtics continentals.
A partir de la xarxa hidrogràfica balear, s’han considerat com a trams fluvials, aquelles masses
d’aigua continental que flueixen majoritàriament per la superfície del sòl, i que presenten
permanència d’aigua almenys un terç dels dies de l’any, temps que garanteix l’establiment
d’una comunitat biològica.
La delimitació de les masses d’aigua superficial continental s’ha fet dividint els trams majors de
2
4 km en trams menors de 3 km, per a conques majors de 5 km , encara que en alguns casos
s’han definit per a conques menors.
Així, a partir de les campanyes de camp efectuades per a la seva caracterització (maig-juny i
tardor de 2005), s’han triat cinquanta-sis trams (quaranta-tres a Mallorca, dotze a Menorca i un
a Eivissa), pertanyents a trenta-una conques (vint-i-dos a Mallorca, vuit a Menorca i un a
Eivissa), excloent-ne Formentera per no presentar cursos d’aigua superficials.
b) Tipologia
Els torrents de les Illes Balears, segons la DMA, pertanyen a la regió ecològica denominada
regió ibericomacaronèsica. La tipologia utilitzada per classificar els trams fluvials s’ha basat en
el sistema B de la DMA. S’hi defineixen inicialment cinc tipologies de masses d’aigua superficial
continental, d’acord amb l’altitud màxima, la grandària de la conca, el pendent del tram, la
precipitació mitjana, el percentatge de substrat impermeable i el tipus morfològic en canó. A
continuació se’n descriuen les característiques:
Codi

Tipus de torrent

1

Torrent del pla

2

Torrent tipus canó

3

Torrent sobre sòls
impermeables

4

Torrent gran del pla

5

Torrent de muntanya

Características
El tipus dominant a les 4 illes. Presenta pendent baix, nivells de
precipitació baixos i grandàries de petita a mitjana.
Representat únicament a la Serra de Tramuntana. Presenta pendents
elevats i precipitació.
Present a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. Engloba torrents de
diferents característiques, amb una única en comú: que la llera sigui
impermeable.
Són els torrents amb conques majors. S’hi inclou la part final dels
torrents de na Borges, la Badia d’Alcúdia i la de Palma.
Són conques de grandària petita a mitjana, de pendent mitjana i amb
valors de precipitació mitjans-alts. Representat tan sols a Mallorca.

Dels cinquanta-sis trams triats, trenta pertanyen a l’ecotipus 1 (torrent del pla), devuit al 5
(torrent de muntanya) i vuit al 2 (torrent tipus canó), per la qual cosa les cinc tipologies
definides inicialment es van reduir a 3.
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En les figures següents es poden veure els trams fluvials de la xarxa hidrogràfica balear. S’hi
han marcat els trams seleccionats.

Xarxa Hidrogràfica de l’illa de Mallorca segons la permanència d’aigua als trams fluvials

Xarxa Hidrogràfica de l’illa de Menorca segons la permanència d’aigua als trams fluvials
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Xarxa Hidrogràfica de les illes d’Eivissa i de Formentera d’acord amb la permanència d’aigua als trams fluvials

c) Condicions de referència
La Instrucció tècnica defineix les condicions de referència com l’estat corresponent a nivells de
pressió nuls o molt baixos, sense efectes a causa de la urbanització, la industrialització o
l’agricultura intensiva, i amb mínimes modificacions fisicoquímiques, hidromorfològiques i
biològiques.
En el cas dels torrents, s’han seleccionat aquells amb absència de pressions significatives. Així,
s’han creat-per a cada tipus de torrent (tipus 1 - 2 - 5), una xarxa de punts de referència de
zones sense modificacions importants en l’ús del sòl, sense contaminació, sense extracció,
sense regulació o sense alteracions morfològiques significatives, a més d’unes altres que es
podrien considerar com a referències potencials quant a la biologia.
Així, les estacions de referència seleccionades han estat:
-

Tipus 1 (torrents del pla): Matzoc (AK28) i Coccons (AN260).

-

Tipus 2 (torrents tipus canó): Comafreda-Guix (AC19), Gorg Blau (H12) i Biniaratx-Camí
de l’Ofre (K2600).

-

Tipus 5 (torrents de muntanya): Font des Prat (AC25), Gorg Blau (B1000), Ternelles 3
(B2000), Ternelles 5 (B2001) i ses Comer (G3000).

d) Pressions
Basant-se en els estudis efectuats, s’han detectat dos tipus de pressions: orgànica/nutrients i
hidromorfològica. Dins de la primera, contaminació orgànica, es diferencien dos nivells:
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contaminació puntual a causa d’efluents de depuradores, i contaminació difusa, procedent dels
usos agrícoles de la conca.
En el cas de la pressió orgànica puntual, els abocaments poden ser sòlids (fems i restes en
torrents), líquids (abocaments directes no depurats) i d’efluents de depuradores. El seu efecte
sobre la qualitat fisicoquímica de l’aigua es manifesta incrementant la matèria orgànica, el
fòsfor i el nitrogen, la qual cosa promou el desenvolupament de processos d’oxidació de la
matèria orgànica, es redueix l’oxigen dissolt, i els processos d’eutrofització amb
desenvolupament massius d’algues.
La pressió orgànica difusa pot tenir un efecte a llarg termini molt difícil de recuperar mitjançant
l’entrada de nutrients (fòsfor i nitrogen) al sistema fluvial. Ambdós nutrients, fòsfor i nitrogen,
poden ocasionar processos d’eutrofització als torrents que tenen les seves zones de captació
en conques ramaderes i agrícoles.
En canvi, les principals pressions hidromorfològiques dels torrents, definides com a alteracions
hidromorfològiques i de la qualitat de l’hàbitat, independentment que hi hagi degradació
orgànica o no n’hi hagi, són: l’erosió de vessants, la sequera artificial a les lleres dels torrents a
causa de la sostracció d’aigua amb canonades i de les activitats directes a les lleres, de les
cremes i de la neteja de torrents.
En relació amb la pressió a causa de l’erosió de vessants, cal indicar que, de manera natural, la
vegetació de ribera (arbusts i arbres) manté, amb les seves arrels, els bancs dels les lleres dels
torrents. Així se’n permete l’estabilitat, en retenir els sediments que són arrossegats pels
vessants de les conques en èpoques de pluges torrencials. L’eliminació de la vegetació de
ribera té com a conseqüència que els materials erosionats en la conca arribin als torrents, els
reblin i, per tant, augmentin el risc de les crescudes. D’altra banda, en conques agrícoles de
muntanya, on s’augmenten les taxes d’erosió a causa de la reducció de la cobertura vegetal i
d’un pendent major, també augmenta l’erosió a la ribera. En aquests casos, l’únic remei és
estabilitzar-la mitjançant obres d’enginyeria blanes (marges, en el millor dels casos) o més
dures (plaques de formigó en caixa).
D’una altra banda, la sequera artificial a les lleres dels torrents a casua de la sostracció d’aigua
amb canonades, ha modificat progressivament el règim hidrològic natural als torrents. Els
cabals circulants s’han vist reduïts en quantitat i en durada, a causa de l’augment progressiu de
captacions d’aigües superficials i d’aigües subterrànies (pous). Aquesta pressió pot arribar a
ser extrema en la canalització de fonts de muntanya, la qual cosa en un futur podria destruir el
sistema aquàtic i les comunitats que hi viuen.
Finalment, les pressions motivades per les activitats de crema i de neteja en torrents són
pràctiques habituals que s’han de fer de manera adequada, amb les precaucions necessàries
per evitar-hi una alteració major de la prevista inicialment.
A continuació es desglossen les pressions dominants d’aocrd amb la tipologia dels torrents de
les Illes Balears, amb la indicació que els trams seleccionats com a condicions de referència,
tal com indica la seva condició, no presenten, a pesar d’incloure’s en una o altra tipologia, cap
pressió.
• Torrents del pla (tipus 1)
La ubicació geogràfica d’aquest tipus de torrents es troba condicionada que estiguin sotmesos
a un nombre més gran de pressions, sobretot antropogèniques. Les localitats més degradades
estan afectades per pressió orgànica puntual, abocaments puntuals o efluents de depuradora
als torrents.
La pressió orgànica difusa afecta les localitats dels torrents del pla que estan agrupades en les
categories artificial-agricultura, regadiu, millor i artificial seminatural, igual que alguna de les
localitats rurals i rural-natural.
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En canvi, a pesar que no s’ha identificat cap pressió hidromorfològica, s’ha de tenir en compte
en un futur, ja que podria afectar de manera directa la resta de pressions.
• Torrents tipus canó (tipus 2)
La localització geogràfica de les zones on s’ubiquen aquest tipus de torrents condiciona que
estiguin sotmeses a menys pressions. No obstant això, la seva ubicació suposa que qualsevol
modificació del seu hàbitat físic pugui exercir un efecte negatiu sobre l’estat ecològic
d’aquestes masses d’aigua.
• Torrents de muntanya (tipus 5)
Les categories classificades com a depuradores són les que principalment suporten la pressió
orgànica puntual, en forma de residus i d’abocaments sòlids i líquids, encara que també es
poden trobar pressions hidromorfològiques per reforç de la llera.
La taula següent resumeix les pressions que poden arribar a patir els torrents segons la
tipologia, indicant-hi en color el tipus de pressió.

Contaminació puntual

Contaminació difusa

Hidromorfològica

Tipus 1
Tipus 2
Tipus 5
A Mallorca, de quaranta-dos trams identificats, catorze presenten algun tipus de pressió, vuit
dels quals corresponen a torrents del pla (tipus 1) i sis a torrents de muntanya (tipus 5).
A Menorca, de dotze trams identificats, onze presenten algun tipus de pressió, tots del tipus
torrent del pla (tipus 1). El tram que no presenta cap pressió, Pont de s’Alairó (C454), també és
del mateix tipus.
Finalment, cal indicar que als torrents del pla de Mallorca, dels vuit trams amb pressió, quatre
tenen, entre d’altres, un origen agrícola, mentre que a Menorca, dels onze trams, nou
presenten aquest tipus de pressió.
Torrent

Condició

Tipus

Ref

5

Font de Son Sant Joan
Torrent de Comafreda - Guix
Capçalera de Mancor de la
Vall

Millor
Ref

1
2

Ref

5

AC223

Torrent Sant Miquel

Dep

1

AF700

Torrent des Gros

Ruralnat

1

AG254

Torrent Séquerral

Dep

1

AJ364
AK28
AL3200
AN260

Hortella
Torrent Matzoc
Des Castellot
Coccons

Dep
Ref
Millor
Ref

1
1
1
1

AN271

Canyamel

Regadiu

1

AO89
B1000
B2000
B2001
B213

Son Jordi
Gorg Blau
Ternelles 3
Ternelles 5
Sant Jordi 3

Artifagr
Ref
Ref
Ref
Dep

1
5
5
5
1

AB240
ABB1000
AC19
AC25

Topònim
Torrent d’Almadrà
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Pressions
Agricultura en marge dret
Edifici de Son Sant Joan amb possibles
abocaments

Abocaments de depuradora de sa Pobla
Usos agrícoles
Canalització
Abocaments de depuradora de Santa
Margalida
Usos agrícoles
Abocaments de depuradora agrícola

Regadiu
Obres a llera (dragat març 2005)

Abocaments de depuradora de Pollença
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Torrent
B216
C217
C218
E221
G3000
H1000
H12
H220
J13
K23
K26
K2600
K31
K3100
K2100
K2101
L3000

Topònim
Vall d’en Marc des
Fartaritx
Torrent de Sitges
Son Brull

de

Torrent de la Font del MalAny
Torrent de ses Comer (afluent
Mortix)
Olmeda (afluent torrent Lluc
Alqueda)
Gorg Blau
Lluc
Na Mora
Sóller poble
Biniaratx
Biniaratx - Camí del l’Ofre
Sóller túnel
Sa Font de Sóller
Fornalutx 1
Fornalutx 2
Torrent Deià

Condició

Tipus

Ruralnat

5

Artifagr
Millor

1
1

Artifagr

1

Ref

5

Millor

1

Ref
Ref
Dep
Ruralnat
Ruralnat
Ref
Ruralnat
Millor
Ruralnat
Ruralnat
Artifagr

2
2
2
5
2
2
5
5
5
5
2

N79

Estellencs

Dep

5

R380

Sa Ponça

Artifagr

1

V3190

Torrent Puigpunyent

Millor

5

V319
Y274

Torrent Puigpunyent
Torrent Coanegra

Dep
Ruralnat

5
2

Y286

Torrent Esporles

Dep

5

Y288
Y289

Tres Fonts
Torrent Valldemossa

Topònim

Condició

Tipus

AB485

Cala en Porter (Alaior amunt)

Rural

1

AB500

Cala en Porter (Alaior amunt)

Dep

1

C454
F459

Pont de s’Alairó
Mercadal

Ruralnat
Dep

1
1

F464

L482

L484

O502
R508
S468
U470

Usos agrícoles
Parcialment canalitzat, mur de pedra a
la riba
Possible extracció d’aigua

Abocaments de depuradora
Residus sòlids
Usos agrícoles
Abocaments de depuradora
Llera reforçada
Abocaments sòlids
Abocaments de depuradora
Llera reforçada

Ruralnat
5
Dep
5
Abocaments de depuradora
Pressions a torrents de Mallorca

Torrent

F460

Pressions

Pressions
Usos agrícoles
Usos urbans (carreteres)
Abocaments de depuradora d’Alaior
Extracció d’aigua

Abocaments de depuradora
Usos agrícoles
Mercadal
Artifagr
1
Extracció d’aigua
Usos ramaders (granja de porcs)
Mercadal
Artifagr
1
Usos agrícoles (abocaments de purins)
Abocaments
Regadiu
Usos ramaders
Algendar
Regadiu
1
Presa artificial de formigó
Mur en una de les ribes
Usos agrícoles (regadiu)
Algendar - Molí de Baix
Millor
1
Usos ramaders (vaques)
Agricultura de secà
Usos ramaders
Puntarró
Ruralnat
1
Llera reforçada
Agricultura de secà
Sa Cova
Millor
1
Llera reforçada
Agricultura de secà
Son Biró
Millor
1
Llera reforçada
Na Bona
Artifagr
1
Usos agrícoles (secà)
Pressions a torrents de Menorca
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e) Estat ecològic
La caracterització de l’estat ecològic dels torrents de les Illes Balears s’ha basat principalment
en dos elements de qualitat biològica: les diatomees i els invertebrats bentònics.
Amb l’objectiu d’avaluar l’estat ecològic dels torrents estudiats, es van dur a terme els treballs
següents:
-

Avaluació dels elements biològics de qualitat, invertebrats i diatomees. Es va obtenir
l’EQR òptim per a cada un.

-

Integració dels dos elements biològics (invertebrats i diatomees) i proposta de les
classes d’estat ecològic (molt bo, bo, moderat, deficient i dolent), de manera que
aquelles estacions de mostratge l’EQR de les quals fos inferior a 0,6 per a algun dels dos
elements, es consideraven que no complien amb l’estat biològic i se’ls assignava la pitjor
de les dues classes d’estat calculades per a cada element.

-

Comprovació de les classes d’estat ecològic obtingudes pels elements biològics, a través
de la informació obtinguda de les dades fisicoquímiques i hidromorfològiques.

A continuació es presenta l’avaluació de l’estat ecològic de cada un dels tres tipus de torrents
analitzats a les Illes Balears. Al final de l’apartat es presenta un quadre resum de la qualitat
ambiental dels trams fluvials que s’han estudiat d’acord amb l’illa a què pertanyen.
•

Torrents del pla (tipus 1)

Dels torrents del pla es van treure mostres en un total de 96 punts, representats per 30
localitats. En els resultats dels estudis d’ambdós elements biològics es va observar que, mentre
la comunitat d’invertebrats mostrava una resposta gradual de l’EQR en relació amb la pressió,
la resposta de l’EQR de les diatomees era més sigmoidal. A més, la valoració d’algunes
localitats diferia segons l’element biològic valorat.
Després de la comprovació a través de les dades de l’estat fisicoquímic i de l’hidromorfològic
de les classes d’estat ecològic obtingudes dels elements biològics, es van agrupar els trams
estudiats segons la pertinença a cada una de les classes d’estat final obtingudes a partir de la
integració dels elements biològics de qualitat.
De les trenta localitats d’on es van treure mostres, el 60% es troba en estat deficient o dolent,
per la qual cosa no compleixen els objectius de qualitat imposats per la Directiva. D’aquestes,
destaquen sis localitats afectades per efluents de depuradora, que presenten una mala qualitat
ambiental. A més, hi ha sis localitats que no estan afectades per pressions dominants, dues de
quals romanen en estat ecològic bo, mentre que la resta no compleixen amb els objectius de
qualitat, una presenta un estat ecològic moderat mentre que les altres presenten un estat
ecològic deficient.
•

Torrents tipus canó (tipus 2)

Els torrents del tipus 2 són els menys representats a les Illes Balears, amb només un 3,23% de
la xarxa hidrològica. A causa de la seva situació geogràfica, són zones de difícil accés i amb
escassa pressió antròpica i, per això, són localitats molt ben conservades.
En les campanyes duites a terme els anys 2005 i 2006, es van treure mostres de vint-i-vuit
punts, que es corresponen amb vuit localitats. Després d’haver analitzat els elements biològics
per separat i haver-los comparat, es va comprovar una correspondència en la valoració
obtinguda en pràcticament totes les masses d’aigua.
Tots els punts dels quals es van treure mostres en aquest tipus de torrents presenten un estat
ecològic bo o molt bo. Cal destacar que l’única localitat afectada per un abocament de
depuradora presenta un estat molt bo, encara que els valors de fosfat i d’amoni per a aquesta
classe d’estat són lleugerament més alts que per al bon estat.
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•

Torrents de muntanya (tipus 5)

S’han tret mostres en seixanta-un punts, corresponents a desset localitats. En aquest tipus de
torrent s’observa molt bé la diferència entre les localitats que presenten un bon estat ecològic
(la majoria) de les que presenten una mala qualitat.
A més, hi ha una correspondència dels elements biològics analitzats (invertebrats i diatomees)
en pràcticament totes les masses d’aigua.
El 30% de les localitats on s’han tret mostres no compleixen amb els objectius de qualitat, se
solen correspondre amb zones afectades per efluents de depuradores.
La taula següent resumeix l’estat ecològic dels trams fluvials estudiats segons l’illa a què
pertanyen i el tipus de torrent.
En general, els torrents de les Illes Balears es troben en greu perill de deteriorament a causa
de l’augment de la pressió humana i de les necessitats hídriques, al canvi d’usos del sòl i a la
contaminació i a la sobreexplotació dels aqüífers.
Torrent
AB240
ABB1000
AC19
AC25

Topònim
Torrent Almadrà
Font de Son Sant Joan
Torrent Comafreda –
Guix
Capçalera de Mancor de
la Vall

AC223

Torrent Sant Miquel

AF700

Condició

Tipus

Classe
estat

Pressions

Ref

5

Bo

Agricultura en marge dret
Edifici de Son Sant Joan amb
possibles abocaments

Millor

1

Acceptable

Ref

2

Referència

Ref

5

Referència

Dep

1

Dolent

Torrent des Gros

Ruralnat

1

Bo

AG254

Torrent Séquerral

Dep

1

Deficient

AJ364

Hortella

Dep

1

Dolent

AK28
AL3200
AN260

Torrent Matzoc
Torrent des Castellot
Coccons

Ref
Millor
Ref

1
1
1

Molt bo
Bo
Molt bo

AN271

Canyamel

Regadiu

1

Deficient

AO89
B1000
B2000
B2001

Son Jordi
Gorg Blau
Ternelles 3
Ternelles 5

Artifagr
Ref
Ref
Ref

1
5
5
5

Bo
Referència
Referència
Referència

B213

Sant Jordi 3

Dep

1

Acceptable

Ruralnat

5

Molt bo

Artifagr
Millor

1
1

Acceptable
Bo

Artifagr

1

Deficient

Ref

5

Referència

Millor

1

Bo

Ref

2

Referència

B216
C217
C218
E221
G3000
H1000
H12

Vall d’en Marc des de
Fartaritx
Torrent de Sitges
Son Brull
Torrent de la Font del
Mal-Any
Torrent de ses Comer
(afluent Mortix)
Olmeda (afluent Torrent
Lluc Alqueda)
Gorg Blau
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Abocaments de depuradora de
sa Pobla
Usos agrícoles
Canalització
Abocaments de depuradora de
Santa Margalida
Usos agrícoles
Abocaments de depuradora
agrícola

Regadiu
Obres a llera (dragat març
2005)

Abocaments de depuradora de
Pollença

Usos agrícoles
Parcialment canalitzat, mur de
pedra a la riba
Possible extracció d’aigua
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Torrent
H220
J13
K23
K26
K2600
K31
K3100
K2100
K2101
L3000

Topònim
Lluc
Na Mora
Sóller poble
Biniaratx
Biniaratx - Camí
l’Ofre
Sóller túnel
Sa Font de Sóller
Fornalutx 1
Fornalutx 2
Torrent Deià

del

Condició

Tipus

Ref
Dep
Ruralnat
Ruralnat

2
2
5
2

Classe
estat
Bo
Bo
Bo
Bo

Ref

2

Referència

Ruralnat
Millor
Ruralnat
Ruralnat
Artifagr

5
5
5
5
2

Bo
Bo
Bo
Bo
Bo

Pressions

Abocaments de depuradora
Residus sòlids
Usos agrícoles
Abocaments de depuradora
Llera reforçada
Abocaments sòlids

N79

Estellencs

Dep

5

Deficient

R380

Sa Ponça

Artifagr

1

Deficient

V3190

Torrent Puigpunyent

Millor

5

Deficient

V319
Y274

Torrent Puigpunyent
Torrent Coanegra

Dep
Ruralnat

5
2

Deficient
Bo

Y286

Torrent Esporles

Dep

5

Dolent

Y288
Y289

Tres Fonts
Ruralnat
5
Bo
Torrent Valldemossa
Dep
5
Dolent
Abocaments de depuradora
Estat ecològic dels trams fluvials de Mallorca

Torrent

Topònim

Condició

Tipus

Classe
estat

AB485

Cala en Porter (Alaior
amunt)

Rural

1

Deficient

AB500

Cala en Porter (Alaior
amunt)

Dep

1

Deficient

Ruralnat
Dep

1
1

Bo
Deficient

C454
F459
F460

F464

L482

L484

O502
R508
S468
U470

Torrent
J560

Pont de s’Alairó
Mercadal

Abocaments de depuradora
Llera reforçada

Pressions
Usos agrícoles
Usos urbans (carreteres)
Abocaments
de
depuradora
d’Alaior
Extracció d’aigua

Abocaments de depuradora
Usos agrícoles
Mercadal
Artifagr
1
Deficient
Extracció d’aigua
Usos ramaders (granja de porcs)
Usos agrícoles (abocaments de
Mercadal
Artifagr
1
Deficient
purins)
Abocaments
Regadiu
Algendar
Regadiu
1
Deficient
Usos ramaders
Presa artificial de formigó
Mur en una de les ribes
Algendar - Molí de Baix
Millor
1
Acceptable Usos agrícoles (regadiu)
Usos ramaders (vaques)
Agricultura de secà
Usos ramaders
Puntarró
Ruralnat
1
Deficient
Llera reforçada
Agricultura de secà
Sa Cova
Millor
1
Deficient
Llera reforçada
Agricultura de secà
Son Biró
Millor
1
Deficient
Llera reforçada
Na Bona
Artifagr
1
Deficient
Usos agrícoles (secà)
Estat ecològic dels trams fluvials de Menorca
Topònim
Sant Josep

Classe
estat
rural
1
Bo
Estat ecològic dels trams fluvials d’Eivissa
Condició

Tipus
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4.1.1.2. Llacs
a) Identificació
Segons estableix la Instrucció de planificació hidrològica, formarien part d’aquest tipus de
massa d’aigua, aquells llacs i aquelles zones humides la superfície dels quals fos superior a 8
ha i tinguessin una profunditat màxima superior a 3 metres, així com totes aquelles amb una
superfície major de 50 ha, amb independència de la profunditat. També s’hi poden incorporar, a
pesar de no complir aquests criteris morfomètrics, aquelles que, segons el parer de
l’Administració competent, presenten una especial rellevància ecològica.
Així, a partir del “Document tècnic de delimitació, de caracterització, de classificació i d’inventari
de les zones humides de les Illes Balears”, redactat el juny de 2007, s’han identificat seixanta
aiguamolls (trenta-un a Mallorca, vint-i-dos a Menorca, tres a Eivissa i quatre a Formentera),
amb una superfície superior a 0,5 ha. S’han definit com a masses d’aigua superficial tipus llac,
segons la DMA, l’Estany de ses Gambes i l’Estany des Tamarells, ambdues situades al sud-est
de Mallorca.
ZH

Id sub zona

MA20
MA21

MA20
MA21

Id sub zona Illes
Balears
MAH21
MAH22

Denominació
Estany de ses Gambes
Estany des Tamarells

Superfície (ha)
53,46
44,43

Ambdues masses d’aigua són llacunes (situació intermèdia entre llac i tolla) endorreiques
(drenatge tancat) d’aigües salobres, alimentades per escorrentia superficial i subterrània.
b) Tipologia
Els llacs interiors de les Illes Balears, segons la DMA, pertanyen a la regió ecològica
denominada regió ibericomacaronèsica. La tipologia utilitzada per classificar-los, igual que per
a la resta de zones humides, es basa en el sistema B de la DMA els descriptors del qual són:
grandària, marees, masses lèntiques (llacunes) i gradient de salinitat (0,5 - 70‰).
No obstant això, i pel fet que totes les zones humides de l’arxipèlag balear són inferiors a 50
ha, no estan sotmeses a marees (a la Mediterrània es donen micromarees) i, exceptuant-ne les
goles, totes són masses lèntiques. Únicament la salinitat va servir com a criteri discriminador de
les diferents tipologies.
Pel fet que el rang de salinitats a les zones humides de les Illes Balears oscil·la entre 1 - 103%,
es van establir nous talls, relacionant el gradient de salinitat amb la distribució de la comunitat
d’invertebrats bentònics litorals, ajustant amb això els rangs de salinitat de les diferents
tipologies. Així, en el cas de les Illes Balears, s’han establert les tipologies següents:
Tipus
Òligohalí
Mesohalí
Euhalí

% Salinitat Illes Balears
<5‰
5-26‰
≥26‰

Basant-se en aquesta classificació, i segons les dades que es tenen de les dues masses
d’aigua considerades com a llac, l’Estany de ses Gambes, amb una salinitat mitjana de 34,6‰,
estaria dins del tipus euhalí, mentre que l’Estany des Tamarells, amb una salinitat mitjana de
4,2‰, estaria dins del tipus oligohalí.
c) Condicions de referència
Per seleccionar les condicions de referència, es van tenir en compte les fonts directes de
pressió que afectassin la morfologia de les masses d’aigua, les fonts de contaminació puntual i
difusa procedents de l’agricultura intensiva, i els abocaments urbans i industrials.
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Basant-se en la informació demanada, es va definir com a massa de referència de tipologia
euhalí l’Estany de ses Gambes.
d) Pressions
Les pressions que podrien patir els llacs podrien ser les mateixes que les aigües de transició,,
atès que ambdues són zones humides. Això és degut a l’efecte de les depuradores i dels
abocaments, de l’origen de l’aigua i de la salinització i de la hidromorfologia. En haver-se definit
únicament dues masses d’aigua tipus llac, i una d’elles de referència (Estany de ses Gambes), i
per tant sense pressió, les pressions identificades per a l’Estany des Tamarells s’han limitat a
l’efecte de l’origen de l’aigua.
Encara que per a les zones humides (masses d’aigua llac i masses d’aigua de transició) s’ha
desglossat l’efecte que té cada pressió sobre cada tipologia de massa d’aigua, en ser l’Estany
des Tamarells de tipologia oligohalina, la descripció se centra en aquest tipus de massa.
L’anàlisi de la pressió segons l’origen de l’aigua ha examinat les conseqüències que pot tenir
l’aportació d’aigües d’origen hipogènic en les càrregues de nutrients dels aiguamolls, ja sigui
per intrusió marina o provinent de les aigües subterrànies. No obstant això, l’aportació de sals o
de nutrients per part d’aigua hipogènica no implica que aquesta contengui necessàriament
aquests elements. En el cas de les aigües de tipologia oligohalina, s’aprecien nivells alts de
fosfats en les mostres hipogèniques i quantitats altes de nitrogen inorgànic, que també es
donen en les no referències.
En el cas concret de l’Estany des Tamarells, s’han identificat com a pressions, les aportacions
artificials d’aigua dolça i la presència d’ànecs a la zona.
e) Estat ecològic
La valoració de l’estat ecològic d’aquestes masses d’aigües ha requerit un índex multimètric per
a cada un dels elements biològics analitzats (invertebrats i fitoplàncton). S’ha permès establir, a
partir dels valors d’aquest a les localitats de referència, l’estat ecològic de qualsevol punt. Les
passes seguides per avaluar-les són les mateixes que les aplicades per a les masses d’aigües
de transició.
Com es pot observar en la taula següent, l’Estany des Tamarells presenta un estat deficient.
ZH

TOPÒNIM

MA20I

Estany de ses Gambes

MA21

Estany des Tamarells

ID SUB
ZONA
MA20

FO04

TIPUS
EU

Oligo

CLASSE
ESTAT
Referència

Deficient

PRESSIONS

S’ha tret mostra d’una
llacuna mantinguda
artificialment per bomba
(aportacions artificials
d’aigua dolça)
Ànecs

4.1.1.3. Zones humides
a) Identificació
Els aiguamolls es caracteritzen per ser zones de transició entre els ecosistemes aquàtics i els
ecosistemes terrestres. En la DMA no es recullen com a masses d’aigua independents, sinó
que s’han d’associar a alguna massa d’aigua, ja sigui superficial o subterrània. Amb això és
reconeix la importància dels aiguamolls com a ecosistemes terrestres associats a ecosistemes
aquàtics. A pesar que la Directiva no estableix mesures específiques per als aiguamolls, sí que
imposa, per a aquells associats a masses d’aigua subterrània o superficial, l’obligatorietat
d’aconseguir l’objectiu del bon estat ecològic l’any 2015.
A causa de la importància que té per a les Illes Balears la conservació de les zones humides,
en aquest Pla Hidrològic s’assumeix el “Document tècnic de caracterització, de classificació, de
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delimitació i d’inventari de zones humides de les Illes Balears”, elaborat l’any 2007 per la
Conselleria de Medi Ambient. En aquest document, tal com n’indica el títol, s’han caracteritzat,
classificat, delimitat i inventariat les zones humides de les Illes Balears, i s’han definit unes
tipologies, unes pressions i una valoració de la seva conservació, mitjançant unes metodologies
pròpies que la DMA no defineix, ja que no les considera com a masses d’aigua independents.
Per tant, les consideracions que en aquest apartat es fan de les zones humides estan
extractades del Document tècnic, i a pesar que algunes d’aquestes zones, com ocorre amb els
aiguamolls, la demarcació hidrogràfica les ha incorporades en algunes de les masses definides
per la DMA, com és el cas de les aigües de transició o dels llacs, les metodologies de
caracterització són diferents a pesar de tractar-se de la mateixa zona humida.
b) Tipologia
Independentment dels criteris de tipificació de la Directiva marc d’aigües per a les aigües de
transició (aiguamolls costaners) o per als llacs, el “Document tècnic de caracterització, de
classificació, de delimitació i d’inventari de zones humides de les Illes Balears”, classifica les
zones humides de les Illes Balears, amb la finalitat de facilitar-ne la integració en l’inventari
nacional i la seva gestió, en les categories següents: aiguamolls, basses temporals d’interès
científic i masses d’aigua càrstiques; n’exclou fins que no es duguin a terme els estudis
oportuns de possible connexió amb els aqüífers subjacents, les zones humides artificials.
Els aiguamolls són ecosistemes o unitats funcionals del paisatge que, sense ser ni un riu; ni un
llac, ni el medi marí, constitueixen, en l’espai i en el temps, una anomalia hídrica positiva pel
que fa al seu entorn més sec, sempre que tenguin tots o alguns dels atributs següents:
inundació a saturació permanent o estacional, vegetació hidròfila, almenys periòdicament, i sòls
hidromorfs. S’han identificat seixanta aiguamolls amb una superfície superior a 0,5 ha, trentaun a Mallorca, vint-i-dos a Menorca, tres a Eivissa i quatre a Formentera. Se’n delimita la major
part basant-se en la vegetació hidròfila, els sòls hidromorfs i el substrat saturat d’aigua o cobert
per aigües poc profundes, almenys en una part del temps durant l’estació més productiva de
l’any.
Les basses temporals d’interès científic són les generades per petites conques endorreiques,
desconnectades de lleres superficials i, en general, d’aqüífers d’una grandària inferior a 0,5 ha i
amb aigües molt somes, que presenten un alt interès científic pels processos biològics que s’hi
desenvolupen i també per la fauna i flora que hi contenen, totes de caràcter singular. Se
n’exclouen tots els ambients aquàtics lligats a elements de drenatge (gorgs, goles…), així com
també els cocons d’una mida excessivament reduïda, els ambients amb una forta influència
marina (basses i cocons situats prop de la vora del mar) i els ambients aquàtics originats
directament per l’activitat humana, lligats als diferents aprofitaments de l’aigua.
Així, per excloure’ls o no, s’ha tingut en compte:
-

La riquesa i l’estat de conservació de la comunitat d’invertebrats aquàtics.
La presència d’espècies vegetals singulars, rares o amenaçades.
El valor estratègic de la localitat per a espècies d’amfibis i de rèptils

A més de l’interès individual, tenen importància com a conjunt de punts o de masses d’aigua
estructurants del territori.
S’han identificat cent seixanta-sis basses temporals, cent nou a Mallorca (la major part a la
zona de la Marina de Llucmajor), trenta-sis a Menorca (incloent-hi les vint-i-nou localitzades
incloses en el projecte Life de basses temporals), vuit a Eivissa i tretze a Formentera.
En el cas de de Mallorca, per a la selecció s’ha tingut en compte:
-

La inclusió en la Xarxa Natura 2000 com a LIC.
La presència d’espècies vegetals singulars, entre les quals destaquen: Marsilea
estrigosa, Myosurus minimus o Damasonium alisma.
La presència d’una fauna de crustacis d’aigua dolça singulars.
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-

La presència d’una associació d’insectes aquàtics i d’odonats, característica d’aquesta
tipologia d’hàbitats temporals.
El valor estratègic per a espècies de vertebrats com Bufo viridis (gripau) i Testudo
hermani (tortuga mediterrània).

Els criteris de selecció de les basses proposades per a l’illa de Menorca són els mateixos que
per a l’illa de Mallorca, excepte pel que fa a la incorporació d’elements de la Xarxa Natura
2000.
En canvi, a l’illa d’Eivissa, i a causa de la poca informació que es té, per a la selecció s’ha tingut
en compte sobretot la presència del Bufo viridis (gripau), mentre que per a l’illa de Formentera
s’han fet prospeccions de camp a partir de les localitats identificades pels informadors locals.
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COORDENADES
CODI

NOM

X

SUPERFÍCIE
ACTUAL
(ha)

SUPFERFÍCIE
REBLIMENT
POSTERIOR
A 1985

TOTAL

AIGUAMOLL
REBLIMENT TOTAL ZONA HUMIDA
POTENCIAL

Y

MaA - 01 Pedrera de Son Fe

505600,29 4408570,97

0,2808

0

0,2808

0

0

0,2808

MaA - 02 Son Llampies

489370,92 4397318,79

2,6508

0

2,6508

0

0

2,6508

MaA - 03 Depuradora de Binissalem

488611,36 4392709,53

1,8323

0

1,8323

0

0

1,8323

MaA - 04 Mines de Sineu

503287,08 4389386,87

2,1172

0

2,1172

0

0

2,1172

MaA - 05 Bassa des Pujol

508589,92 4387381,00

0,1835

0

0,1835

0

0

0,1835

MaA - 06 Son Nuviet

511488,49 4381404,27

0,1433

0

0,1433

3,1711

0

3,3144

MaA - 07 Son Navata

511155,39 4371361,86

4,1139

0

4,1139

0,6486

0,7258

5,4883

MaA - 08 MaA – 08

478598,35 4381247,24

10,2759

0

10,2759

0

0

10,2759

MaH - 01 La Gola

506705,34 4416955,82

1,8898

0

1,8898

0

0,1626

2,0524

MaH - 02 Prat de l’Ullal

506397,46 4416096,44

3,9516

0,8169

4,7685

5,0400

1,5838

11,3922

MaH - 03 Torrent de Sant Jordi

506644,86 4414766,69

0,9993

0

0,9993

0

0

0,9993

MaH - 04 Albufereta de Pollença

507500,99 4412591,02

205,0517

0

205,0517

50,7482

0

255,7999

MaH - 05 Prat de Maristany

509748,69 4410156,87

48,3389

4,9099

53,2488

9,5944

22,7575

85,6007

MaH - 06 S’Estany des Ponts

509529,01 4408234,21

43,7388

0

43,7388

3,6304

9,6329

57,0021

MaH - 07 Albufera de Mallorca

508174,46 4404322,55

1873,6154

0 1873,6154

186,3843

7,1479

2067,1476

MaH - 08 Estany de Son Bauló

514418,47 4400765,84

2,2754

0

2,2754

0

0

2,2754

MaH - 09 Estany de Son Real

517760,63 4398485,04

5,7621

0

5,7621

3,3439

0

9,1060

MaH - 10 Estany de na Borges

520121,52 4397213,95

7,5454

0

7,5454

1,7993

0

9,3447

MaH - 11 Estany de Canyamel

537677,48 4390111,61

4,2216

0

4,2216

0,8890

0,5091

5,6197

MaH - 12 Riuet de s’Illot

531675,40 4379734,40

2,1088

0

2,1088

0

0

2,1088
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COORDENADES

MaH - 13 Riuet del Port de Manacor

528462,48 4376952,77

1,7308

0

1,7308

0

0

1,7308

MaH - 14 Estany d’en Mas

526418,14 4374281,27

0,3999

0

0,3999

1,1213

0

1,5212

MaH - 15 Bassa de Cala Magraner

524582,23 4370861,71

0,5518

0

0,5518

0

0

0,5518

MaH - 16 Bassa de Cala Murada

523738,30 4366885,19

0,7412

0

0,7412

0

0

0,7412

MaH - 17 Torrent de Cala d’en Marçal

521965,49 4362390,42

0,4868

0

0,4868

0

0,0138

0,5006

MaH - 18 Prat de Porto Petro

518134,28 4357344,71

0,9403

0

0,9403

2,0232

0,1598

3,1232

MaH - 19 Estany de sa Font de n’Alís

516107,15 4356133,73

2,0900

0

2,0900

0,3376

0

2,4276

MaH - 20 S’Amarador

515848,49 4355385,82

1,7044

0

1,7044

0

0

1,7044

MaH - 21 Estany de ses Gambes

503766,08 4349533,83

53,4580

0

53,4580

0,6599

0

54,1179

MaH - 22 Es Tamarells

503093,65 4352096,91

44,4396

0

44,4396

0

0

44,4396

MaH - 23 Salines de la Colònia de Sant Jordi

499355,55 4352744,85

24,2567

0

24,2567

2,5511

0

26,8077

MaH - 24 Es Salobrar de Campos

500311,68 4356313,06

334,6547

0

334,6547

14,9430

0

349,5976

MaH - 25 Prat de ses Dunes de sa Ràpita

496753,27 4356985,49

1,5950

0

1,5950

0

0

1,5950

MaH - 26 Prat des Pil·larí

478055,84 4375624,22

4,6177

0

4,6177

0

0

4,6177

MaH - 27 Ses Fontanelles

476696,38 4376078,70

12,2658

0,6232

12,8890

0

16,4046

29,2936

MaH - 28 Prat de l’aeroport de Son Sant Joan 479536,23 4378338,09

1,8090

0

1,8090

0

0

1,8090

MaH - 29 Prat de la Font de la Vila

469504,28 4388132,43

2,7063

0

2,7063

0

0

2,7063

MaH - 30 Sa Porrassa

459152,96 4373351,23

6,0384

4,2972

10,3356

0,6016

50,0309

60,9680

MaH - 31 Prat de Son Amer

490883,04 4407633,52

0,9717

0

0,9717

0,7258

0

1,6975

Zones humides de Mallorca
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CODI

NOM

COORDENADES

X

SUPERFÍCIE
ACTUAL
(ha)

SUPFERFÍCIE
REBLIMENT
POSTERIOR
A 1985

Y

TOTAL

AIGUAMOLL
REBLIMENT
POTENCIAL

TOTAL
ZONA
HUMIDA

MeH - 01 Me H - 01a: Port de sa Nitja

592788,11 4435924,69

0,6126

0

0,6126

0

0

0,6126

MeH - 01 Me H - 01b: Port de sa Nitja

592907,02 4435972,79

0,2990

0

0,2990

0

0

0,2990

MeH - 02 Me H - 02: Prats de Tirant - Lluriach

593562,08 4432298,30

76,2852

0

76,2852

0

0

76,2852

MeH - 03 Me H - 03: Salines de Fornells

595614,03 4432366,93

6,0974

0

6,0974

3,7175

0

9,8149

MeH - 04 Me H - 04: Salines de la Concepció

596022,74 4431179,29

15,9757

0

15,9757

1,8130

0

17,7887

MeH - 05 Me H - 05: Prat de Cala Roja

596723,86 4431862,02

2,2001

0

2,2001

0,0796

0

2,2797

MeH - 06 Me H - 06: Albufera de Mercadal

598665,10 4431361,91

29,3424

3,3065

32,6489

0,2655

5,1239

38,0383

MeH - 07 Me H - 07: Bassa de Cala Molí

601875,23 4429528,82

1,7358

0

1,7358

0

0

1,7358

MeH - 08 Me H - 08: Prat i Salines de Mongrofe-Addaia

603010,31 4427368,06

31,1583

0

31,1583

4,4324

0

35,5907

MeH - 09 Me H - 09: Prat de Morella

607058,80 4427052,82

9,5905

0

9,5905

0,4311

0

10,0216

MeH - 10 Me H - 10a: Prat de sa Torreta

607275,11 4424353,03

0,4243

0

0,4243

0

0

0,4243

MeH - 10 Me H - 10b: Prat de sa Torreta

607571,81 4424428,94

0,1133

0

0,1133

0

0

0,1133

MeH - 10 Me H - 10c: Prat de sa Torreta

607783,55 4424137,21

0,0421

0

0,0421

0

0

0,0421

MeH - 11 Me H - 11: Albufera des Grau

606848,62 4422863,33

129,7054

0 129,7054

0

0 129,7054

MeH - 12 Me H - 12a: Basses de sa Mesquida, es Murtar i Binisarmenya 609923,94 4419320,74

1,6910

0

1,6910

0

0

1,6910

MeH - 12 Me H - 12b: Basses de sa Mesquida, es Murtar i Binisarmenya 609845,03 4418738,97

1,2393

0

1,2393

0

0

1,2393

MeH - 12 Me H - 12c: Basses de sa Mesquida, es Murtar i Binisarmenya 609326,47 4419411,34

0,5096

0

0,5096

0

0

0,5096

MeH - 13 Me H - 13: La Mola

612142,29 4415155,80

1,9845

0

1,9845

0

0

1,9845

MeH - 14 Me H - 14: Maresme de Cala Canutells

599967,17 4412140,42

0,1225

0

0,1225

0

0

0,1225

MeH - 15 Me H - 15: Cala en Porter

596392,19 4414698,21

3,8752

0,5518

4,4270

5,7133

0

10,1403

MeH - 16 Me H - 16: Prat de Son Bou

590927,92 4418039,34

73,1443

0

73,1443

11,8512

1,7012

86,6966
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MeH - 17 Me H - 17: Gola del Torrent de Trebal

584808,24 4421030,70

4,4304

0

4,4304

9,6475

0

14,0779

MeH - 18 Me H - 18: Aiguamolls de Cala Galdana

582272,10 4422171,71

8,5698

0

8,5698

7,3503

0

15,9202

MeH - 19 Me H - 19: Prat de Macarella

580006,71 4421579,53

1,3942

0

1,3942

0

0

1,3942

MeH - 20 Me H - 20: Son Saura del Sud

576785,11 4420597,24

9,3069

0

9,3069

5,1176

0

14,4246

MeH - 21 Me H - 21: Gola del Torrent d’Algaiarens

579010,74 4433394,87

2,0611

0

2,0611

0,0000

0

2,0611

MeH - 22 Me H - 22a: Gola i Maresma de Binimel·là

589750,45 4433848,80

3,9217

0

3,9217

0,3064

0

4,2281

1,0957

0

1,0957

0,2727

0

1,3683

MeH - 22 Me H - 22b: Gola i Maresma de Binimel·là

Zones humides de Menorca

CODI

COORDENADES

NOM

X

Y

SUPERFÍCIE SUPFERFÍCIE
REBLIMENT
ACTUAL
POSTERIOR
(ha)
A 1985

TOTAL

HUMEDAL
REBLIMENT TOTAL ZONA HUMIDA
POTENCIAL

EIA - 01

EI A - 01: Sa Rota

372063,39 4318436,88

2,0289

0

2,0289

0

0

2,0289

EiH - 01

Ei H - 01: Riu de Santa Eulària 372462,86 4315528,78

2,8127

0

2,8127

0

0

2,8127

EiH - 02

Ei H - 02: Ses Feixes a

13,2466

4,2876

17,5342

0

7,5547

25,0889

EiH - 02

Ei H - 02: Ses Feixes b

24,2112

3,8754

28,0866

6,5627

4,9471

39,5964

EiH - 03

Ei H - 03: Ses Salines

365113,41 4308699,26

359435,66 4302493,05

467,3902

467,3902

FoH - 01 Fo H - 01: S’Espalmador

363412,23 4293948,46

7,3704

0

7,3704

0

0

7,3704

FoH - 02 Fo H - 02: Ses Salines

364070,49 4287427,83

45,2494

0

45,2494

0

0

45,2494

FoH - 03 Fo H - 03: Estany Pudent

361962,76 4287533,81

408,4219

0 408,4219

0

0

408,4219

FoH - 04 Fo H - 04: Estany des Peix

364140,33 4289260,02

110,9846

0 110,9846

0,0000

0,0000

110,9846

Zones humides d’Eivissa i de Formentera
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Les masses d’aigua càrstiques són cavitats subterrànies totalment o parcialment inundades,
amb aigua dolça, salobre o salada, que pertanyen al domini públic hidràulic subterrani, on la
presència d’aigua lliure en el medi subterrani genera unes condicions ambientals especials que
afavoreixen l’existència d’una fauna singular, a vegades específica de cada cavitat.
El document base utilitzat per identificar aquestes masses ha estat el catàleg espeleològic de
les Illes Balears, elaborat per la Federació Balear d’Espeleologia (J.Ginés, 2006), que ha
identificat tres mil dues-centes trenta coves, agrupades en set tipus: A (cavitats i coves petites,
mil vuit-centes vuitanta sis), B (coves de la zona vadosa, tres-centes quatre), C (coves de la
zona de mescla litoral, vuitanta-quatre), D (formes de drenatge actiu, denou), E (petits avencs
espicàrstiques, tres-centes setanta-quatre), F (avencs de la zona vadosa, tres-centes norantaquatre) i G (cavitats de gènesi o d’abrasió marines, cent seixanta-quatre).
De tots aquests grups, únicament els que formen part de les masses d’aigua càrstiques de
l’inventari de zones humides de les Illes Balears són: el tipus C, corresponent a coves de la
zona de mescla litoral que contenen ambients anquialins, i el tipus D, corresponent a coves de
drenatge actiu que contenen ambients exclusivament d’aigua dolça, en ser els únics tipus que
contenen aigua de manera permanent i constitueixen, per tant, masses d’aigua càrstica.
Així, les coves de la zona de mescla litoral (tipus C) amb ambients anquialins són llacs de
coves inundades per aigua salobre o totalment marina, sense presentar cap connexió directa
amb el mar, on habiten animals marins que en molts de casos presenten un elevat valor
faunístic per ser relíquies de llinatges evolutius primitius, ja desapareguts o extremadament
estranys en l’actualitat.
En canvi, les coves de drenatge actiu amb hàbitats dolç-aqüícoles no litorals són galeries
subhoritzontals que presenten funcionalitat activa de drenatge, formades per la dissolució i per
l’erosió de l’aigua dolça. Es troben presents a la Serra de Tramuntana a Mallorca i en la part
central del migjorn de Menorca.
En total s’han inclòs en l’inventari setanta-quatre masses càrstiques, seixanta-tres a Mallorca,
nou a Menorca i dues a Formentera. De les denou coves de drenatge actiu amb hàbitats dolçaqüícoles conegudes, se n’hi ha inclòs setze (catorze a Mallorca i dues a Menorca), i de les
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vuitanta-quatre coves de la zona de mescla litoral amb ambients anquialins conegudes, se n’hi
ha inclòs cinquanta-vuit (quaranta-nou a Mallorca, set a Menorca i dues a Formentera).
Les coves de drenatge actiu amb hàbitats dolç-aqüícoles no litorals són cavitats de naturalesa
càrstica, les dimensions de les quals oscil·len entre els 3.000 metres de la Font de sa Vall
(Menorca) o els 1.100 metres de recorregut de la Cova de les Rodes, a Mallorca, per esmentar
les més llargues, a coves d’escàs recorregut. L’interès faunístic és molt important. S’hi registren
un total de deu espècies de crustacis estigobionts, quatre d’aquests endèmics de les illes. Cal
destacar-ne la Cova des Rodes amb set espècies.
Les coves de la zona de mescla litoral amb ambients anquialins es caracteritzen per ser
cavitats de naturalesa càrstica. Destaca la dimensió de la Cova de sa Gleda, a Mallorca, amb
més de 10 km de recorregut subaquàtic, així com d’altres amb escassos centímetres de
profunditat. L’interès faunístic és important. S’hi registren un total de quaranta espècies de
crustacis estigobionts, dels quals cal destacar un dels dos únics representants en aigües
espanyoles de l’ordre Thermosbaenacea, i els únics representants de famílies de l’ordre
Metacrangonysctidae Ridgewayiidae, Superornatiremidae i Speleophriidae. D’aquestes
espècies, vint-i-vuit són endemismes exclusius de les Balears, així com cinc dels trenta-dos
gèneres registrats. Cal destacar-ne, per la seva riquesa faunística, la Cova des Coll i la Cova
Genovesa, amb catorze i dotze espècies respectivament.
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La taula següent resumeix les diferents tipologies de zones humides definides en aquest Pla
Hidrològic:

Tipus
AIGUAMOLLS
BASSES TEMPORALS
MASSES D’AIGUA CÀRSTICA

TOTAL

MALLORCA
31
109
63
203

MENORCA
22
36
9
67

EIVISSA
3
8
11

FORMENTERA
4
13
2
19

TOTAL
60
166
74
300

c) Pressions
Per a cada aiguamoll s’han identificat les fonts de contaminació puntual —efecte de
depuradores i d’abocaments, de gasolineres, d’abocadors, d’urbanitzacions, de rebliment, de
granges i de cementeris—, les fonts de contaminació difusa —agricultura, ramaderia,
carreteres, ús recreatiu, urbanització, ús de maquinària pesant i reg amb aigües depurades—,
si hi ha extraccions d’aigua, obres de regulació, alteracions morfològiques, usos del sòl —cultiu,
urbà, salines, recreatiu, tractament d’aigües residuals, infraestructures i embassament— i unes
altres pressions —caça, crema de vegetació per activitat agrícola, activitat salinera
abandonada, excursionisme, introducció d’espècies, circulació de cotxes, incendis, pesca,
canalitzacions, dragatges…—.
Així, les principals alteracions que poden afectar els aiguamolls com a conseqüència de les
pressions que pateixen són:
-

La destrucció directa de l’aiguamoll a causa del rebliment, del drenatge induït per
objectius sanitaris o canvis d’ús, d’urbanitzacions, etc.

-

Els canvis de l’hàbitat com a conseqüència d’una gestió artificial de l’aiguamoll.

-

Els canvis de règim hídric per l’explotació dels aqüífers associats, per les alteracions dels
cursos naturals, per la introducció forçada d’aigua de mar per produir de sal, etc.

-

La contaminació orgànica d’origen urbà (aigües residuals) o agrícola (fertilitzants) i la
contaminació inorgànica d’origen industrial i urbà (substàncies tòxiques, metalls pesants)
o agrícola (plaguicides).

-

L’ explotació de recursos naturals (pesca, pasturatge, caça, freqüentació excessiva, etc.).

- La introducció d’espècies exòtiques i invasores.
En relació amb les masses d’aigua càrstica, s’han identificat les pressions següents:
-

Abocaments d’aigües residuals (infiltració de fosses sèptiques, etc.).

-

Destrucció mecànica per pedreres, o rebliment de la cavitat per abocament de runes
d’obra.

-

Pràctica d’espeleobusseig amb la pertorbació de l’estratificació de la columna d’aigua i
amb la destrucció d’espeleotemes (estalactites, etc.) submergits.

-

Localització de nuclis urbans (risc de destrucció per fonamentació, infiltració directa o
difusa d’aigües residuals, etc.).

-

Explotació turística (contaminació lumínica, detergents, alteració de l’atmosfera de la
cavitat per obertura de sortides d’emergència, etc.).

-

Abocament de fems, electrodomèstics, etc. o ús com a abocador.

-

Extracció d’aigua amb finalitats domèstiques o agrícoles.
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-

Freqüentació excessiva i incontrolada.

Quant a les coves tipus C (ambients anquialins), ubicades en general a menys de 500 metres
de la costa i on les espècies anquialines semblen estar restringides a una cova o a un sistema
cavernícola, les principals pressions que pateixen són, a causa de l’excessiu desenvolupament
turístic de la franja costanera, la seva destrucció, l’abocament d’aigües residuals domèstiques i
la infiltració difusa a través dels aqüífers costaners. També cal sumar-hi, en casos puntuals,
l’explotació turística d’algunes cavitats i l’espeleobusseig que encara no compta amb cap
regulació.
Així, de les coves identifiques per incloure-les en el “Document tècnic d’aiguamolls de les Illes
Balears”, cal destacar de l’illa de Mallorca i per la seva elevada pressió, la Cova des Coll
(Felanitx) —amenaçada pels abocaments, per l’espeleobusseig, per les extraccions d’aigua i
per la presència de nuclis urbans pròxims, i que es caracteritza per presentar una alta riquesa
biològica (s’hi han identificat catorze espècies)—, la Cova des Carrer de sa Punta (Felanitx) —
amenaçada pels abocaments, pel rebliment, pel nuclis urbans pròxims o per la presència de
fems—, i la Cova Genovesa (Manacor) —amenaçada pels abocaments, per l’espeleobusseig,
pels nuclis urbans pròxims i pels fems, i que es caracteritza per presentar una alta diversitat
biològica (s’hi han identificat dotze espècies)—. A Menorca, hi destaca la Cova de na Figuera
(Ciutadella), afectada per la presència de nuclis urbans pròxims i pels fems.
La pràctica totalitat de les coves tipus D (drenatge actiu) són emprades per abastir-se d’aigua,
bé directament de la cavitat o bé després d’haver sortit a l’exterior, per a ús agrícola, de
jardineria o urbà. A més, en alguns casos, són freqüents les amenaces per abocaments
d’aigües fecals o per presència d’urbanitzacions. Cal destacar de Mallorca, per l’elevada
pressió, la Cova de les Rodes (Pollença), amenaçada pels abocaments, pel rebliment, pels
nuclis urbans pròxims i per la freqüentació excessiva.
d) Estat de conservació
El “Document tècnic de caracterització, de classificació, de delimitació i d’inventari de zones
humides de les Illes Balears”, elaborat l’any 2007, estableix diferents metodologies per valorar
l’estat de conservació de les zones humides, d’acord amb la tipologia (aiguamoll, bassa
temporal i massa d’aigua càrstica). A continuació, i de manera resumida, es desglossen les
metodologies i l’estat de conservació de cada una.
Aiguamolls
Segons la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa (UICN, 1992), els processos i les
interaccions que hi ha entre els components dels aiguamolls (aigua, sòls, topografia,
microorganismes, plantes i animals) generen un seguit de valors i de beneficis per als éssers
humans que poden dividir-se en tres tipus: funcions, productes i atributs dels aiguamolls. La
seva combinació fa que els aiguamolls tenguin un elevat valor social i econòmic.
Així, en la categoria de funcions dels aiguamolls, s’hi agruparien els beneficis que ofereixen de
manera indirecta i que es generen a partir de les interaccions dels components biòtics o
abiòtics. Poden formar part d’aquesta categoria: la recàrrega i la descàrrega dels aqüífers; el
control de les avingudes; l’estabilització de la línia costanera; el control de l’erosió a través de la
vegetació de l’aiguamoll; la retenció de sediments i de substàncies tòxiques en els parts baixes
de les conques fluvials; la retenció de nutrients, en condicions determinades, per les plantes i
pels sediments dels aiguamolls; la protecció contra tempestes, en dissipar els aiguamolls
costaners la força del vent i de les onades, fet que en redueix els danys; l’estabilització de
microclimes, en particular les precipitacions i les temperatures; les activitats recreatives, el
turisme…
En canvi, en la categoria dels productes dels aiguamolls, hi trobaríem aquells components
directament explotables per l’home i dels quals s’obté un benefici econòmic, com és el cas dels
recursos vegetals, forestals, agraris, minerals…
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Finalment, dins dels atributs dels aiguamolls, hi trobaríem aquells components que posseeixen
un valor per si mateixos o que donen peu a uns altres usos, encara que no necessàriament
siguin utilitzats. Així formarien part d’aquesta categoria, la diversitat biològica o el seu caràcter
com a patrimoni cultural i natural d’una determinada zona.
Per valorar els aiguamolls, s’han creat quatre blocs de valors que agrupen les distintes
funcions, productes i atributs dels aiguamolls, a saber: valors biòtics i abiòtics singulars, valors
com a recurs econòmic, valors culturals i valors de protecció del territori enfront de riscs.
Al seu torn, cada bloc s’ha subdividit en diferents tipus:
 Valors biòtics i abiòtics singulars
Naturalístics generals. Reflecteixen l’estat actual i potencial dels sistemes naturals presents al
conjunt de l’aiguamoll, o representen una tipologia hidrogeomorfològica específica, única o poc
freqüent.
Específics. Recullen les espècies protegides, especialment les catalogades com en perill
d’extinció o amenaçades.
Estructurants. Recullen la posició de la zona en relació amb unes altres zones i amb espais
naturals d’interès. Se’n possibilita la connexió directa o indirecta. S’hi pot definir, en conjunt, un
sistema d’interès hidrogeomorfològic zonal.
 Valors com a recurs econòmic
Agropecuaris i extractius. Recullen activitats com l’agricultura, la ramaderia, l’extracció de sal…,
sempre que siguin compatibles o, fins i tot, necessàries per al manteniment.
Turistics, recreatius i cinegètics. Recursos que sempre que han de ser compatibles amb la seva
conservació.
Hídrics. Recullen l’aportació de l’aiguamoll a la formació, al manteniment i a la protecció dels
recursos hídrics, així com la possibilitat d’utilitzar-los, tant en quantitat com en qualitat.
 Valors culturals
Paisatgístics. Consideren la qualitat visual que proporciona l’aiguamoll, tenint-ne en compte la
representativitat i la singularitat, així com l’aportació en relació amb uns altres paisatges de
l’entorn.
Patrimonials o etnològics. Recullen els elements o els conjunts d’interès historicoartístic, així
com els representatius de modes de viure que siguin part del patrimoni etnològic.
Didàctics i científics. Recullen els elements o els conjunts que permeten explicar processos
naturals o historicoculturals de rellevància, en el camp de l’educació o de la investigació.
 Valors de protecció del territori enfront de riscs
Contenció de la intrusió marina. Considera l’aportació de l’aiguamoll costaner enfront de la
intrusió marina o de la dels fronts litorals associats respecte a l’erosió de la costa. S’hi inclouen
també unes altres funcions com l’estabilització microclimàtica o l’atenuació dels efectes dels
temporals.
Minoració de danys per inundació. Recull la contribució de l’aiguamoll a la disminució dels
possibles danys per avingudes, amb l’absorció dels volums d’inundació i amb la disminució de
la velocitat de l’aigua.
Contenció de contaminants. Preveu la capacitat de la zona humida per absorbir o per fixar
contaminants, per evitar-ne la dispersió i, en alguns casos, per ajudar-ne a la depuració.
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Per a cada valor identificat hi ha fins a quatre possibilitats de qualificació en ordre decreixent:
Qualificació aiguamoll

Valor-puntuació

Rellevant

Important - 3

Significatiu

Destacable - 2

Present

Positiu - 1

Poc significatiu

Irrellevant - 0

Observacions
Per ell mateix es mereix protecció
Insuficients, per ell mateix, per aconsellar-ne la
protecció
Importància menor que l’anterior qualificació
Absència de valor

L’assignació de la puntuació de cada valor per a cada aiguamoll, va ser duita a terme per un
grup d’experts vinculats en l’àmbit del treball de l’ecologia i de la gestió ambiental.
Posteriorment, es van sumar totes les puntuacions, es va reduir el total a la unitat i es va
establir un rang de l’aiguamoll d’acord amb el valor obtingut.
VALOR
0,8-1
0,6-0,8
0,4-0,6
0,2-0,4
<0,2

RANG
MOLT ALT
ALT
MITJÀ
MODERAT
BAIX

Al seu torn, els resultats obtinguts van ser vinculats a la valoració de caràcter hidrogeològic, i
es va obtenir una qualificació final integrada que fusiona tots els aspectes valorats.
Així, de les seixanta zones humides identifiques, i sense considerar-ne els criteris
hidrogeològics, dues presenten un valor molt alt (Albufera de Mallorca i Salobrar de Campos),
cinc un valor alt (Salines d’Eivissa, Albufereta de Pollença, Prat de ses Fontanelles, Albufera
des Grau i Prat de Son Bou), denou un valor mitjà, vint un valor moderat i catorze un valor baix.
En canvi, si es consideren, a més, els criteris hidrogeològics de les seixanta zones humides,
una presenta un valor molt alt (Albufera de Mallorca), quatre un valor alt (Albufereta de
Pollença, Salobrar de Campos, Albufera des Grau i Prat de Son Bou), vint un valor mitjà, vint-ivuit un valor moderat i vuit un valor baix.
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VALORACIÓ DELS AIGUAMOLLS DE LES ILLES BALEARES
Biòtics

Hídrics

Paisatgístics

Patrimonials i
etnològics

Didáctics i
científics

Contenció
intrusió
marina

Minoració
inundacions

Contenció
contaminants

Ses Feixes a) Prat Vila

Turístics i
cinegètics

EIH02

Agropecuaris
i extractius

Riu de Santa Eulària

Estructurants

EIH01

Protecció riscs

Específics

Nom

Culturals

Naturalístics
generals

Codi

Recursos econòmics

Total

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

9

Total
normal.

0,25

DGRH

MITJANA
FINAL

8

6

8

14

13

14

N1 N2

9

Ses Feixes b) Talamanca

2

1

2

0

1

0

2

3

1

1

2

2

17

0,47

17

24

18

20

EIH03

Salines d’Eivissa

3

2

3

3

2

0

3

3

2

1

1

1

24

0,67

24

24

19

22

FOH01

Bassa de S’Espalmador

2

1

1

0

1

0

2

1

1

0

1

1

11

0,31

11

9

20

13

FOH02

Salines de Formentera

2

1

2

1

1

0

2

3

1

1

1

1

16

0,44

16

19

13

16

FOH03

Estany Pudent

3

3

2

1

2

0

3

3

1

1

1

1

21

0,58

21

21

20

21

FOH04

Estany des Peix

1

1

1

2

3

0

2

1

1

0

1

1

14

0,39

14

21

18

18

MAH01

La Gola

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

9

0,25

9

12

12

11

MAH02

Prat de l’Ullal

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

12

0,33

12

4

11

9

MAH03

Torrent de Sant Jordi

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

8

0,22

8

7

17

11

MAH04

Albufereta de Pollença

3

2

3

1

2

1

3

2

3

1

2

1

24

0,67

24

28

31

28

MAH05

Prat de Maristany

1

1

2

1

1

1

1

0

1

1

1

1

12

0,33

12

22

18

17

MAH06

Estany des Ponts

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

0,08

3

17

11

10

MAH07

Albufera de Mallorca

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

30

0,83

30

30

32

31

MAH08

Estany de Son Bauló

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

0,36

13

12

19

15

MAH09

Estany de Son Real

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

0,39

14

13

19

15

MAH10

Estany de na Borges

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

17

0,47

17

15

19

17

MAH11

Estany de Canyamel

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

11

0,31

11

13

21

15

MAH12

Riuet de s’Illot

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

3

0,08

3

8

2

4

MAH13

Riuet des Port de Manacor

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

5

0,14

5

8

13

9

MAH14

Estany d’en Mas

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

6

0,17

6

9

8

MAH15

Bassa de Cala Magraner

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

4

0,11

4

12

8

MAH16

Estany de Cala Murada

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

9

0,25

9

16

13

MAH17

Torrent des Caló d’en Marçal

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

5

0,14

5

10

8

MAH18

Prat de Porto Petro

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

8

0,22

8

6

7

7

MAH19

Fonts de n’Alís

1

1

1

0

1

0

2

1

2

1

1

1

12

0,33

12

11

15

13

MAH20

S’Amarador

1

1

1

0

1

0

2

1

2

1

1

1

12

0,33

12

12

16

13

MAH21

Estany de ses Gambes

2

2

2

1

2

1

3

2

2

1

1

1

20

0,56

20

14

18

17

MAH22

Estany des Tamarells

2

2

2

1

3

1

3

1

2

1

1

1

20

0,56

20

10

18

16
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MAH23

Salines Colònia de Sant Jordi

2

2

2

3

1

0

3

3

2

0

1

0

19

0,53

19

18

14

17

MAH24

Salobrar de Campos

3

3

3

3

3

1

3

3

3

2

2

1

30

0,83

30

25

15

23

MAH25

Prat les Dunes de sa Ràpita

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

7

0,19

7

0

13

7

MAH26

Prat des Pil·larí

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

6

0,17

6

2

2

3

MAH27

Prat de ses Fontanelles

1

1

1

0

1

0

2

1

1

1

2

1

24

0,67

24

13

13

17

MAH28

Prat de l’aeroport de Son Sant Joan

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

0,08

3

6

6

5

MAH29

Prat de la Font de la Vila

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

4

0,11

4

4

7

5

MAH30

Sa Porrassa

1

3

1

1

1

1

0

1

2

1

1

1

14

0,39

14

12

14

13

MAH31

Prat de Son Amer

1

3

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

11

0,31

11

11

11

MEH01

Port de sa Nitja

1

0

1

0

1

0

2

0

1

1

0

0

7

0,19

7

5

13

8

MEH02

Prat de Lluriac – Tirant

3

3

2

3

1

1

2

1

2

1

2

1

22

0,61

22

18

19

20

MEH03

Salines de Fornells

2

1

1

1

1

0

3

3

2

1

2

1

18

0,50

18

15

9

14

MEH04

Salines de la Concepció

2

1

1

1

1

0

3

3

2

1

2

1

18

0,50

18

14

11

14

MEH05

Prat de Cala Roja

1

1

0

0

1

0

2

0

1

0

1

0

7

0,19

7

16

12

MEH06

Albufera de Mercadal

2

2

2

1

2

0

2

1

2

1

1

1

17

0,47

17

18

16

MEH07

Bassa de Cala Molí

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

5

0,14

5

3

4

MEH08

Prats i Salines de Mongofre

2

2

2

0

2

0

3

1

2

1

2

1

18

0,50

18

15

13

15

MEH09

Prat de Morella

2

1

1

1

2

0

3

1

2

1

1

1

16

0,44

16

11

18

15

MEH10

Prat de sa Torreta

1

1

1

1

2

0

1

0

1

1

1

1

11

0,31

11

16

14

MEH11

Albufera des Grau

3

3

3

2

2

0

3

2

3

2

2

2

27

0,75

27

25

23

25

MEH12

Basses de sa Mesquida

1

2

1

0

1

0

2

0

3

1

1

1

13

0,36

13

4

16

11

MEH13

La Mola

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

5

0,14

5

6

6

MEH14

Maresme des Canutells

1

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

1

12

0,33

12

10

11

MEH15

Gola de Cala en Porter

1

1

1

2

2

0

2

1

2

1

1

1

15

0,42

15

11

14

13

MEH16

Prat de Son Bou

3

2

3

2

2

1

3

1

3

1

1

2

24

0,67

24

16

26

22

MEH17

Gola Torrent de Trebalúger

2

1

1

2

2

1

3

1

1

1

1

1

17

0,47

17

14

14

15

MEH18

Aiguamolls de Cala Galdana

2

1

1

2

2

1

3

1

1

1

1

1

17

0,47

17

11

13

14

MEH19

Prat de Macarella

2

1

1

2

2

1

3

1

1

1

1

1

17

0,47

17

5

10

11

MEH20

Prat de Bellavista

11

11

MEH21

Gola Torrent d’Algaiarens

2

1

1

2

2

1

3

1

1

1

1

1

17

0,47

17

13

13

14

MEH22

Gola i Maresma de Binimel·là

2

1

1

2

2

1

3

1

1

1

1

1

17

0,47

17

13

12

14

Codi
MA
ME
EI
FO

Illa
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

Codi valoració
Irrellevant
Present
Significatiu
Rellevant

Rangs
<7
Baix
8 a 14 Moderat
15 a 21 Mitjà
22 a 29 Alt
30 a 36 Molt alt

0
1
2
3
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Total normalitzat
<0,2
0,2 - 0,4
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1
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Basses temporals
La valoració s’ha fonamentat en els característiques següents:
 Riquesa i conservació de la comunitat indicadora d’invertebrats aquàtics (crustacis i
insectes, majoritàriament).
 Presència d’espècies vegetals singulars, especialment rares i amenaçades.
 Valors estratègics de cada localitat en les comunitats de vertebrats dependents de
l’aigua, especialment amfibis i rèptils.
 Altres valoracions específiques (valor relatiu respecte al territori total, etc.).
D’acord amb aquests valors s’han establert tres categories segons la rellevància específica i
ambiental: alta, mitjana o baixa. A més, s’ha establert una quarta categoria, que s’ha combinat
amb les altres, en aquelles localitats potencialment valuoses, però amb dades insuficients que
no en permeten la valoració, basant-se en les inspeccions de camp duites a terme pels tècnics.
Així, de les cent seixanta-sis basses temporals identificades amb valors suficients per ser
incloses en el Decret d’aiguamolls de les Illes Balears, vuitanta-tres tenen una valoració alta:
cinquanta-tres de les cent nou identificades a Mallorca; vint-i-una de les trenta-sis identificades
a Menorca; cinc de les vuit identificades a Eivissa, i quatre de les tretze identificades a
Formentera.
Masses d’aigua càrstica
El grau de conservació de totes les cavitats que contenen masses d’aigua a les Illes Balears
s’ha avaluat aplicant-hi una escala arbitrària d’1 a 4.
Grau de conservació

Descripció

(1) No amenaçada

-

(2) Vulnerable

Amb un intens règim de visites, espeleobusseig
o situades dins d’urbanitzacions o de terrenys
urbanitzables

(3) Alterada
(4) Pràcticament destruïda

Sotmesa a explotació turística, abocaments…
Per pedreres, per abocament de runes d’obra,
o per construccions

A l’illa de Mallorca, de les quaranta-nou coves tipus C (drenatge litoral), desset no presenten
amenaces, vint-i-tres es troben en un estat vulnerable, vuit estan alterades, i una, la Cova de
s’Abisament (Sant Llorenç), pràcticament destruïda.
A l’illa de Menorca, de les set coves incloses en l’inventari, quatre no presenten amenaces i
tres són vulnerables.
Finalment, a l’illa de Formentera, de les dues coves incloses en l’inventari, una no es troba
amenaçada (la Cova Can Ferrando) i l’altra, la Cova de sa Pedrera, es troba pràcticament
destruïda.
Quant a les coves tipus D (drenatge actiu), de les catorze identificades a l’illa de Mallorca, cinc
no presenten amenaces, vuit són vulnerables, i una, la Cova de Randa (Algaida), es troba en
una situació entre vulnerable i amenaçada. A l’illa de Menorca, la Font de sa Vall i la Cova d’en
Curt no presenten amenaces.
La valoració d’ambdós tipus de coves (tipus C i tipus D), s’ha fet tant a partir de criteris
morfomètrics (desenvolupament total conegut o estimat, recorregut subaquàtic), com a partir de
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la importància del desenvolupament d’espeleotemes (freàtics o no freàtics), de les morfologies
de corrosió, de la importància arqueològica i de les espècies estenobiontes (organismes
capaços de desenvolupar-se en unes condicions ambientals molt estrictes i constants). Així,
s’ha obtingut una valoració global que pot ser màxima, elevada i normal, i que s’associa a la
necessitat de protecció.
VALORACIÓ CAVITATS TIPUS C (ambients anquialins)

4

450 m

Pendent
exploració

SÍ

SÍ

SÍ

VALORACIÓ
GLOBAL
(NECESSITAT
DE PROTECCIÓ)

MÀXIMA

Font ses Aiguades

Alcúdia

Ma

1

180 m

180 m

SÍ

SÍ

Cova des Bastons

Alcúdia

Ma

-

Important

Important

SÍ

SÍ

Cova Son Sant Martí

Alcúdia

Ma

5

SÍ

Cova
de
Llàgrimes

Alcúdia

Ma

-

SÍ

C. Sínia Son T A

Campos

Ma

-

NORMAL

Cova de ses Sitjoles

Campos

Ma

1

NORMAL

Cova de sa Catedral

Capdepera

Ma

2

SÍ

Cova de na Barxa

Capdepera

Ma

9

SÍ

Cova de na Mitjana

Capdepera

Ma

8

SÍ

ses

28 m

SÍ

SÍ

ELEVADA
ELEVADA

SÍ
SÍ

ELEVADA
ELEVADA

NORMAL
SÍ

ELEVADA

SÍ

MÀXIMA

Cova des Ases

Felanitx

Ma

3

Cova de sa Sínia

Felanitx

Ma

2

Cova des Coll

Felanitx

Ma

14

Felanitx

Ma

-

NORMAL

Felanitx

Ma

1

NORMAL

Cova de Cala Mitjana

Felanitx

Ma

-

Cova d’en Bassol

Felanitx

Ma

-

2.176 m

Cova Pas Vallgornera

Llucmajor

Ma

2

Cova Genovesa

Manacor

Ma

12

Cova Can Bordils

Manacor

Ma

1

641 m

Cova Carrer de sa
Punta
Cova
de
ses
Barraques

632 m

SÍ

IMPORTÀNCIA
ARQUEOLÒGICA

RECORREGUT
TOTAL

Ma

JACIMENT
PALEONTOLÒGIC

FAUNA

Alcúdia

ESPELEOTEMES
FREÀTICS

ILLA

Cova de sa Bassa
Blanca

MORFOLOGIES
CORROSIÓ

MUNICIPI

ESPELEOTEMES

CAVITAT

RECORREGUT
SUBAQUÀTIC

SÍ

SÍ

SÍ
7.020 m

5.529 m

SÍ

NORMAL
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

6.435 m

475 m

SÍ

SÍ

SÍ

2.447 m

1.845 m

SÍ

SÍ

SÍ

Manacor

Ma

5

Coves del Drac

Manacor

Ma

5

3.100 m

Cova Figuera

Manacor

Ma

1

300 m

Cova de s’Aigua

Manacor

Ma

-

Cova Fumassos

Manacor

Ma

1

Cova dets Hams

Manacor

Ma

5

MÀXIMA
MÀXIMA
SÍ

SÍ
SÍ
600 m

SÍ

SÍ
SÍ

MÀXIMA

NORMAL

1.579 m

Cova des Coloms I

ELEVADA

SÍ

MÀXIMA

SÍ

ELEVADA

SÍ

ELEVADA

SÍ

SÍ

SÍ

ELEVADA
ELEVADA
NORMAL

SÍ
375 m

SÍ

NORMAL

SÍ

Cova de s’Ònix

Manacor

Ma

4

SÍ

Cova de sa Piqueta

Manacor

Ma

-

SÍ

Cova des Pou

Manacor

Ma

2

Es Secret des Moix

Manacor

Ma

5

SÍ

Cova de sa Sínia

Manacor

Ma

1

SÍ

Cova del Dimoni

Manacor

Ma

5

Camp des Pou

Manacor

Ma

2

Cova Cala Varques

Manacor

Ma

11

NORMAL
SÍ
SÍ

SÍ

ELEVADA

SÍ

MÀXIMA
NORMAL

120 m

NORMAL
SÍ

ELEVADA

SÍ

SÍ

NORMAL

SÍ

SÍ

ELEVADA

NORMAL
591 m

252 m
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Manacor

1.127 m

Ma

2

2.025 m

Ma

10

Ma

8

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

MÀXIMA

SÍ

ELEVADA

IMPORTÀNCIA
ARQUEOLÒGICA

Cova des Pont

1.221 m

JACIMENT
PALEONTOLÒGIC

Manacor

2

ESPELEOTEMES
FREÀTICS

Manacor

Cova de Cala Falcó

Ma

MORFOLOGIES
CORROSIÓ

Cova del Pirata

RECORREGUT
SUBAQUÀTIC

ESPELEOTEMES

Manacor

RECORREGUT
TOTAL

Cova Cala Varques B

FAUNA

MUNICIPI

ILLA

CAVITAT

VALORACIÓ
GLOBAL
(NECESSITAT
DE PROTECCIÓ)

ACD

SI

2.025 m

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Cova des Serral

Manacor

Ma

7

SÍ

Cova des Sòtil

Manacor

Ma

5

SÍ

Cova de sa Gleda

Manacor

Ma

8

A Cala Gonsalba

10.500 m

9.880 m

SÍ

Pollença

Ma

-

SÍ

Cova de s’Illot

Sant Llorenç

Ma

1

SÍ

Cova s’Abisament

Sant Llorenç

Ma

4

SÍ

Cova de sa Torre

Sant Llorenç

Ma

1

Santanyí

Ma

3

1.005 m

Santanyí

Ma

3

Elevat

Cova
de
Santanyí

Cala

Cova des Dracs

SÍ

SÍ

MÀXIMA

SÍ

MÀXIMA
ELEVADA
NORMAL

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

MÀXIMA
NORMAL

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

NORMAL
ELEVADA
NORMAL

766 m

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

MÀXIMA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

MÀXIMA

SÍ

ELEVADA

Cova des Burrí

Palma

Ca

10

SÍ

Cova de sa Llumeta

Palma

Ca

8

SÍ

Cova de sa Font

Andratx

Dra

4

SÍ

Cova de s’Aigua

Ciutadella

Me

2

Cova de sa Tauleta

Ciutadella

Me

-

SÍ

ELEVADA

Cova de na Figuera

Ciutadella

Me

-

SÍ

NORMAL

Cova Figueres

462 m

200 m

SÍ

ELEVADA

ELEVADA
SÍ

SÍ

MAXIMA

Sant Lluís

Me

3

SÍ

Cova Polida

Es Mercadal

Me

2

SÍ

A de s’Albufereta

Es Mercadal

Me

-

NORMAL

Cova Anglesos

Es Mercadal

Me

-

NORMAL

Cova de sa Pedrera

Formentera

For

3

NORMAL

Cova
de
Ferrando

Formentera

For

-

Can

SÍ

VALORACIÓ CAVITATS TIPUS D
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SÍ

ELEVADA
ELEVADA

ELEVADA
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CAVITAT

Cova dets
Estudiants
Font des
Patró Lau
Font des
Verger
Font
de
ses
Artigues
Cova
Torrent de
Cúber
Font
de
Can Sales
Cova de la
Font
Avenc de
la Font
Cova de
Can
Sivella
Font d’en
Vicenç
Font
de
l’Algaret
Cova de
les Rodes
Avenc na
Borrassa
Cova de
Randa
Font de sa
Vall
Cova d’en
Curt

RECORREGUT
MUNICIPI
TOTAL

RECORREGUT
SUBAQUÀTIC

ESPELEOTEMES

MORFOLOGIES
CORROSIÓ
EROSIÓ

VALORACIÓ
GLOBAL
(NECESSITAT
DE
PROTECCIÓ

Sóller

600 m

150 m

SÍ

SÍ

MÀXIMA

Sóller

257 m

-

SÍ

-

ELEVADA

Sóller

Elevat

Elevat

-

-

MÀXIMA

Alaró

Elevat

-

-

-

ELEVADA

Escorca

Elevat

-

SÍ

SÍ

ELEVADA

Pollença

SÍ

-

ELEVADA

Pollença

-

-

ELEVADA

Pollença

-

-

ELEVADA

Pollença

SÍ

-

ELEVADA

Pollença

-

-

ELEVADA

SÍ

SÍ

MÀXIMA

Pollença

315 m

-

Pollença

1.100 m

SÍ

SÍ

MÀXIMA

Pollença

Elevat

SÍ

-

ELEVADA

Algaida

200 m

SÍ

SÍ

ELEVADA

Es
Migjorn

3.000 m

SÍ

SÍ

MÀXIMA

Ferreries

332 m

SÍ

SÍ

MÀXIMA
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4.1.2.

MASSES D’AIGUA DE TRANSICIÓ

a) Identificació
S’han considerat masses d’aigua de transició, la major part de les zones humides naturals
existents que tenen el seu origen en una franja de costa amb un cordó de dunes, que separa
del mar una zona interior relativament deprimida i que rep aportacions d’aigua a través dels
torrents, dels aqüífers i per connexió amb l’aigua del mar.
S’han identificat com a masses d’aigua de transició quaranta subzones de trenta zones
humides: vint-i-cinc a Mallorca, que es corresponen amb tretze zones humides; desset a
Menorca, que es correspon amb onze; tres a Eivissa, que es corresponen amb dues, i quatre a
Formentera, que es corresponen amb quatre.
Dues de les situades a Formentera, l’Estany des Peix i l’Estany Pudent, podrien ser
considerades, per la seva situació i pel seu règim hídric, masses d’aigua costaneres, però s’han
considerat aigües de transició pel seu caràcter de zones humides i per les grans diferències
amb aquelles.
ZH

ID SUBZONA

MA01
MA01
MA01
MA01
MA01
MA01
MA03
MA03
MA03
MA04
MA04
MA04
MA06
MA07
MA07
MA08
MA08
MA09
MA13
MA14
MA18
MA19
MA22
MA23
MA23
ME01
ME01
ME01
ME04
ME05
ME06

MA01MOLINI
MA01ZH02
MA01ZR01
MA01ZR03
MA01ZR11
MA01ZR13
MA03CAN
MA03ESLLACS
MA03SABAR
MA04ZH01
MA04ZR02
MA04ZR07
MA06
MA07I
MA07II
MA08I
MA08II
MA09ZH01
MA13
MA14H01
MA18
MA19
MA22
MA23Estre
MA23Salobrar
ME01ZH02
ME01ZH03
ME01ZH04
ME04
ME05ZR05
ME06

ID SUBZONA
CAIB
MAH07Molini
MAH07ZH02
MAH07ZR01
MAH07ZR03
MAH07ZR11
MAH07ZR13
MAH04Can
MAH04EsLlacs
MAH04Sabar
MAH05ZH01
MAH05ZH02
MAH05ZH07
MAH08
MAH09I
MAH09II
MAH10I
MAH10II
MAH11
MAH15
MAH16
MAH19
MAH20
MAH23
MAH24Estre
MAH24Salobrar
MEH11ZH02
MEH11ZH03
MEH11ZH04
MEH15
MEH16
MEH17

ME09

ME09ZH01

MEH20

ME10
ME11
ME11
ME13
ME13

ME10
ME11ZH06
ME11ZH07
ME13ZH02
ME13ZH03

MEH21
MEH22BZH06
MEH22AZH07
MEH02ZH02
MEH02ZH03

ME17

ME17

MEH06

ME19

ME19ZH02

MEH08ZH02

TOPÒNIM

x utm

y utm

Albufera de Mallorca
Albufera de Mallorca
Albufera de Mallorca
Albufera de Mallorca
Albufera de Mallorca
Albufera de Mallorca
Albufereta de Pollença
Albufereta de Pollença
Albufereta de Pollença
Prat Maristany- Estany Ponts
Prat Maristany- Estany Ponts
Prat Maristany- Estany Ponts
Estany de Son Bauló
Estany de Son Real
Estany de Son Real
Estany de na Borges
Estany de na Borges
Estany de Canyamel
Estany de Cala Magraner
Estany de Cala Murada
Fonts de n’Alís
S’Amarador
Salines de la Colònia de Sant Jordi
Salobrar de Campos
Salobrar de Campos
Albufera des Grau
Albufera des Grau
Albufera des Grau
Gola de Cala en Porter
Prat de Son Bou
Gola del Torrent de Trebalúger
Prat de Bellavista - Son Saura
(sud)
Gola del Torrent d’Algaiarens
Gola i Maresma de Binimel là
Gola i Maresma de Binimel là
Prat de Lluriac- Tirant
Prat de Lluriac- Tirant
Albufera d’es Mercadal - Son Saura
(nord)
Prats i Salines de Mongofre
(Addaia)

507692
511185
508920
509695
508873
509566
507113
507539
508713
509918
510369
509194
514335
517851
517878
520018
520234
537700
524664
523677
516154
515927
499699
499795
500928
606109
606788
608076
596592
591311
584402

4402660
4403184
4406396
4404793
4405348
4404739
4413505
4411904
4411796
4409975
4410330
4409477
4400767
4398338
4398892
4396796
4397713
4390062
4370847
4366997
4356089
4355442
4352656
4354917
4356301
4422784
4422630
4422581
4414442
4417497
4420775

576672

4420375

578950
589514
589026
593420
594119

4433482
4433835
4434260
4432250
4433438

598778

4431122

603135

4427669
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ZH

ID SUBZONA

ID SUBZONA
CAIB

ME19

ME19ZH03

MEH08ZH03

ME19

ME19ZH04

MEH08ZH04

ME20

ME20ZH02

MEH09

ZH

ID SUBZONA

ID SUBZONA
CAIB

EI01

EI011ZH01

EIH04ZH01

EI01

EI01ZH02

FO01

TOPÒNIM
Albufera d’es Mercadal - Son Saura
(nord)
Prats i Salines de Mongofre
(Addaia)
Prat de Morella
TOPÒNIM

x utm

y utm

Salines Eivissa

358536

4301742

EIH04ZH02

Salines Eivissa

360583

4304070

FO01

FOH03

Estany Pudent

363963

4286497

FO02

FO02

FOH04

Estany d’es Peix

361167

4287439

FO03

FO03

FOH02

Salines
Formentera

364167

4288939
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de

x utm

y utm

603103

4427585

602740

4427348

607050

4427092

REFERÈNCIA
No
hi
referències
No
hi
referències
No
hi
referències
No
hi
referències
No
hi
referències

ha
ha
ha
ha
ha
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Situació de le masses d’aigua de transició a Mallorca

Situació de le masses d’aigua de transició a Menorca
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Situació de le masses d’aigua de transició a Eivissa i a Formentera

b) Tipologia
Les aigües de transició de les Illes Balears, segons la DMA, pertanyen a l’ecoregió mar
Mediterrània. La tipologia utilitzada inicialment per classificar-les, estava basada, igual que per
a les masses d’aigua tipus llac, en el sistema B de la DMA. A pesar que en un principi es va
intentar establir una tipologia d’aiguamolls litorals d’acord amb els distints tipus morfològics
definits en l’inventari de zones humides de les Illes Balears, a saber:
LITORAL
Desembocadura
Prat costaner
Llacuna costanera
Bassa de desembocadura
Prat litoral
Llacuna litoral
Albufera
Tipus morfològics segons l’inventari zones humides de les Illes Balears (2007)

al final es va descartar, perquè no permetia establir-hi una delimitació clara entre les diferents
tipologies. Així, i com les masses d’aigua tipus llac, les tipologies de les aigües de transició
s’han basat en el gradient de salinitat, que s’ha ajustat a les característiques particulars de la
salinitat de les masses d’aigua del territori balear.
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Tipus
Oligohalí
Mesohalí
Euhalí

% Salinitat Illes Baleares
<5 ‰
5-26 ‰
≥26 ‰

La taula següent recull la quantitat de subzones humides que hi ha a cada illa d’acord amb la
tipologia, i indica els percentatges màxims i els mínims de salinitat mitjana que s’hi ha trobat.
Tipus
Oligohalí
Mesohalí
Euhalí
TOTAL

MALLORCA
Subzones
Salinitat
15
1-4,7
7
6,6-19,2
3
31,5-47,8
25

MENORCA
Subzones Salinitat
6
0,5-4,9
11
8,1-24,6
17

EIVISSA
Subzones Salinitat
1
13
2
32,7-79
3

FORMENTERA
Subzones
Salinitat
1
3,7
3
33,9-50,6
4

c) Condicions de referència
Igual que les masses d’aigua superficial tipus llac, les masses de referència es van seleccionar
tenint en compte les fonts directes de pressió que afectassin la morfologia de les masses
d’aigua (activitats pesqueres, dragatges…), les fonts de contaminació puntual i difusa
procedents de l’agricultura intensiva, i els abocaments urbans i industrials.
Després d’analitzar la composició fisicoquímica de les aigües i la similitud de la composició
biològica entre aiguamolls del mateix tipus, es van seleccionar sis punts de referència: dos
tipus euhalí (Estany de s’Espalmador i Salines de la Colònia de Sant Jordi), dos tipus mesohalí
(Albufera des Grau) i dos tipus oligohalí (Prat de Morella i Prat de Bellavista-Son Saura (sud).
d) Pressions
S’han identificat tres tipus de pressions en les masses d’aigua de transició: per efecte de les
depuradores i dels abocaments, per efecte de l’origen de l’aigua, i per efecte de la salinització i
de la hidromorfologia.
A continuació, es desglossa l’efecte que té cada una d’aquestes pressions sobre cada tipologia
de massa d’aigua.
 Efecte de les depuradores i dels abocaments
Aquest tipus de pressió té un alt potencial d’exercir un efecte significatiu sobre les distintes
masses d’aigua. Les zones humides de les Illes Balears són d’escassa entitat i, per tant,més
vulnerables a pressions de baixa magnitud. Per això, petites aportacions de matèria orgànica
consumixen l’oxigen dissolt, generen condicions d’anòxia i provoquen el nitrogen i el fòsfor
l’eutrofització.
• Tipus oligohalí
Les zones que reben efluents de depuradores i d’abocaments presenten uns valors més alts de
fòsfor i de nitrogen.
• Tipus mesohalí
Cap zona humida amb aquesta tipologia presenta pressió per efecte de depuradores i
d’abocaments, encara que en alguns punts hi ha presència d’abocaments puntuals (punt MA01
Molini a l’Albufera de Mallorca i punt MA03 es Llacs a l’Albufereta de Pollença).
• Tipus euhalí
Patró semblant al tipus oligohalí, encara que s’observen els majors valors de fòsfor a les zones
afectades per depuradores i per abocaments, mentre que els valors més alts de nitrogen es
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localitzen a les zones on no hi ha referències (encara que sensiblement inferiors als del tipus
oligohalí).
 Efecte de l’origen de l’aigua
Molts d’aiguamolls reben aportacions freàtiques a causa de la comunicació amb les masses
d’aigua subterrània, bé continental o bé marina. Les masses d’aigua subterrànies de les Illes
Balears són els últims receptors de les aportacions humanes derivades del sanejament
ineficient o dels usos agrícoles (fertilitzants). Per això, aiguamolls amb alimentació hipogènica
continental poden veure’s més afectats per les pressions humanes que aquells amb
alimentació superficial (dependent de les activitats extensives a la seva conca) o marina.
La tendència a llarg termini d’enriquiment en nutrients que poden patir les aigües subterrànies
continentals, és susceptible d’afectar, alhora, els aiguamolls que alimenten.
• Tipus oligohalí
El Prat de Bellavista (ME09ZH01), massa de referència, té aportació d’aigua hipogènica
(intrusió marina). Cal destacar que s’aprecien nivells alts de fosfats en les mostres
hipogèniques i quantitats altes de nitrogen inorgànic, que també es donen a les zones on no hi
ha referències.
• Tipus mesohalí
Aquelles masses amb aportació hipogènica presenten una elevada càrrega de fosfats i de
nitrogen inorgànic, encara que la seva relació mostra una alta variació en aquells aiguamolls
sense aportacions hipogèniques.
• Tipus euhalí
Totes tenen aportacions d’aigua hipogènica. El fitoplàncton és l’element biològic més sensible
per a aquest tipus de pressions.
 Efecte de la salinització i de la hidromorfologia
L’activitat humana d’extracció i la concentració de sal a les salines ocasiona variacions
anòmales en la dinàmica natural de la composició fisicoquímica de les aigües de les masses
d’aigua de transició, dirigida pels processos d’evaporació de sals. Aquesta dinàmica es
modifica en regular l’home la comunicació hidrològica entre el mar i els aiguamolls.
Les activitats humanes influeixen en l’hàbitat de les salines, en afectar de manera física al
bentos litoral, fent compartiments de l’hàbitat i afectant la comunicació hidrològica d’algunes
zones de l’aiguamoll. Aquesta pressió pot tenir una influència recent o històrica. El seu major
efecte és augmentar de manera no natural el nivell de salinitat i la fluctuació, la qual cosa pot
imposar limitacions a l’establiment de determinats organismes.
Així formarien part d’aquest tipus de pressions, les Salines d’Eivissa, de Formentera, Prats i
Salines de Mongobre, Salines de la Colònia de Sant Jordi i Salobrar de Campos, excloent-ne la
tipologia oligohalina, ja que no presenta la condició de salines. En les masses d’aigua amb
tipologia euhalina, les mostres més salinitzades són les que han patit menys pressions i les que
han presentat un elevat contingut en nitrogen dissolt.
La taula següent resumeix les pressions que poden arribar a patir les masses d’aigua de
transició segons la tipologia. S’indiquen en color el tipus de pressió.
Pressions orgàniques
(depuradora/abocament)
Tipus oligohalí
Tipus mesohalí
Tipus euhalí

130

Origen de l’aigua

Salinització i
hidromorfologia

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARES - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

ZH

TOPÒNIM

MA01

Albufera de Mallorca

MA03

Albufereta de Pollença

ID SUBZONA
MA01MOLINI
MA01ZH02
MA01ZR01
MA01ZR03
MA01ZR11
MA01ZR13
MA03CAN
MA03ESLLAC
S
MA03SABAR
MA04ZH01
MA04ZR02
MA04ZR07

TIPUS
Meso
Oligo
Meso
Oligo
Oligo
Oligo
Meso

Ramat
Gestió hidrològica actual del parc
(e.g. efecte de les comportes, del
dragatge i de la construcció de
nous canals)

Meso

Abocaments de depuradora
Infiltració de fosses sèptiques

MA06

Oligo

MA07I
MA07II
MA08I
MA08II
MA09ZH01
MA13
MA14H01

Meso
Meso
Meso
Meso
Oligo
Meso
Meso

Meso
Meso
Oligo
Meso

MA04

Prat Maristany - Estany Ponts

MA06

Estany de Son Bauló

MA07

Estany de Son Real

MA08

Estany de na Borges

MA09
MA13
MA14

Estany de Canyamel
Estany de Cala Magraner
Estany de Cala Murada

MA18

Fonts de n’Alís

MA18

Eu

MA19

S’Amarador
Salines de la Colònia de Sant
Jordi

MA19

Meso

MA22

Eu

MA23Estre
MA23Salobrar

Eu
Meso

MA22
MA23

Salobrar de Campos

PRESSIONS

Parc aquàtic i poliesportiu
ZR07 és artificial
Abocaments de les depuradores
de Muro i de Santa Margalida

Conca de captació molt argilosa
Pressió turística, residus
Aigües residuals de l’EDAR de
Barques Trencades
Ramat

Sistema de salines
Ramat

Pressiones a les masses d’aigua de transició (Mallorca)
ZH

TOPÒNIM

ME01

Albufera des Grau

ME04

Gola de Cala en Porter

ME05

Prat de Son Bou

ME06

Gola
del
Trebalúger

ME09
ME10

Torrent

de

Prat de Bellavista - Son Saura
(sud)
Gola del Torrent d’Algaiarens

ME11

Gola i Maresma de Binimel lá

ME13

Prat de Lluriac - Tirant

ME17

Albufera d’es Mercadal - Son
Saura (nord)

ME19

Prats i Salines de Mongofre
(Addaia)

ME20

Prat de Morella

ID SUBZONA
ME01ZH02
ME01ZH03
ME01ZH04

TIPUS
Meso
Meso
Meso

ME04

Oligo

ME05ZR05

Oligo

ME06

Oligo

ME09ZH01

Oligo

ME10
ME11ZH06

Oligo
Oligo

ME11ZH07

Oligo

ME13ZH02
ME13ZH03

Oligo
Oligo

ME17

Oligo

ME19ZH02
ME19ZH03
ME19ZH04
ME20ZH02

Meso
Meso
Meso
Oligo

PRESSIONS
Algunes
(ZH02)

molt

somes

Possibles abocaments
Plantacions de fruiters
Ramat
Abocaments de la depuradora de
Ferreries

Ramaderia
Ànecs
Turisme
(aparcament
molt
proper)
ZH07 es una llacuna que no
s’hauria d’incloure com a part de
l’aiguamoll

Algunes
(ZH03)

Pressiones a les masses d’aigua de transició (Menorca)
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ZH
EI01

TOPÒNIM
Salines Eivissa

FO01
FO02
FO03
FO04
EI02

Estany Pudent
Estany d’es Peix
Salines de Formentera
Estany de s’Espalmador
Feixes Talamanca Vila

ID SUBZONA
EI011ZH01
EI01ZH02
FO01
FO02
FO03
FO04
EI02

TIPUS
Eu
Eu
Oligo
Eu
Eu
Eu
Meso

PRESSIONS
Explotació salina
Turisme
Mostreig en suggeriment

Explotació salina

Pressions a les masses d’aigua de transició (Eivissa i Formentera)
e) Estat ecològic
Per avaluar cada una dels punts estudiats als aiguamolls, s’ha elaborat un índex multimètric per
a cada un dels elements biològics analitzats, invertebrats i fitoplàncton, permetent-hi establir,
partint dels valors a les localitats de referència, l’estat ecològic de qualsevol punt. Per a això, es
van seguir les passes següents:
• Avaluació de la indicació biològica estacional i anual dels elements biològics de qualitat,
invertebrats i fitoplàncton.
• Integració dels dos elements biològics i proposta de classe final de l’estat ecològic.
• Comprovació de l’estat fisicoquímic del bon estat i de les resta de classes.
El procediment seguit per avaluar les estacions estudiades, basant-se en els elements biològics
de qualitat analitzats, ha estat el següent:
• Campanyes de mostratge per a cada element biològic analitzat.
• Integració dels resultats obtinguts per al fitoplàncton i per als invertebrats. Les dades
fisicoquímiques van ser utilitzades com a eina per contrastar les classes d’estat ecològic
final establertes després de la integració.
A continuació es presenten, per a cada una de les tipologies establertes, els resultats obtinguts
en els estudis elaborats.
• Tipus OLIGOHALÍ
Generalment, el multimètric de fitoplàncton tendeix a avaluar de manera més positiva els punts
estudiats. Així, en tretze dels vint punts estudiats (65%), el fitoplàncton els assigna una classe
d’estat per damunt de l’assignada pels invertebrats. En els altres set (35%), els invertebrats
assignen una classe d’estat per damunt de l’assignada pel fitoplàncton.
Dels vint punts estudiats, set no compleixen els requisits de la DMA. Aquests es localitzen a:
Albufera de Mallorca (MA01ZR011), Prat de Maristany (MA04ZR02), Estany de Son Bauló
(MA06), Estanys des Tamarells (MA21), Gola de Cala en Porter (ME04), Gola del Torrent de
Trebalúger (ME06) i Gola i Maresma de Binimel·là (ME11ZH06).
No obstant això, en general la valoració del tipus oligohalí és bona, ja que el 65% de les
masses d’aigües superen els requisits de la DMA: 10% referències, 55% bones, 10%
moderades i 25% deficients.
• Tipus MESOHALÍ
Generalment, el multimètric de fitoplàncton tendeix a avaluar de manera més positiva els punts
estudiats. Així, en tretze dels vint-i-dos punts estudiats (59%), el fitoplàncton els assigna una
classe d’estat per damunt de l’assignada pels invertebrats. En els altres nou (41%), ocorre el
contrari.
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Dels vint-i-dos punts estudiats, nou no compleixen els requisits de la DMA, bé per un element o
bé per un altre. Aquests es localitzen a: Feixes Talamanca (EI02), Albufereta de Pollença
(MA03Can i MA03Sabar), Estany de na Borges (MA08I i MA08II), Estany de Cala Magraner
(MA13), Salobrar de Campos (MA23Salobrar), Albufera des Grau (ME01ZH02) i Prats i Salines
de Mongofre (ME19ZH03).
En general, la valoració del tipus mesohalí és bona, ja que més del 50% de les masses
d’aigües superen els requisits de la DMA: 10% referències, 48% bones, 24% moderades i 19%
deficients. No obstant això, si es compara amb les altres dues tipologies (oligohalina i
euhalina), és el que proporcionalment es troba pitjor.
• Tipus EUHALÍ
Quant al tipus euhalí, hi ha un equilibri entre l’avaluació dels dos elements biològics, ja que el
50% de les masses d’aigües han estat valorades més positivament pel fitoplàncton i, en una
una mateixa proporció, ho han estat pels invertebrats.
Dels nou punts estudiats, tres no compleixen els requisits de la DMA, bé per un element o bé
per un altre. Aquests es localitzen a: Salines d’Eivissa (EI011ZH01), Estany des Peix (FO02) i
Font de n’Alís (MA18).
Per tant, la valoració general del tipus euhalí és bona, ja que el 66,5% dels punts supera els
requisits de la DMA: 33% referències, 33% bones, 22% moderades i 11% deficients.
Finalment, en la taula següent es mostra el resum de l’estat ecològic de les zones humides,
d’acord amb l’aiguamoll a què pertanyen.
ZH

Topònim

MA01

Albufera de Mallorca

MA03

Albufereta de Pollença

MA01MOLINI
MA01ZH02
MA01ZR01
MA01ZR03
MA01ZR11
MA01ZR13
MA03CAN
MA03ESLLACS

Meso
Oligo
Meso
Oligo
Oligo
Oligo
Meso
Meso

Classe
estat
Bo
Bo
Bo
Bo
Moderat
Bo
Moderat
Bo

MA03SABAR

Meso

Moderat

Meso
Oligo
Meso

Bo
Deficient
Bo

Id subzona

Tipus

MA04

Prat Maristany - Estany
Ponts

MA04ZH01
MA04ZR02
MA04ZR07

MA06

Estany de Son Bauló

MA06

Oligo

Deficient

MA07

Estany de Son Real

MA08

Estany de na Borges

MA09

Estany de Canyamel
Estany
de
Cala
Magraner
Estany de Cala Murada

MA07I
MA07II
MA08I
MA08II
MA09ZH01

Meso
Meso
Meso
Meso
Oligo

Bo
Bo
Deficient
Deficient
Bo

MA13

Meso

Deficient

MA14H01

Meso

Bo

MA13
MA14
MA18

Fonts de n’Alís

MA18

Eu

Moderat

MA19

S’Amarador
Salines de la Colònia de
Sant Jordi

MA19

Meso

Bo

MA22

Eu

Referència

Eu
Meso

Bo
Moderat

MA22
MA23

Salobrar de Campos

MA23ESTRE
MA23SALOBRAR
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Pressions
Ramat
Gestió hidrològica actual
del parc (e.g. efecte de
les comportes, dragatge
i construcció de nous
canals)
Abocaments
de
depuradora
Infiltració
de
fosses
sèptiques
Parc
aquàtic
i
poliesportiu
ZR07 és artificial
Abocaments
de
les
depuradores de Muro i
de Santa Margalida

Conca de captació molt
argilosa
Pressió turística, residus
Aigües
residuals
de
l’EDAR
de
Barques
Trencades
Ramat

Sistema de salines
Ramat
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Estat ecològic de les masses d’aigua de transició a Mallorca

ME01

Albufera des Grau

ME01ZH02
ME01ZH03
ME01ZH04

Meso
Meso
Meso

Classe
estat
Moderat
Referència
Referència

ME04

Gola de Cala en Porter

ME04

Oligo

Moderat

ME05

Prat de Son Bou

ME05ZR05

Oligo

Bo

ME06

Gola del Torrent
Trebalúger

ME06

Oligo

Deficent

ME09ZH01

Oligo

Referència

ME10

Oligo

Bo

ME11ZH06

Oligo

Deficent

ME11ZH07

Oligo

Bo

ZH

ME09
ME10

Topònim

Id subzona

de

Prat de Bellavista - Son
Saura (Sud)
Gola
del
Torrent
d’Algaiarens

Tipus

ME11

Gola i Maresma
Binimel là

ME13

Prat de Lluriac - Tirant

ME13ZH02
ME13ZH03

Oligo
Oligo

Bo
Bo

ME17

Albufera de MercadalSon Saura (nord)

ME17

Oligo

Bo

ME19
ME20

ZH
EI01
EI02
FO01
FO02
FO03
FO04

de

Pressions
Algunes
zones
somes (ZH02)

Possibles abocaments
Plantacions de fruiters
Ramat
Abocament
de
la
depuradora de Ferreries

Ramaderia
Ànecs
Turisme
(aparcament
molt pròxim)
ZH07 és una llacuna que
no s’hauria d’incloure
com a part de l’aiguamoll

ME19ZH02
Meso
Bo
Algunes
zones
ME19ZH03
Meso
Moderat
somes (ZH03)
ME19ZH04
Meso
Bo
Prat de Morella
ME20ZH02
Oligo
Referència
Estat ecològic de les masses d’aigua de transició a Menorca
Prats i Salines
Mongofre (Addaia)

de

molt

molt

Classe
Pressions
estat
Explotació salines
EI011ZH01
Eu
Deficient
Salines Eivissa
Turisme
EI01ZH02
Eu
Bo
Feixes Talamanca Vila
EI02
Meso
Deficient
Explotació salines
Estany Pudent
FO01
Oligo
Bo
Estany des Peix
FO02
Eu
Moderat
Mostratge en surgència
Salines de Formentera
FO03
Eu
Bo
Estany de s’Espalmador
FO04
Eu
Referència
Estat ecològic de les masses d’aigua de transició a Eivissa i a Formentera
Topònim

Id subzona
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4.1.3.

MASSES D’AIGUA COSTANERES

a) Identificació
La DMA defineix les aigües costaneres com aquelles aigües superficials situades des de la línia
de costa fins a una milla nàutica mar endins. Atesa l’abundant però heterogènia informació que
es va obtenir per a la delimitació de les masses d’aigua, es va optar per utilitzar els criteris del
tipus de massa d’aigua juntament amb les pressions més significatives a què estaven
sotmeses. Així s’han diferenciat trenta-una masses d’aigua costaneres, a saber:
Setze masses a Mallorca
MASSES D’AIGÜES SUPERFICIALS COSTANERES A MALLORCA
Codi
Situació
MA-1/CW-M2
Entre Cala Falcó i Punta Negra
MA-2/CW-M3
Badia de Santa Ponça
MA-3/CW-M2
Entre Punta Negra i Illa de Formentor
MA-4/CW-M2
Badia de Sóller
MA-5/CW-M3
Badia de Pollença (entre Illa de Formentor i Cap Pinar)
MA-6/CW-M2
Entre Cap Pinar i Illa d’Alcúdia
MA-7/CW-M3
Badia d’Alcúdia (entre Illa d’Aucanada i Colònia de Sant Pere)
MA-8/CW-M3
Entre Colònia Sant Pere i Cap de Capdepera
MA-9/CW-M3
Entre Cap de Capdepera i Portocolom
MA-10/CW-M2 Entre Punta des Jonc (Portocolom) i Cala Figuera
MA-11/CW-M3 Entre Cala Figuera i Cala Beltran
MA-12/CW-M2 Arxipèlag de Cabrera
MA-13/CW-M2 Entre Cala Beltran i Cap de Regana
MA-14/CW-M3 Entre Cap de Regana i Cap Enderrocat
MA-15/CW-M3 Entre Cap Enderrocat i Cala Major
MA-16/CW-M3 Entre Cala Major i Cala Falcó
Cinc masses a Menorca
MASSES D’AIGÜES SUPERFICIALS COSTANERES A MENORCA
Codi
Situació
ME-1/CW-M2
Entre el Cap de Bajolí i Punta Prima
ME-2/CW-M3
Badia de Fornells
ME-3/CW-M3
Port de Maó
ME-4/CW-M4
Entre Punta Prima i Punta de na Bruna
ME-5/CW-M2
Entre Punta de na Bruna i Cap de Bajolí
Vuit masses a Eivissa
MASSES D’AIGÜES SUPERFICIALS COSTANERES A EIVISSA
Codi
Situació
IB-1/CW-M2
Entre Punta des Jondal i Cap des Mossons
IB-2/CW-M4
Badia de San Antoni
IB-3/CW-M4
Entre Cap des Mossons i Punta Grossa
IB-4/CW-M4
Entre Punta Grossa i Cala Llenya
IB-5/CW-M3
Entre Cala Llenya i Punta Blanca
IB-6/CW-M4
Entre Punta Blanca i Punta dets Andreus
IB-7/CW-M3
Entre Punta dets Andreus i Punta de sa Mata
IBFO-8/CW-M4 Els Freus d’Eivissa i de Formentera
Dues masses a Formentera
MASSES D’AIGÜES SUPERFICIALS COSTANERES A FORMENTERA
Codi
Situació
FO-9/CW-M3
Entre Punta de sa Gavina i Punta de ses Pesqueres
FO-10/CW-M2 Entre Punta de ses Pesqueres i Punta de ses Pedreres
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Masses d’aigües costaneres a Mallorca
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Masses d’aigües costaneres a Menorca
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Masses d’aigües costaneres a Eivissa i a Formentera
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b) Tipologia
Les aigües costaneres de les Illes Balears, segons la DMA, pertanyen a l’ecoregió Mar
Mediterrània. Inicialment, la tipologia utilitzada per classificar-les estava basada en el sistema A
de la DMA, mitjançant el qual es defineix el tipus de massa proposat segons el pendent
detectat a una milla nàutica (1.852 m) de la línia de costa. Així, les que superaven els 40
metres es consideraven aigües profundes, mentre que les que no els superaven es
consideraven aigües somes. D’altra banda, la tipificació es va efectuar també d’acord amb el
substrat existent, i se’n van definir dos tipus: el predominantment rocós i el sedimentari o
arenós.
Així es va establir la classificació següent:
Tipus
CW-M1
CW-M2
CW-M3
CW-M4

Nom de tipus
Costa rocosa soma
Costa rocosa profunda
Costa sedimentària soma
Costa sedimentària profunda

Substrat

Profunditat

Rocós
Rocós
Sedimentari
Sedimentari

Soma
Profunda
Soma
Profunda

No obstant això, per a les aigües costaneres mediterrànies espanyoles, ha anat millor aplicar-hi
la relació directa amb la salinitat que la composició del substrat i el perfil de profunditat.
Així, les aigües costaneres s’han classificat d’acord amb la salinitat mitjana anual, la qual cosa
ha redefinit la tipificació de les aigües costaneres en tres nous tipus:
Tipus I

Tipus II

Tipus III

Zones altament influenciades per
aportacions d’aigua continental

Zones
no
influenciades
directament per aportacions
d’aigua continental

Salinitat

<34.5

34,5 – 37,5

>37,5

Densitat

<25

25 - 27

> 27

Zones sense
continental

influència

Segons aquesta nova tipificació, la totalitat de les masses costaneres de la demarcació de les
Illes Balears es troben englobades en el tipus III. Les del tipus I no hi estan representades,
atesa la inexistència de rius i d’aportacions directes i constants d’aigua continental a les costes.
A les de tipus II, s’hi podria incorporar alguna massa, en el supòsit que es redefinissin les
masses d’aigües existents com a conseqüència d’un futur programa de monitoratge.
c) Condicions de referència
Tres masses d’aigua es van seleccionar com a masses d’aigua de referència, a saber:
arxipèlag de Cabrera (Mallorca), entre Cap de Bajolí i Punta Prima (Menorca) i els Freus
d’Eivissa i de Formentera.
d) Pressions
S’han definit quinze elements de pressió per a les trenta-una masses d’aigua costanera, que es
poden agrupar en tres tipologies: alteracions morfològiques, fonts de contaminació (puntuals i
difuses) i altres pressions. Per a cada un dels elements de pressió, s’ha establert una fórmula
de càlcul i un llindar de pressió.
Així, quant a les alteracions morfològiques, s’han tingut en compte les pressions següents:
-

Rigidificació de la costa: construcció i instal·lació de diferents infraestructures sobre el
litoral, com ara esculleres, molls, espigons, ports, marines i passeigs marítims.

-

Regeneració de platges.
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-

Esculls artificials.

Pel que fa a les fonts de contaminació puntual, s’han tingut en compte les pressions següents:
-

Punts d’abocament: qualsevol conducció o canalització l’abocament del qual (de la
naturalesa que sigui) arribi des de terra al mar, ja sigui de manera habitual o de manera
esporàdica.

-

Abocament d’aigües residuals depurades.

-

Abocament de salmorra.

-

Abocament tèrmic.

-

Aqüicultura.

Quant a les fonts de contaminació difusa, s’han tingut en compte les pressions següents:
-

Ús urbà del sòl: pressions generades per la presència d’àrees urbanitzades pròximes al
mar.

-

Ús agropecuari del sòl: pressions generades per l’ús agrícola del sòl en règim de regadiu
i per la implantació d’explotacions ramaderes.

Pel que fa a unes altres pressions, s’han tingut en compte: pesca, ports pesquers, trànsit
marítim i espècies invasores
Respecte a la pressió per espècies invasores, a pesar que la seva presència pot considerar-se
un problema ambiental per al medi marí, no és possible relacionar-la amb activitats humanes
concretes desenvolupades a terra, per la qual cosa plantejar la presència d’espècies invasores
com un element de pressió sobre les masses d’aigua costaneres no està justificat.
La taula següent resumeix la quantitat de masses d’aigües costaneres, trenta-una en total, que
es troben afectades per les diferents pressions.
TIPUS DE PRESSIÓ

MASSES D’AIGUA COSTANERA
Alteracions morfològiques
Rigidificació de la costa
17
10
Regeneració de platges
7
Esculls artificials
Fonts de contaminació puntual
4
Punts d’abocament
11
Abocament d’aigües depurades
2
Abocament de salmorra
3
Abocament tèrmic
0
Aqüicultura
Fonts de contaminació difusa
10
Ús urbà del sòl
16
Ús agropecuari del sòl
Altres pressions
0
Pesca
4
Ports pesquers
6
Trànsit marítim
0
Espècies invasores
De les noranta pressions identificades en totes les masses d’aigua costanera, desset són a
causa de la rigidificació de la costa, setze a causa de l’ús agropecuari del sòl, onze a causa de
l’abocament d’aigües depurades i deu tant a causa de l’ús urbà del sòl com a causa de la
regeneració de platges. Aquests cinc elements de pressió representen el 71% de les pressions
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identificades en totes les masses d’aigua costaneres de les Illes Balears. No obstant això, cal
indicar que no tots els elements de pressió utilitzats tenen el mateix pes, per la qual cosa és
possible que una determinada pressió que apareix en un nombre reduït de vegades tengui un
major efecte que d’altres elements de pressió que apareixen amb una major freqüència.
De les trenta-una masses d’aigua costanera i dels quinze elements de pressió considerats, vinti-una es troben sotmeses a algun tipus de pressió significativa. Cal destacar-ne les masses IB7/CW-M3 (entre Punta dets Andreus i Punta de sa Mata, a Eivissa), MA-15/CW-M3 (entre Cap
Enderrocat i Cala Major, a Mallorca) i IB-2/CW-M4 (Badia de Sant Antoni) que es troben
afectades cadascuna per nou pressions.
Per valorar amb més precisió el grau d’incidència de les pressions avaluades, s’ha fet una
classificació de les masses d’aigua d’acord amb el nombre de pressions significatives a què
estan sotmeses. S’han establert cinc rangs de pressió significativa, amb els punts de tall
equidistants en cada una, tal com representa la figura següent.

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

Les figures següents representen la síntesi de l’anàlisi de pressions, on es recullen les masses
d’aigua, els elements de pressió considerats i la interacció entre ambdós grups, amb una
codificació per codi de color de la categoria segons el nombre de pressions significatives a què
pertany cada massa d’aigua. Aquest mateix codi de color s’utilitza en els mapes adjunts.
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Presión por Regeneración de Playas

Presión por Arrecifes Artificiales

Presión por Puntos de Vertido

Presión por Vertido de Aguas Residuales Depurada

Presión por Vertido de Salmuera

Presión por Vertido Térmico

Presión por Acuicultura

Presión por Uso Urbano del Suelo

Presión por Uso Agropecuario del Suelo

Presión por Pesca

Presión por Puertos Pesqueros

Presión por Puertos Deportivos

Presión por Tráfico Marítimo

Presión por especies invasoras

CÓDIGO
FO-09/CW-M3
FO-10/CW-M2
IB-01/CW-M2
IB-02/CW-M4
IB-03/CW-M4
IB-04/CW-M4
IB-05/CW-M3
IB-06/CW-M4
IB-07/CW-M3
IBFO-08/CW-M4
MA-01/CW-M2
MA-02/CW-M3
MA-03/CW-M2
MA-04/CW-M2
MA-05/CW-M3
MA-06/CW-M2
MA-07/CW-M3
MA-08/CW-M3
MA-09/CW-M3
MA-10/CW-M2
MA-11/CW-M3
MA-12/CW-M2
MA-13/CW-M2
MA-14/CW-M3
MA-15/CW-M3
MA-16/CW-M3
ME-01/CW-M2
ME-02/CW-M3
ME-03/CW-M3
ME-04/CW-M4
ME-05/CW-M2

Presión por Rigidificación de la Costa
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PRC

PRP

PAA

PPV

PVRD

PVS

PVT

PA

PUUS

PUAS

PP

PPP

PPD

PTM

PEI

Total
0
0
0
9
0
1
5
0
9
1
1
5
0
7
4
0
8
0
5
1
1
0
0
2
9
5
1
2
6
3
5
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Resultat de l’anàlisi de pressions a les aigües costaneres de Mallorca
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Resultat de l’anàlisi de pressions a les aigües costaneres de Menorca
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Resultat de l’anàlisi de pressions a les aigües costaneres d’Eivissa i de Formentera
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e) Estat ecològic
Per definir l’estat ecològic de les masses d’aigua i per classificar-ne alguna com a massa de
referència, s’han utilitzat els següents indicadors:
-

Indicadors biològics: fitoplàncton, microalgues i angiospermes, i invertebrats bentònics.

-

Indicadors fisicoquímics.

¾ Qualitat ambiental d’acord amb la biota bentònica
L’avaluació de la qualitat ambiental del litoral balear d’acord amb la biota bentònica, s’ha
desenvolupat usant com a indicadors biològics les macroalgues i els invertebrats bentònics.
Les metodologies d’estudi per a aquests indicadors són complementàries, en utilitzar-se les
macroalgues en costes amb substrat rocós i els invertebrats bentònics en costes d’origen
sedimentari (detrític).
La metodologia per a l’estudi de les macroalgues s’ha desenvolupat d’acord amb allò que ha
establert la Directiva marc. Com a base per desenvolupar aquest estudi, va ser necessari
elaborar una cartografia de les comunitats bentòniques litorals, incloent-hi aquells factors
geomorfològics costaners que n’afecten la distribució (morfologia costanera, tipus de substrat,
pendent, orientació, naturalitat i artificialitat del substrat, grau d’exposició o altura del penyasegat).
Durant el període comprès entre l’abril i el juny de 2006, es van dur a terme les campanyes per
valorar les macroalgues com a bioindicadors. Es van treure mostres del 32,79% del litoral
balear.
Una vegada obtingudes les dades sobre la cartografia de les comunitats bentòniques i dels
factors geomorfològics, aquestes es van bolcar en un suport GIS, assignant-los, basant-se en
la longitud de costa ocupada per la comunitat i en la qualitat que se li va assignar, el valor de
qualitat ambiental (EQV) del tros de costa considerat. Posteriorment, es va calcular la qualitat
ecològica relativa (EQR), quocient entre l’EQV del sector estudiat i l’EQV d’unes zones de
referència, amb unes característiques geomorfològiques de la costa idèntiques o semblants al
sector estudiat. Així es van classificar els sectors de costa en cinc categories (estats ecològics:
molt bo, bo, moderat, deficient i dolent) corresponents a l’estat de qualitat, tal com requereix la
DMA.
Per a cada sector es va aplicar aquesta metodologia en una o en diverses porcions
representatives, que van ser prèviament triades tenint en compte la geomorfologia costanera i
les possibles fonts d’impacte ambiental.
Aquesta metodologia d’estudi, coneguda com CARLIT i desenvolupada pel Centre Estudis
Avançats Blanes, es basa en una cartografia litoral de les comunitats bentòniques i presenta
els resultats d’acord amb un índex EQR de l’estat ambiental del litoral, segons les comunitats
bentòniques de l’infralitoral superior. Per aplicar-la-hi va caldre dur a terme:
• Prospecció visual. L’aplicació de la prospecció visual permet caracteritzar en continu
l’estat ecològic de tota la costa balear, basant-se en les comunitats que s’hi
desenvolupen. Per obtenir la informació de les comunitats establertes en cada índex, es
trien trams de costa representatius de cada massa d’aigua. Aquesta prospecció es va
dur a terme durant la primavera de 2006, coincidint amb el desenvolupament òptim de
les comunitats de Cystoseira spp. per obtenir una valoració ràpida i adequada.
• Sectorització del litoral en parts petites d’acord amb la presència i amb l’estat de les
comunitats litorals. S’hi han diferenciat dotze categories, segons l’abundància de les
comunitats de Cystoseira spp.
• Els ports i les zones arenoses no s’han qualificat.
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Els estudis fets usant les macroalgues com a bioindicador, indiquen que la qualitat de les
aigües costaneres a totes les illes de l’arxipèlag balear és molt bona, llevat de les masses
d’aigua Cap Enderrocat - Cala Major i Port de Maó, on la qualitat és bona. Aquests resultats es
corresponen amb els valors obtinguts de les comunitats algals, on predomina la presència de
Cystoseira stricta a totes les masses d’aigua, seguida de C. elongata o H. virgatum als llocs on
les condicions ambientals són menys favorables per l’assentament de C. stricta, sobretot per la
inclinació del substrat i pel grau d’il·luminació.
Les comunitats algals de les masses d’aigua Cap enderrocat - Cala Major i Port de Maó, es
corresponen amb condicions de qualitat d’aigua menys bones que la resta de masses d’aigua,
a causa d’una alta pressió antròpica que es reflecteix en urbanitzacions, en turisme i en ports, i
per ser zones confinades on s’acumulen la matèria orgànica i la contaminació que provenen del
sòl. Així, s’observa una disminució de l’abundància de C. stricta, que és substituïda per algues
fotòfiles (Corallina elongata o Haliptilon virgatum) i per unes altres espècies menys sensibles a
la contaminació, com Neogoniolithon Brassica-florida amb Paracentreels teus lividus, si bé
continuen presentant bona qualitat d’aigua.
Les masses d’aigua amb qualitat ecològica relativa màxima (EQR=1), estan presents en el 42%
de la longitud total de l’illa de Mallorca, en el 35% de l’illa de Menorca i en el 44% de les illes
Pitiüses. Cal destacar que les illes d’Eivissa i Formentera són les que tenen un millor estat
ecològic, atès que no hi ha cap massa d’aigua amb valors d’EQR menors de 0,9. Els
segueixen, en qualitat ecològica, l’illa de Menorca, on, llevat del Port de Maó, la resta de
masses tampoc baixen de valors de 0,9 d’EQR, i l’illa de Mallorca, on hi ha tres masses d’aigua
amb una puntuació per davall de 0,9.
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Estat ecològic de les masses d’aigües costaneres de les Illes Balears, segons l’indicador de
macroalgues (CARLIT)
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En relació amb els INVERTEBRATS BENTÒNICS, aquests responen a la contaminació
orgànica i, de fet, hi ha una certa correlació entre l’eutrofització de les aigües i la biomassa
d’invertebrats. A més, es veuen afectats pels canvis a l’hàbitat a causa de les pertorbacions
mecàniques, de la modificació del llit, de les aportacions de sediments i de les activitats
pesqueres. Alguns tàxons varien de manera estacional (creixement) i espacial (per distribució
de l’hàbitat, del substrat i de les condicions físiques).
Els estudis de macroinvertebrats s’han basat en l’anàlisi de la composició específica de les
comunitats que es desenvolupen en fons sedimentaris situats entre 10 i 15 metres de
profunditat. Els grups que s’utilitzen són la macrofauna, en especial els anèl·lids poliquets, els
mol·luscs bivalves, els gasteròpodes i els crustacis peracàrides.
La freqüència de seguiment ha estat estacional, com a mínim anual durant el període de màxim
creixement. Els punts de mostratge són representatius de la massa d’aigua (hàbitat, estructures
i substrat). Consideren la variació espacial i es disposen prèviament de la comunitat bàsica.
Durant el mes de juny i de juliol de 2005, es va dur a terme el mostratge de fons blans. Per a
cada massa d’aigua, trenta-una en total, s’han designat almenys dues estacions, amb dues
rèpliques de mostratge per estació. El nombre total d’estacions d’on es van treure mostres va
ser de setanta-sis (vint-i-dues a Eivissa, trenta-sis a Mallorca i devuit a Menorca). La
identificació dels organismes es va fer fins al nivell més fi (espècie, sempre que ha estat
possible). De cada dragatge es van prendre mostres per a l’anàlisi sedimentològica, i s’hi va
determinar la concentració de matèria orgànica en sediment, granulometria (escala Wentwort) i
metalls pesants.
La metodologia emprada per determinar la qualitat ambiental de les aigües litorals utilitzant els
macroinvertebrats com a indicador va ser:
−

Anàlisi multivariant. Permet segregar les mostres en grups d’afinitat, i relaciona la
composició específica de cada grup amb les variables ambientals, i per tant, amb la
qualitat ambiental.

−

Índex MEDOCC. Avalua la resistència i la sensibilitat de les comunitats bentòniques a
les pertorbacions. S’hi van establir quatre grups ecològics (espècies molt sensibles,
indiferents, tolerants i oportunistes), d’acord amb la sensibilitat a un gradient de
pertorbació, la matèria orgànica.

Els resultats de la matèria orgànica obtinguts en el sediment de les illes són molt elevats,
probablement a causa d’una acumulació de detrit vegetal (restes de macroalgues o de
Posidònia oceànica). Un total de desset estacions van presentar valors alts; en destaca la
Badia de Fornells i el Port de Maó amb els valors més alts de matèria orgànica.
Quant a l’anàlisi sedimentològica de totes les estacions d’on s’han tret mostres, més de la
meitat pertanyen a arenes fines (fang, molt fines i fines) mentre que la resta a arenes grosses.
El 19% de les masses d’aigua no estan assignades a cap estat ecològic utilitzant els
macroinvertebrats com a elements indicadors, en haver-se trobat arenes grosses.
Respecte als metalls pesants, en les trenta-una masses d’aigües costaneres no apareixen
valors significatius, llevat de valors de mercuri i de plom, lleugerament superiors als de
referència, a la Badia de Fornells, al Port de Maó i a Cala Galdana, a Menorca. L’aparició
d’aquests valors requereix una campanya intensiva per determinar-ne l’origen.
De la valoració de l’estat ecològic de les masses d’aigua a Mallorca, un 33% presenten un estat
ecològic molt bo i un 44% bo, mentre que a la resta no se’ls ha assignat cap estat ecològic. A
Eivissa i a Formentera, la majoria de les masses, el 64%, presenten un estat ecològic molt bo i
un 18% un estat ecològic bo, mentre que a la resta no se’ls ha assignat cap estat ecològic. Per
contra, Menorca és l’única illa que presenta masses d’aigua d’una menor qualitat ecològica.
Així, el 71% de les masses d’aigua menorquines tenen un estat ecològic bo, mentre que el 14%
estan valorades amb un estat moderat (Badia de Fornells i Port de Maó).

149

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARES - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Per tant, la majoria de les masses d’aigua de les Illes Balears presenten un estat ecològic bo i
molt bo. Els problemes es localitzen a les masses d’aigües molt confinades, pròpies de ports i
de badies molt tancades, amb un creixement urbà notable i un ús intens. És important tenir en
compte que, a causa de les característiques geomorfològiques d’aquestes zones i de les
comunitats que hi viuen, haurien d’avaluar-se de manera diferent per estar més pròximes a les
aigües de transició que a les aigües costaneres.
Finalment, cal destacar que, a Mallorca, hi ha quatre estacions que tenen el risc d’incomplir la
Directiva, i que, encara que estan en un estat bo, estan al límit de la categoria moderada.
Aquestes estacions es troben ubicades a la platja de Sóller, Sant Elm, Cala Llombards i Cala
Mondragó.

EIVISSA I FORMENTERA

MENORCA

MALLORCA

Illa

Massa d’aigua

EQR

Estat ecològic

Delimitació

MA-1B

0,59

Bo

Punta Castellot - Punta Negra
Badia Santa Ponsa

MA-2

0,64

Bo

MA-3A

0,85

Molt bo

Punta Negra - Cap Gros

MA-3B

0,56

Molt bo

Ses Puntes - Illa Formentor

MA-4

0,67

Bo

MA-5

0,78

Molt bo

Badia de Pollença

MA-6

0,92

Molt bo

Cap Pinar - Illa d’Aucanada

MA-7

0,77

Molt bo

Illa d’Aucanada - Colònia Sant Pere

MA-9

0,76

Molt bo

Cap de Capdepera - Portocolom

MA-10

0,54

Bo

Punta des Joncs - Cala Figuera

MA-11

0,56

Bo

Cala Figuera - Cala Beltran

MA-12

0,72

Bo

Cabrera

MA-15

0,65

Bo

Cap Enderrocat - Cala Major

MA-16

0,66

Bo

Cala Major - Cala Falcó

ME-1B

0,70

Bo

Es Morter - Punta des Clot

ME-1C

0,55

Bo

Cala Sant Esteve - Punta Prima

ME-2

0,48

Acceptable

Badia de Fornells

ME-3

0,37

Acceptable

Port de Maó

ME-4

0,65

Bo

Punta Prima - Punta na Pruna

ME-5

0,62

Bo

Punta na Pruna - Cap de Bajolí

IB-1A

0,72

Bo

Punta des Jondal - Punta sa Pedrera

IB-1B

0,73

Bo

Cap Negret - Cap des Mossons

IB-3

0,76

Molt bo

Cap des Mossons - Punta Grossa

IB-4

0,77

Molt bo

Punta Grossa - Cala Llenya

IB-5

0,82

Molt bo

Cala Llenya - Punta Blanca

Badia de Sóller

IB-6

0,80

Molt bo

Punta Blanca - Punta dets Andreus

FO-8

0,74

Molt bo

Els Freus d’Eivissa i de Formentera

FO-9

0,74

Molt bo

Punta sa Gavina - Punta ses Pesqueres

Valoració de l’estat ecològic de les masses d’aigües costaneres de les Illes Balears, en relació amb els
macroinvertebrats bentònics
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¾ Qualitat ambiental d’acord amb la posidònia oceànica
Un dels indicadors biològics de qualitat utilitzat per avaluar l’estat ecològic de les masses
d’aigua costaneres de les Illes Balears és l’angiosperma marina posidònia oceànica, ja que és
un organisme altament sensible al deteriorament mediambiental (disminució de la
transparència de l’aigua, eutrofització, contaminació, erosió) i, per tant, és un bon indicador de
la qualitat de les masses d’aigua costaneres.
Per classificar l’estat mediambiental de les masses costaneres mediterrànies amb l’ús de
posidònia oceànica com a indicador biològic, s’han desenvolupat diferents índexs, que
combinen un nombre més o menys extens de descriptors o de variables. Un d’aquests és
l’índex multivariant POMI.
Seguint el protocol descrit per Romero et alii (2007), es va aplicar l’índex multivariant POMI per
classificar l’estat ambiental de les masses d’aigua de la costa balear utilitzant-hi l’indicador
biològic de qualitat posidònia oceànica. Els descriptors considerats en l’anàlisi van ser:
15
cobertura, contingut de nitrogen i fòsfor en rizomes, i abundància relativa de l’isòtop N i del
34
S en rizomes. No es van incloure en l’anàlisi els descriptors: densitat, superfície foliar,
percentatge de fulles necrosades, metalls, concentració de N en epífits i concentració de
sacarosa en rizomes —descriptors utilitzats en la classificació de les masses d’aigua
costaneres de Catalunya—, per les raons següents:
−

Densitat: descriptor que a les Illes Balears no contribuïa a explicar la variància reflectida
en l’eix I de l’anàlisi PCA (anàlisi component principal).

−

Superfície foliar i percentatge de fulles necrosades: gran part de la variabilitat
observada entre localitats estava influenciada per la data de mostratge.

−

Metalls, concentració de N en epífits, concentració de sacarosa en rizomes: en incloure
aquests descriptors en l’anàlisi, les puntuacions en l’eix I d’estacions de referència
òptima i pèssima eren inferiors a les d’algunes estacions d’on es van treure mostres,
cosa que va impedir dur a terme la classificació.

Segons els resultats obtinguts, catorze masses d’aigua costaneres de les Illes Balears estan en
molt bon estat, catorze en bon estat, una en estat acceptable i cap en estat deficient o en mal
estat. La massa d’aigua costanera en estat acceptable és la de la zona central de la Badia de
Palma.
Finalment, cal destacar que tres masses d’aigua classificades en la categoria bon estat (Badia
de Alcúdia, Hotel Delta - Badia de Palma i Port de Maó) presenten un EQR inferior a 0,6, i
s’acosten al límit de la categoria d’estat moderat.
Massa d’aigua

EQR

Estat ecològic

Delimitació

MA-1

0,797

Molt bo

MA-2

0,643

Bo

MA-3

0,838

Molt bo

Punta Negra - Illa de Formentor

MA-5

0,838

Molt bo

Badia de Pollença

MA-6

0,744

Bo

Cap Pinar - Illa d’Aucanada

MA-7

0,586

Bo

Illa d’Aucanada- Colònia Sant Pere

MA-8

0,834

Molt bo

Colonia Sant Pere - Cap de Capdepera

MA-9

0,818

Molt bo

Cap de Capdepera - Portocolom

MA-10

0,669

Bo

Punta des Joncs - Cala Figuera

MA-11

0,812

Molt bo

Cala Figuera - Cala Beltran

MA-12

0,930

Molt bo

Cabrera

MA-13

0,725

Bo

Cala Falcó - Punta Negra
Badia Santa Ponça

Cala Beltran - Cap de Regana
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Massa d’aigua

EQR

Estat ecològic

Delimitació

MA-14

0,567

Bo

MA-15

0,545

Acceptable

MA-16

0,763

Bo

ME-1

0,784

Molt bo

Cap de Bajolí - Punta Prima

ME-2

0,805

Molt bo

Badia de Fornells

ME-3

0,579

Bo

Port de Maó

ME-4

0,618

Bo

Punta Prima - Punta na Pruna

ME-5

0,733

Bo

Punta na Pruna - Cap de Bajolí

IB-1

0,735

Bo

Punta des Jondal - Cap des Mossons

IB-2

0,807

Molt bo

IB-3

0,711

Bo

IB-4

0,811

Molt bo

Punta Grossa - Cala Llenya

IB-5

0,645

Bo

Cala Llenya - Punta Blanca

IB-6

0,764

Bo

Punta Blanca - Punta dets Andreus

IB-7

0,797

Molt bo

Punta dets Andreus - Punta de sa Mata

IBFO-8

0,901

Molt bo

Els Freus d’Eivissa i de Formentera

FO-9

0,789

Molt bo

Punta sa Gavina - Punta ses Pesqueres

Cap de Regana - Cap Enderrocat
Cap Enderrocat - Cala Major
Cala Major - Cala Falcó

Badia de Sant Antoni
Cap des Mossons - Punta Grossa

¾ Qualitat ambiental d’acord amb el fitoplàncton i fisicoquímic
La composició, l’abundància i la biomassa del fitoplàncton és un dels indicadors biològics
utilitzats per classificar l’estat ecològic de les aigües costaneres. Per avaluar l’estat ecològic
d’aquestes masses, es van dur a terme quatre campanyes de mostratge (estiu de 2005 i hivern,
primavera i estiu de 2006). Es van recollir mostres en seixanta-quatre punts de les trenta-una
masses d’aigua costaneres.

Localització de les estacions de mostratge a les Illes Balears

Com a masses de referència s’ha triat la massa MA12 (arxipèlag de Cabrera), sense tenir en
compte els resultats d’es Castell, per la influència que rep del port, i els punts de s’Olla i de
Cala Santa Maria. A més, s’ha considerat com a proliferació destacable quan el valor de les
concentracions fitoplanctòniques totals superi el doble de la màxima abundància cel·lular
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trobada a les estacions de referència, per a cada una de les campanyes de mostratge. Per tant,
les concentracions cel·lulars varien segons la campanya.
Com a resultat de l’estudi s’han identificat un total de dos-cents senta-un tàxons d’espècie o de
gènere. D’aquests, cent quaranta-un pertanyen a dinoflagel·lats, vuitanta-nou a diatomees i
vint-i-una a altres classes tòxiques de flagel·lats. Dels tàxons identificats, vint-i-sis estan
reconeguts com a tòxics, segons la Intergovernmental Oceanographyc Commission (IOC), i uns
altres quatre són formadors de proliferacions a pesar de no produir toxines.
Les concentracions fitoplanctòniques totals han oscil·lat entre 139-2.561 cel/ml (estiu 2005), 551.740 cel/ml (hivern 2006), 127-4.074 cel/ml (primavera 2006) i 34-877 cel/ml (estiu 2006).
D’aquestes, un 77% a l’estiu de 2005, i un 94%, un 68% i un 100%, a l’hivern, a la primavera i a
l’estiu de 2006, respectivament, no van superar les 1000 cel/ml.
La major part de les mostres presenten una comunitat dominada per haptòfits dels gèneres
Phaeocystis i Chrysochromulina i per unes altres espècies ultraflagel·lades. Aquestes espècies
van acompanyades per unes altres de distints grups. Cal destacar-ne, per l’abundància, les
diatomees, que han proliferat de manera general a l’hivern, tant a Menorca, com a Eivissa i a
Formentera, amb domini de Pseudo-nitzschia, i a la Badia de Palma, amb domini de
Chaetoceros i Pseudo-nitzschia.
En relació amb els dinoflagel·lats, les màximes abundàncies cel·lulars s’han detectat a la
primavera, concretament a Santa Ponça, a Magalluf i a Illetes, a l’illa de Mallorca, a la costa
nord de Menorca, des de Fornells a s’Algar, i en punts concrets d’Eivissa i de Formentera. En
aquestes mostres abunden Heterocapsa pygmaea i diverses espècies de Gymnodinials.
També se n’hi han observat de tòxiques, principalment dels gèneres Alexandrium, Dinophysis,
Karenia i Prorocentrum. Uns altres creixements de dinoflagel·lats s’han detectat a l’estiu de
2005: Gymnodinials a Cala Gamba, al Port d’Alcúdia, a Cala Millor, a Portocristo i a
Portocolom, i d’Alexandrium a Cala Millor, a Portocristo i a Portocolom. A l’estiu de 2006 es va
detectar, de nou a Cala Gamba, un creixement de dinoflagel·lats Gymnodinials.
Per seleccionar els possibles indicadors ecològics de les aigües, s’ha prestat especial interès a
grups funcionals i a espècies concretes ja siguin tòxiques o no ho siguin.
Els euglonòfits han estat poc abundants, i només han aparegut en punts concrets. Les
màximes concentracions s’han detectat a l’estiu de 2005 amb 12 cel/ml a Portocolom i 9 cel/ml
a Portocristo.
La variació principal de l’índex suma de dinoflagel·lats, prasinoficis i criptòfits, està associada a
creixements de criptòfits. Sense comptar la campanya d’hivern, s’han trobat punts amb
concentracions superiors al doble de la referència al Port de l’Alcúdia, a l’Hotel delta, a Son
Verí, a Cala Gamba, a Illetes, a Magalluf i a Santa Ponça, a l’illa de Mallorca; a Fornells, a l’illa
de Menorca, i a Sant Antoni i a Cala Llonga, a l’illa d’Eivissa. En la campanya d’hivern, el
nombre de zones amb concentracions altes s’ha incrementat.
Les espècies tòxiques més abundants han estat les diatomees del gènere Pseudo-nitzschia,
principalment del grup delicatissima, amb concentracions màximes de 65.000 (Port d’Alcudia),
223.000 (Cala Llenya), 58.000 (Cala Figuera) i 22.000 cel/ml (Santa Ponça). A pesar de
presentar valors inferiors a 200 cel/ml, s’han mesurat concentracions altes de Pseudo-nitzschia
a l’hivern a la Badia de Palma (Son Verí i Cala Gamba), des de Cap Negret fins a Cala
Galdana, a Menorca, i a quasi tot el litoral d’Eivissa i de Formentera.
També destaquen els dinoflagel·lats del gènere Alexandrium, principalment A. Minutum, amb
màximes de 17.000 (Portocristo), 1.400 (Colònia de Sant Jordi), 5.000 (Port de Sóller) i 1.800
cel/l (Son Verí) en cada campanya. En la campanya de primavera, s’ha detetat la presència
d’Alexandrium a la zona de referència.
També van ser abundants Prorocentrum balticum i P.Minimum, amb concentracions màximes
de 8.000 cel/l a la primavera, sobretot a Santa Ponça i a Talamanca. Aquestes espècies han
aparegut en distints punts, inclosos els de referència, sobretot a la primavera i a l’estiu.
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A la primavera també s’ha observat un màxim de Karenia sp. de 16.000 cel/l a la Punta de sa
Creu, a Formentera.
En relació amb el grup Karlodinium, les màximes concentracions, considerant les que doblen
les màximes dels punts de referència, han estat 34.000 cel/l a Cala Millor i a Cala Gamba (estiu
de 2005), 19.000 cel/l a Portocristo i a Cala Gamba (hivern), i 31.000 cel/l (estiu de 2006) a
Cala Gamba.
Resultats obtinguts com a conseqüència del procés d’intercalibratge
D’una altra banda, i de manera paral·lela per a les aigües de la Mediterrània, la clorofil·la a
(Chl-a) ha estat designada com a indicador de la biomassa del fitoplàncton i, alhora, proposada
per al procés d’intercalibratge, procediment establert per la DMA per garantir la comparació de
resultats del control biològic dels estats membres.
La metodologia utilitzada per determinar els límits i les condicions de referència de les aigües
costaneres mediterrànies espanyoles, ha estat la utilitzada a les aigües costaneres catalanes.
Per a això, s’ha pres un valor de referència més baix que l’establert a aigües costaneres
catalanes, situant-lo en 0,2 µg/l i com a estat bo. Els valors de referència a aigües catalanes es
troben situats en 0,4 µg/l. Els límits han estat:
Aigües costaneres
catalanes
Mitja Chl-a

Aigües costaneres de
les Illes Balears

EQR

Mitja Chl-a

EQR

Valor de Referència

0,46

0,2

Molt bo / Bo

0,54

0,85

0,3

0,67

Bo / Moderat

0,70

0,66

0,5

0,40

A partir de l’aplicació d’aquests límits, s’ha determinat l’estat ecològic de les masses d’aigües
costaneres en relació amb l’indicador de fitoplàncton. Així, queden classificades
majoritàriament en estat molt bo. Només les masses MA-14 (entre Cap Regana i Cap
Enderrocat) i MA-15 (entre Cap Enderrocat i Cala Major) presenten un estat deficient.
Codi
MA-1
MA-2
MA-3
MA-4
MA-5
MA-6
MA-7
MA-8
MA-9
MA-10
MA-11
MA-12
MA-13
MA-14
MA-15
MA-16
ME-1
ME-2
ME-3
ME-4
ME-5
IB-1
IB-2
IB-3

Localitats
Entre Cala Falcó i Punta Negra
Badia de Santa Ponça
Entre Punta Negra i Illa de Formentor
Badia de Sóller
Badia de Pollença
Entre Cap Pinar i Illa d’Alcudia
Badia d’Alcúia
Entre la Colònia Sant Pere i Cap de Capdepera
Entre el Cap de Capdepera i Portocolom
Entre Punta des Jonc (Portocolom) i Cala Figuera
Entre Cala Figuera i Cala Beltran
Arxipèlag de Cabrera
Entre Cala Beltran i Cap de Regana
Entre el Cap de Regana i el Cap Enderrocat
Entre el Cap Enderrocat i Cala Major
Entre Cala Major i Cala Falcó
Entre el Cap de Bajolí i Punta Prima
Badia de Fornells
Port de Maó
Entre Punta Prima i Punta de na Bruna
Entre Punta de na Bruna i Cap de Bajolí
Entre Punta des Jondal i Cap des Mossons
Badia de Sant Antoni
Entre el Cap des Mossons i Punta Grossa
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Estat ecològic
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Deficient
Deficient
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
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IB-4
IB-5
IB-6
IB-7
IBFO-8
FO-9
FO-10

Entre Punta Grossa i Cala Llenya
Entre Cala Llenya i Punta Blanca
Entre Punta Blanca i Punta dets Andreus
Entre Punta dets Andreus i Punta de sa Mata
Els Freus d’Eivissa i de Formentera
Entre Punta de sa Gavina i Punta de ses Pesqueres
Entre Punta de ses Pesqueres i Punta de ses Pedreres

Molt bo
Molt bo
Bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo
Molt bo

Estat de les masses d’aigua, utilitzant la clorofil·la a com a indicador de la biomassa de fitoplàncton

De manera paral·lela al monitori fitoplanctònic, s’ha efectuat el monitoratge a les mateixes
estacions dels paràmetres fisicoquímics següents: temperatura, salinitat, nitrats, nitrits, amoni,
sulfats, silicats, i clorofil·la a. Aquest s’ha complementat amb un monitoratge en aigües
profundes (elaborat per l’Institut Espanyol d’Oceanografia), a fi de tenir una cobertura completa
de les característiques del mar balear.
D’acord amb la DMA, la classificació de l’estat ecològic de la massa d’aigua superficial ha
d’estar representada pel menor dels valors dels resultats del control biològic i fisicoquímic dels
corresponents indicadors de qualitat. D’aquesta manera, i d’acord amb els indicadors utilitzats a
les Illes Balears per a les aigües costaneres, un 25% (quatre) de les masses de l’illa de
Mallorca presenta un estat ecològic molt bo, un 62,5% (deu) un estat bo i un 12,5% (dues) un
estat deficient. A Menorca, el 60% de les masses (tres) tenen un estat ecològic bo, mentre que
el 40% restant (dues) el tenen acceptable. A Eivissa, un 43% (tres) de les masses presenta un
estat molt bo, mentre que el 57% restant (quatre) el presenta bo. Finalment, a Formentera totes
les masses d’aigua presenten un estat molt bo.
Les taules següents presenten la valoració de l’estat ecològic de les masses d’aigües
costaneres:

Codi

Localitats

Estat ecològic

MA-1

Entre Cala Falcó i Punta Negra

Bo

MA-2

Badia de Santa Ponça

Bo

MA-3

Entre Punta Negra i Illa de Formentor

MA-4

Badia de Sóller

MA-5

Badia de Pollença

MA-6

Entre el Cap Pinar i Illa d’Alcúdia

Bo

MA-7

Badia d’Alcúdia

Bo

MA-8

Entre la Colònia Sant Pere i el Cap de Capdepera

Molt bo

MA-9

Entre el Cap de Capdepera i Portocolom

Molt bo

MA-10

Entre Punta des Jonc (Portocolom) i Cala Figuera

Bo

MA-11

Entre Cala Figuera i Cala Beltran

Bo

MA-12

Arxipèlag de Cabrera

Bo

MA-13

Entre Cala Beltran i Cap de Regana

Bo

MA-14

Entre el Cap de Regana i el Cap Enderrocat

Deficient

MA-15

Entre el Cap Enderrocat i Cala Major

Deficient

MA-16

Entre Cala Major i Cala Falcó

Bo

ME-1

Entre el Cap de Bajolí i Punta Prima

Bo

ME-2

Badia de Fornells

Acceptable

ME-3

Port de Maó

Acceptable

Molt bo
Bo
Molt bo
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Codi

Localitats

Estat ecològic

ME-4

Entre Punta Prima i Punta de na Bruna

Bo

ME-5

Entre Punta de na Bruna i Cap de Bajolí

Bo

Codi

Localitats

Estat ecològic

IB-1

Entre Punta des Jondal i Cap des Mossons

IB-2

Badia de Sant Antoni

IB-3

Entre el Cap des Mossons i Punta Grossa

IB-4

Entre Punta Grossa i Cala Llenya

Molt bo

IB-5

Entre Cala Llenya i Punta Blanca

Bo

IB-6

Entre Punta Blanca i Punta dets Andreus

Bo

IB-7

Entre Punta dets Andreus i Punta de sa Mata

Molt bo

Els Freus d’Eivissa i de Formentera

Molt bo

FO-9

Entre Punta de sa Gavina i Punta de ses Pesqueres

Molt bo

FO-10

Entre Punta de ses Pesqueres i Punta de ses Pedreres

Molt bo

IBFO-8

Bo
Molt bo
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4.1.4.

MASSES D’AIGUA ARTIFICIALS I MOLT MODIFICADES

a) Identificació
Les masses d’aigua molt modificades es defineixen com a masses d’aigua superficial que, com
a conseqüència d’alteracions físiques produïdes per l’activitat humana, han experimentat un
canvi substancial en la seva naturalesa.
b) Tipologia
S’han identificat com a masses d’aigua molt modificades, tres embassaments localitzats a la
Serra de Tramuntana, a Mallorca.
ID IB
MAA01
MAA03
MAA04

2
SUPERFÍCIE (KM )
0,01
0,53
0,46

NOM
Embassament de Mortitx
Embassament de Gorg Blau
Embassament de Cúber

ÚS
Regadius
Proveïment
Proveïment

L’embassament de Mortitx, encara que s’ha inclòs dins de les masses d’aigua molt modificada,
no compleix amb els requisits que estableix la DMA per a aquest tipus de categories (ús i
superfície).
Les aigües interiors i les dàrsenes dels ports de l’Estat (vegeu quadre adjunt) s’han considerat
masses d’aigües costaneres molt modificades. La definició de les aigües exteriors adscrites a
l’ús i a la gestió d’aquests ports, corresponents a canals d’entrada i a zones d’ancoratge
temporal, es troben en estudi per incloure-les o per no incloure-les com a aigües molt
modificades d’acord amb les possibilitats d’aconseguir-ne o de mantenir-ne el bon estat
ecològic.
CODI
MA-01-HM/CW
MA-02-HM/CW
ME-01-HM/CW
IB-01-HM/CW
FO-01-HM/CW
4.2.

ÀMBIT
Port de Palma
Port d’Alcúdia
Port de Maó
Port d’Eivissa
Port de la Savina

MASSES D’AIGÜES SUBTERRÀNIES

a) Identificació
L’article 2, apartat 11, de la DMA, defineix la massa d’aigua subterrània com un volum
clarament diferenciat d’aigües subterrànies en un aqüífer o en uns aqüífers.
La Instrucció de planificació hidrològica indica que la identificació de les masses d’aigua
subterrània ha d’establir-se a partir de les unitats hidrogeològiques definides en els plans
hidrològics. Atès que l’actual Pla Hidrològic de les Illes Balears defineix i delimita les unitats
hidrogeològiques com a unitats de gestió —constituint la unitat territorial bàsica i on els
aqüífers, suport físic del flux subterrani, en formen part d’una o de diverses—, s’han delimitat
les masses d’aigua subterrània a partir de les unitats de gestió que s’hi defineixen, adaptant-les
als criteris establerts en la DMA.
Així, la definició i la delimitació de les masses d’aigua subterrània s’ha fet fonamentalment
tenint en compte aspectes geològics i hidrogeològics, cercant-hi sempre límits estables no
influenciats per les pressions antròpiques.
Els límits establerts entre masses d’aigua subterrània s’han definit per contactes geològics
entre materials de diferent permeabilitat, divisòries hidrogràfiques, límits de zones salinitzades
o contaminades, límits d’àrees d’influència de captacions i d’altres criteris de gestió que s’han
considerat particularment.
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S’han identificat noranta masses d’aigua subterrània a les Illes Balears: seixanta-cinc a
Mallorca, sis a Menorca, setze a Eivissa i tres a Formentera.
A Mallorca:

Codi

Nom MAS

18.01-M1
18.01-M2
18.01-M3
18.01-M4
18.02-M1
18.02-M2
18.02-M3
18.03-M1
18.03-M2
18.04-M1
18.04-M2
18.04-M3
18.05-M1
18.05-M2
18.05-M3
18.06-M1
18.06-M2
18.06-M3
18.06-M4
18.07-M1
18.07-M2
18.08-M1
18.08-M2
18.09-M1
18.09-M2
18.10-M1
18.11-M1
18.11-M2
18.11-M3
18.11-M4
18.11-M5
18.12-M1
18.12-M2

Coll Andritxol
Port d’Andratx
Sant Elm
Ses Basses
Sa Penya Blanca
Banyalbufar
Valldemossa
Escorca
Lluc
Ternelles
Port de Pollença
Alcúdia
Pollença
Eixartell
L’arboçar
S’Olla
Sa Costera
Font de Sóller
Sóller
Esporles
Sa Fita del Ram
Bunyola
Massanella
Lloseta
Penya Flor
Caimari
Sa Pobla
Llubí
Inca
Navarra
Crestatx
Galatzó
Capdellà

Superfície
MAS
(km2)
9,1
11,8
4,9
11,4
9,9
25,8
28,5
6,3
70,2
39,2
42,8
22,8
41,5
22,2
9,1
46,2
23,0
13,5
11,4
72,1
19,1
44,7
22,5
24,0
43,2
40,6
124,7
89,4
97,7
6,6
5,5
29,8
39,7

Codi

Nom MAS

18.12-M3
18.13-M1
18.13-M2
18.14-M1
18.14-M2
18.14-M3
18.14-M4
18.15-M1
18.15-M2
18.15-M3
18.15-M4
18.16-M1
18.16-M2
18.17-M1
18.17-M2
18.17-M3
18.17-M4
18.17-M5
18.17-M6
18.18-M1
18.18-M2
18.18-M3
18.18-M4
18.18-M5
18.19-M1
18.19-M2
18.20-M1
18.20-M2
18.20-M3
18.21-M1
18.21-M2
18.21-M3

Santa Ponça
La Vileta
Palmanova
Xorrigo
Sant Jordi
Pont d’Inca
Son Reus
Porreres
Montuïri
Algaida
Petra
Ariany
Son Real
Capdepera
SonServera
Sant Llorenç
Ses Planes
Ferrutx
Es Racó
Son Talent
Santa Cirga
Sa Torre
Justaní
Son Macià
Sant Salvador
Cas Concos
Santanyí
Cala d’Or
Portocristo
Marina de Llucmajor
Pla de Campos
Son Mesquida

A Menorca:
Codi

Nom MAS

19.01-M1
19.01-M2
19.01-M3
19.02-M1
19.03-M1
19.03-M2

Maó
Migjorn Gran
Ciutadella
Sa Roca
Addaia
Tirant

Superfície
MAS (km2)
117,9
110,9
157,4
69,4
19,1
3,0

A Eivissa:

Codi
20.01-M1

Nom MAS
Portinatx
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Superfície
MAS (km2)
38,4

Superfície
MAS
(km2)
31,1
21,0
43,3
115,2
68,5
104,6
54,9
25,1
31,0
36,6
34,3
37,8
117,4
53,2
25,8
55,2
40,0
29,9
36,7
56,8
21,9
23,5
20,0
3,4
70,9
22,0
49,4
40,7
47,7
295,0
278,4
55,9
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Codi

Nom MAS

20.01-M2
20.02-M1
20.02-M2
20.02-M3
20.03-M1
20.03-M2
20.03-M3
20.03-M4
20.04-M1
20.04-M2
20.05-M1
20.05-M2
20.06-M1
20.06-M2
20.06-M3

Port de Sant Miquel
Santa Agnès
Pla de Sant Antoni
Sant Agustí
Cala Llonga
Roca Llisa
Riu de Santa Eulària
Sant Llorenç de Balàfia

Es Figueral
Es Canar
Cala Tarida
Port Roig
Santa Gertrudis
Jesús
Serra Grossa

Superfície
MAS (km2)
38,1
41,9
15,3
42,0
22,3
15,6
63,0
36,7
28,1
34,1
51,5
15,2
20,8
45,2
60,5

A Formentera:
Codi
21.01-M1
21.01-M2
21.01-M3

Nom MAS
La Mola
Cap de Berberia
La Savina
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Superfície
MAS (km2)
17,8
22,0
40,5
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Masses d’aigües subterrànies a Mallorca

160

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARES - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Masses d’aigües subterrànies a Menorca
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Masses d’aigües subterrànies a Eivissa i a Formentera
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b) Tipificació
Per a cada massa d’aigua subterrània s’ha fet una caracterització inicial. S’han incorporat a
aquest Pla Hidrològic, com a part de la documentació bàsica, fitxes per a cada massa d’aigua,
on s’han descrit, entre d’altres: les característiques geològiques i hidrogeològiques de la
massa, les extraccions i els usos, la piezometria, els pous de proveïment, les pressions i els
impactes que pateixen, i els espais naturals protegits que l’envolten. També s’hi ha incorporat
un mapa hidrogeològic amb la seva delimitació i la situació dels punts més significatius
(piezomètrics, punts de proveïment i fonts de contaminació puntual).
Els balanços hídrics de les masses d’aigua subterrània, on s’analitzen els components
d’entrades i de sortides d’aigua, constitueixen la informació bàsica per caracteritzar-les. Les
taules següents reflecteixen els valors mitjans d’entrada i de sortida obtinguts per a cada una
de les masses d’aigua subterrània de cada una de les illes de la demarcació hidrogràfica de les
Illes Balears.
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BALANÇ HÍDRIC DE LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA A L’ILLA DE MALLORCA
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BALANÇ HÍDRIC DE LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA A L’ILLA DE MENORCA

BALANÇ HÍDRIC DE LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA A L’ILLA D’EIVISSA

BALANÇ HÍDRIC DE LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA A L’ILLA DE FORMENTERA
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En els balanços hídrics de les entrades d’aigua a les masses d’aigua subterrània, a pesar que
cada component té un pes important en el còmput final, destaquen les pèrdues a la xarxa de
proveïment urbà de les masses 18.14-M2 Sant Jordi i 18.14-M3 Pont d’Inca, amb 1,30 hm3/any
i 2 hm3/any, respectivament, la qual cosa representa, en el seu conjunt, el 32,54% de les
entrades l’origen de les quals són pèrdues a la xarxa de distribució urbana a l’illa de Mallorca.
En canvi, a Menorca, i per a aquesta mateixa component, destaca la massa 19.01-M3
Ciutadella, amb unes pèrdues d’1,95 hm3/any, la qual cosa representa el 66,89% del seu
còmput total. A Eivissa, destaca la massa 20.06-M2 Jesús, amb unes pèrdues de 0,70 hm3/any,
la qual cosa representa el 44,30% de les entrades d’aigua subterrània l’origen de les quals són
les pèrdues a la xarxa de distribució.
Quant a les sortides, i per a l’illa de Mallorca, les masses d’aigua 18.17-M1 Esporles, amb 7,40
hm3/any, 18.11-M2 Llubí, amb 7,71 hm3/any, i 18.14-M3 Pont d’Inca, amb 9,51 hm3/any,
representen, amb un total de 24,32 hm3/any, el 30,67% dels subministraments d’aigua a la
població a través de bombaments.
En relació amb el subministrament d’aigua per a regadiu, amb origen en bombaments, la
massa 18.11-M1 sa Pobla, amb 16,81 hm3/any, i la massa 18.21-M2 Pla de Campos, amb 8,26
hm3/any, representen el 30,94% dels subministraments a tota l’illa de Mallorca, la qual cosa
denota una forta especialització en aquests usos. A Menorca destaca la massa 19.01-M3
Ciutadella, amb unes sortides de 3,27 hm3/any per a reg, la qual cosa representa el 60% del
total d’aquesta component per a l’illa de Menorca.
Les taules següents resumixen els balanços hídrics per illes:

Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
TOTAL

Pluja

CF

308,08
64,94
23,80
3,28
405,10

17,45
0,00
0,00
0,00
17,45

ENTRADES (hm3/any)
Pèrdues Altres
Aigües
xarxes
MAS
residuals
10,14
39,21
5,96
2,96
2,77
2,00
1,58
1,80
0,50
0,06
0,10
0,00
14,74
43,88
8,46

Retorn
regs
8,73
0,54
0,99
0,00
10,30

Consum
reserves
1,06
0,00
0,09
0,00
1,15

Del
mar
19,95
1,58
3,41
0,40
25,34

TOTAL
410,58
74,79
32,17
3,84
521,38

SORTIDES (hm3/any)
Aiguamolls

Altres MAS

Mar

Recuperació
Reserves

TOTAL

0,21
0,15
0,00
0,00
0,36

Fonts

agropecuària

Ramaderia i
indústria

19,18
1,76
3,35
0,53
24,82

CF

100,08

81,01
5,45
10,11
0,03
96,60

Venda
d’aigua

TOTAL

Domèstic

Formentera

79,27
12,91
7,90
0,00

Mallorca
Menorca
Eivissa

Regadiu

Proveïment
humà

BOMBAMENTS

0,13
0,00
0,00
0,00
0,13

5,07
0,00
0,00
0,00
5,07

59,76
1,50
0,00
0,00
61,26

21,67
0,16
0,10
0,42
22,35

40,55
2,77
1,80
0,10
45,22

100,81
50,09
8,91
2,76
162,57

2,92
0,00
0,00
0,00
2,92

410,58
74,79
32,17
3,84
521,38

L’anàlisi detallat de les diferents masses d’aigua subterrània n’ha permès identificar diverses
amb una tendència negativa o descendent dels nivells piezomètrics en els darrers anys, se
n’identifiquen tretze a Mallorca, dues a Menorca i dues a Eivissa, a saber:

18.01-M2
18.04-M2
18.06-M4
18.08-M1
18.09-M1
18.09-M2
18.11-M5

Mallorca
Port d’Andratx
18.12-M1
Port de Pollença 18.14-M4
Sóller
18.15-M1
Bunyola
18.17-M2
Lloseta
18.17-M3
Penyaflor
18.20-M2
Crestatx

Galatzó
Son Reus
Porreres
Son Servera
Sant Llorenç
Cala d’Or
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Menorca
19.01-M1 Maó
19.01-M3 Ciutadella
Eivissa
20.03-M1 Cala Llonga
20.06-M3 Serra Grossa
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A pesar que els recursos disponibles a les Illes Balears, tenint en compte les entrades d’aigua
als aqüífers, aconsegueixen un total de 521,38 hm3/any, no tots són utilitzables, ja que cal
reservar els cabals ecològics entesos com a recàrrega natural dels ecosistemes aquàtics i com
a flux mínim necessari al mar per contrarestar la intrusió marina. Per això, els recursos
disponibles serien els subterranis.
c) Qualitat en condicions naturals
Les condicions fisicoquímiques de les masses d’aigua subterrània en condicions naturals, es
caracteritzen per presentar en general una bona qualitat, amb fàcies bicarbonatades càlciques
o calcicomagnèsiques, pròpies dels terrenys calcaris pels quals discorre tant superficialment
com subterràniament. Només en aquells aqüífers en contacte amb els terrenys salins i els
guixencs del Keuper es donen, de manera natural, aigües de mala qualitat: fàcies cloruratsòdiques i sulfatat-càlciques.
d) Pressions
Els recursos d’aigua subterrània a les Illes Balears són limitats i, en determinades zones, estan
sobreexplotats, salinitzats o en risc d’estar-hi, a la qual cosa cal sumar-hi el deteriorament de la
qualitat de les aigües subterrànies per abocaments de qualsevol tipus. Això disminueix encara
més la qualitat dels recursos disponibles i en redueix els utilitzables.
Les principals pressions sobre el cicle de l’aigua procedeixen de l’elevada extracció dels
recursos subterranis per a proveïment, i de pràctiques agràries poc respectuoses amb el medi
ambient, per la introducció d’agents contaminants, en especial fertilitzants. Les modificacions
del règim hidrològic a través de canals i d’embassaments són escasses i molt localitzades. Les
fonts de contaminació puntual per abocaments urbans, industrials i agraris són menys
significatives, i el grau de depuració de les aigües residuals urbanes molt elevat.
Així, per a cada massa d’aigua subterrània s’han definit quatre tipus de pressions: per
contaminació difusa (agricultura), per contaminació puntual (fosses sèptiques, depuradores,
gasolineres, granges, cementeris i abocadors), per bombaments i per recàrrega artificial.
Codi

Nom MAS

18.01-M1

Coll
Andritxol

18.01-M2

Port
d’Andratx

18.01-M3
18.01-M4

Fonts difuses

Agricultura a la
Vall del Torrent
Salvet
Agricultura

18.02-M2

Sant Elm
Ses Basses
Sa
Penya
Blanca
Banyalbufar

18.02-M3

Valldemossa

18.03-M1
18.03-M2

Escorca
Lluc

18.04-M1

Ternelles

18.04-M2

Port
de
Pollença

Agricultura

18.04-M3

Alcúdia

Agricultura

18.05-M1

Pollença

Agricultura

18.05-M2
18.05-M3
18.06-M1

Eixartell
L’arboçar
S’Olla

Agricultura
Agricultura

18.02-M1

Fonts puntuals

Bombament
3
(hm /any)

Gasolinera

0,26

Fosses sèptiques, abocadors
RSU,
gasolinera,
EDAR,
granges, cementeri

1,5
0,23

Gasolinera
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura a la
Vall de la Cala
de Sant Vicenç

Fosses sèptiques
Fosses
sèptiques,
depuradores, cementeris

0,16
0,18

Depuradora
Granges, fosses sèptiques
Granges,
depuradora,
gasolinera, fosses sèptiques
Granja,
gasolinera,
depuradora, cementiri
Gasolinera,
cementiri,
granges
Fosses sèptiques, granja
Granges, fosses sèptiques
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0,5
1,51
1,18
0,32
0,61
0,1

Recàrrega
artificial
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Codi

Nom MAS

18.06-M2

Sa Costera
Port
de
Sóller

18.06-M3

Fonts difuses

Agricultura

18.06-M4

Sóller

Agricultura

18.07-M1

Esporles

Agricultura

18.07-M2

Sa Fita del
Ram

18.08-M1

Bunyola

Agricultura

18.08-M2
18.09-M1

Massanella
Lloseta

Agricultura
Agricultura

18.09-M2

Penya Flor

Agricultura

18.10-M1

Caimari

Agricultura

18.11-M1

Sa Pobla

Agricultura

18.11-M2

Llubí

Agricultura

18.11-M3

Inca

Agricultura

18.11-M4
18.11-M5
18.12-M1
18.12-M2

Navarra
Crestatx
Galatzó
Capdellà

Agricultura

18.12-M3

Santa Ponça

Agricultura

18.13-M1

La Vileta

18.13-M2

Palmanova

18.14-M1

Xorrigo

Agricultura

18.14-M2

Sant Jordi

Agricultura

18.14-M3

Pont d’Inca

Agricultura

18.14-M4

Son Reus

Agricultura

18.15-M1

Porreres

Agricultura

18.15-M2

Montuïri

Agricultura

18.15-M3

Algaida

Agricultura

18.15-M4

Petra

Agricultura

18.16-M1

Ariany

Agricultura

18.16-M2

Son Real

Agricultura

18.17-M1

Capdepera

Agricultura

Fonts puntuals
Fosses
sèptiques,
depuradores, gasolinera
Granja, gasolinera, cementiri,
fossa sèptica
Depuradora,
cementiri,
granja,
gasolinera,
fossa
sèptica

Granges,
pous
sèptics,
cementiri
Fosses sèptiques
Fosses sèptiques, cementiri
Granges,
cementiris,
gasolinera,
depuradora,
fosses sèptiques
Fosses sèptiques, granja
Gasolinera, fosses sèptiques,
granges,
depuradores,
cementiis
Gasolineres,
depuradores,
cementiris, granges, fosses
sèptiques
Granges,
depuradores,
cementiris, gasolineres
Fosses sèptiques
Fosses sèptiques
Granja, fosses sèptiques
Fosses sèptiques, cementiri
Gasolinera, fosses sèptiques,
granges, depuradores
Abocadors
incontrolats,
cementiri
Abocadors
controlats
i
semicontrolats, depuradores,
gasolineres, cementiri
Fosses sèptiques, gasolinera,
granges, cementiris
Depuradora,
fosses
sèptiques,
gasolineres,
granges, cementiris (pressió
alta)
Granges,
cementiris,
gasolinera, fosses sèptiques
Granges,
abocador,
gasolinera, fosses sèptiques
Granja,
gasolinera,
depuradora, cementiri, fossa
sèptica
Gasolinera, granges, fossa
sèptica, cementiri
Gasolinera,
granges,
cementiri, fossa sèptica
Fosses sèptiques, granges,
cementiris
Granges, cementiris, fosses
sèptiques
Granja, cementiris, fosses
sèptiques,
gasolineres,
depuradores
Gasolinera, granges, fosses
sèptiques,
cementiris,
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Bombament
3
(hm /any)

Recàrrega
artificial

0,57
1,09

2,46
0,78
5,42
0,76
22,19

13,76
7,79
0,26
0,92
0,6
2,06
0,88
3,79

5,22

5,1

14,87
3,61
2,83
1,72
2,12
2,75
1,42
3,35
3,75

Sí
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Codi

Nom MAS

Fonts difuses

18.17-M2

SonServera

Agricultura

18.17-M3

Sant Llorenç

Agricultura

18.17-M4

Ses Planes

Agricultura

18.17-M5
18.17-M6

Ferrutx
Es Racó

18.18-M1

Son Talent

Agricultura

18.18-M2

Santa Cirga

Agricultura

18.18-M3

Sa Torre

Agricultura

18.18-M4
18.18-M5

Justaní
Son Macià
Sant
Salvador

Agricultura
Agricultura

18.19-M2

Cas Concos

Agricultura

18.20-M1

Santanyí

Agricultura

18.20-M2

Cala d’Or

Agricultura

18.20-M3

Portocristo

Agricultura

18.21-M1

Marina
de
Llucmajor

Agricultura

18.21-M2

Pla
de
Campos

Agricultura

18.21-M3

Son
Mesquida

Agricultura

19.01-M1

Maó

Agricultura

19.01-M2

Migjorn
Gran

Agricultura

19.01-M3

Ciutadella

Agricultura

19.02-M1

Sa Roca

Agricultura

19.03-M1
19.03-M2

Addaia
Tirant

Agricultura

20.01-M1

Portinatx

18.19-M1

Agricultura

Port de Sant
Miquel
Santa Agnès
Pla de Sant
Antoni

Agricultura

20.02-M3

Sant Agustí

Agricultura

20.03-M1

Cala Llonga

Agricultura

20.03-M2

Roca Llisa

20.01-M2
20.02-M1
20.02-M2

Agricultura

Fonts puntuals
depuradora
Granges,
depuradores,
cementiris,
gasolineres,
fosses sèptiques
Gasolinera, granges, fosses
sèptiques, cementiris
Granges, gasolinera, fosses
sèptiques
Granja
Granges
Granges,
gasolineres,
abocadors,
escorxadors,
cementiris, fosses sèptiques
Granja, gasolinera, fossa
sèptica
Granja, fosses sèptiques,
cementiris
Granja, fosses sèptiques
Granges, fosses sèptiques
Granges, gasolineres, fosses
sèptiques, cementiri
Granja, gasolinera, fosses
sèptiques
Depuradora,
granges,
cementiris,
gasolineres,
fosses sèptiques
Depuradora,
gasolinera,
granja, fosses sèptiques
Depuradora,
gasolinera,
granges, fosses sèptiques
Fosses
sèptiques,
gasolineres,
granges,
depuradores, cementiris
Granges,
gasolinera,
cementiris, fosses sèptiques,
depuradores
Fosses sèptiques, granja

Bombament
3
(hm /any)

3,63
1,86
2,28
0,08

2,98
2,48
0,9
1,42
0,33
4,57
1,25
1,58
0,89
0,77
5,67

17,12
3,69

Granges (boví i porcí), fosses
sèptiques,
depuradores,
cementiris, gasolineres
Fossa
sèptica,
granges,
cementiris,
depuradores,
gasolineres
Fosses sèptiques, granges,
cementiris,
gasolineres,
depuradores
Granja,
fossa
sèptica,
gasolinera
Depuradora, fosses sèptiques
Fosses sèptiques
Fosses
sèptiques,
depuradores

13,27

Fosses sèptiques, depuradora

0,32

Granges, fosses sèptiques
Granges, gasolinera, fosses
sèptiques, depuradores
Gasolinera, fosses sèptiques,
granja
Fossa sèptica, depuradora,
granja, gasolinera, cementiris
Fosses
sèptiques,

0,86
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7,75

3,23

1,57
0,3
0,07
0,28

2,11
0,7
2,2
0,42

Recàrrega
artificial
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Codi

Nom MAS

Fonts difuses

Fonts puntuals

Bombament
3
(hm /any)

Recàrrega
artificial

depuradora, abocador

20.04-M1
20.04-M2

Riu
de
Santa
Eulària
Sant Llorenç
de Balàfia
Es Figueral
Es Canar

20.05-M1

Cala Tarida

20.05-M2

Port Roig

20.06-M1

Santa
Gertrudis

Agricultura

20.06-M2

Jesús

Agricultura

20.03-M3
20.03-M4

20.06-M3
21.01-M1
21.01-M2
21.01-M3

Fosses sèptiques, granges,
gasolinera

1,4

Agricultura

Granges, fosses sèptiques

1,32

Agricultura
Agricultura

Fosses sèptiques
Fosses sèptiques, granges
Fosses
sèptiques,
depuradores
Fosses
sèptiques,
depuradores
Gasolinera,
cementiri,
depuradora
Fosses sèptiques, cementiris,
gasolinera

0,09
0,88

Escorxador

4,3

Fosses sèptiques

0,04

Agricultura

Fosses sèptiques, abocador

0,08

Agricultura

Gasolineres,
fosses
sèptiques, depuradores

0,19

Agricultura

Serra
Grossa
La Mola
Cap
de
Berberia
La Savina

Agricultura

Agricultura

0,44
0,02
0,74
3,28

Pressions a les masses d’aigües subterrànies a les Illes Balears

La font principal de contaminació difusa són les pràctiques agràries, i en particular les que es
donen a zones de regadiu. Per això, en el cas d’aquest tipus de pressions (contaminació difusa
associada a l’agricultura), s’ha valorat la pressió segons la quantitat de fertilitzants utilitzats en
el regadiu. Així, de les 18.441 ha regades amb aigua de reg, el 83,1% pertanyen a Mallorca, el
10,2% a Eivissa, el 6,6% a Menorca i la resta, inferior al 0,5%, a Formentera. Això suposa un
total de 1.749.185 Kg/any de nitrogen (N), 848.957 Kg/any de fòsfor (P2O5) i 851.819 kg/any de
potassi (K2O), que es distribueixen en proporcions semblants al percentatge d’aigua de reg per
illes.
En el cas de la contaminació puntual, destaca la contaminació de les activitats ramaderes. A
Menorca es localitza més del 60% del fòsfor generat per aquesta activitat a les Illes Balears,
així com la matèria orgànica, amb un 59% del total, o el nitrogen, amb un 54%.
En el cas de les gasolineres, el nombre de dipòsits totals a l’illa de Mallorca és de 633, la qual
cosa representa una capacitat d’emmagatzemament de combustible de 134.463 m3. Cal
destacar-ne les masses d’aigua subterrània 18.14-M2 (Sant Jordi) i 18.14-M3 (Pont d’Inca), que
representen més del 38% dels dipòsits de carburants de l’illa de Mallorca i el 93% de la
capacitat d’emmagatzemament. A l’illa de Menorca, del total de dipòsits de carburants, 63, el
60% (38 dipòsits) es localitzen a la massa 19.01-M1 (Maó), amb més del 98% de la capacitat
d’emmagatzemament de tota illa, estimada en 41.330 m3. A Eivissa, a pesar que el nombre de
dipòsits és superior als de l’illa de Menorca, amb un total de 112, la capacitat
d’emmagatzemament és molt semblant, amb un volum total de 42.850 m3; el 61% dels dipòsits
i el 97% de la capacitat d’emmagatzemament es localitzen a la massa 20.06-M2 (Jesús).
Finalment, a la massa 21.01-M3 (La Savina) es localitzen tots els dipòsits d’emmagatzemament
de combustible (11) de l’illa de Formentera, la qual cosa representa una capacitat
d’emmagatzemament de 280 m3.
Quant a l’extracció de recursos, la demanda d’aigua a les Illes Balears constitueix la principal
pressió sobre els recursos hídrics, tant en quantitat, per la sobreexplotació d’alguns aqüífers,
com en qualitat, ja que aquesta és en gran manera la responsable del principal problema de
contaminació, la intrusió marina, que afecta el 39% de les masses d’aigües subterrànies.
No obstant això, i en relació amb la situació de l’any 1996, en l’actualitat, la pressió sobre els
aqüífers ha descendit notablement per dues causes principals: quant als usos agraris, per una
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menor extensió de les superfícies regades, i respecte als proveïments urbans, per una major
producció de les plantes dessaladores.
Quant a les recàrregues, només hi ha recarrega artificial d’aigües subterrànies a la massa
d’aigua 18.08-M1 Bunyola, amb l’objecte de recuperar l’aqüífer, que va ser sotmès a una forta
sobreexplotació i que va acumular descensos de fins a 40 m.
Així, les pressions identificades a cada una de les masses d’aigua subterrània, s’han traduït en
un seguit d’impactes, a saber: salinització, descens de nivells, contaminació orgànica, nitrats i
hidrocarburs.
La taula següent resumeix els impactes identificats per a cada una de les illes:
Mallorca
MAS
18.01-M2
18.04-M2
18.04-M3
18.05-M2
18.06-M3
18.06-M4
18.08-M1
18.09-M1
18.11-M1
18.11-M2
18.11-M3
18.11-M5
18.12-M2
18.12-M3
18.13-M1
18.13-M2
18.14-M2
18.14-M3
18.14-M4
18.16-M1
18.16-M2
18.18-M1
18.18-M2
18.19-M1
18.19-M2
18.20-M1
18.20-M2
18.20-M3
18.21-M1
18.21-M2

Pressions
Extraccions
i
abocador
Extraccions
i
EDAR
Extraccions
Extraccions
Regadiu i pous
negres
Regadiu i pous
negres
Extraccions
Extraccions
Extraccions
i
regadiu
Extraccions
i
regadiu

Impactes
Salinització
Salinització
orgànica
Salinització
Salinització

i

Grau d’afecció actual
2.000 mg/l Cl a 2 km de la costa i descens
nivell 30 m
contaminació 1.300 mg/l Cl a1,3 km de la costa i
contaminació esporàdica
1.000 mg/l Cl a 1 km de la costa
700 mg/l Cl a 5 km de la costa

Contaminació organica

Esporàdica

Excés nitrats

Fins a 80 mg/l NO

Descens nivel freàtic
Descens nivel freàtic

Descens nivell 40 m
Descens nivell 20 m
400 mg/l a 1 km de s’Albufera. Fins a 300
Excés nitrats i salinització
mg/l NO
800 mg/l Cl al costat de s’Albufera. Fins a
Excés nitrats i salinització
100 mg/l NO
Excés nitrats i contaminació Fins a 60 mg/l NO. Contaminació
Regadiu i EDAR
orgànica
esporàdica
Extraccions
Descens nivel freàtic
40 m
Extraccions
Salinització
1.000 mg/l Cl a 5 km de la costa
Extraccions
Salinització
600 mg/l Cl a 2,3 km de la costa
Extraccions
Salinització
2.000 mg/l Cl a 3,5 km de la costa
Extraccions
Salinització
Molt localitzat
Extraccions
i
2.000 mg/l de Cl a 2 km de la costa. Fins a
Excés nitrats i salinització
regadiu
132 mg/l NO
Extraccions
Salinització
2.000 mg/l Cl a 5 km. de la costa
1.000 mg/l Cl a 4 km de la costa. Fins a 70
Extraccions
Descens nivell i salinització
mg/l NO
Granges
Excés nitrats
Fins a 187 mg/l NO
Extraccions
Salinització
2.500 mg/l Cl a 2,5 km de la costa
Regadiu i pous
Excés nitrats
Fins a 230 mg/l NO
negres
Extraccions
i
840 mg/ de Cl a 2 km de la costa. Fins a
Excés nitrats i salinització
granges
700 mg/l NO
Extraccions
Salinització
1.000 mg/l de Cl a 1,5 km de la costa
Extraccions
Salinització
500 mg/l de Cl a 1,5 km de la costa
Extraccions
Salinització
2.200 mg/l de Cl a 1 km de la costa
Extraccions
Salinització
1.800 mg/l de Cl a 1,5 km de la costa
Extraccions
Salinització
900 mg/l de Cl a 1 km de la costa
Extraccions
Salinització
Molt localitzat: 1.900 mg/l de Cl
Extraccions
i Excés nitrats i salinització
1.000 mg/l de Cl a 5 km de la costa. Fins a
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regadiu

200 mg/l NO

Menorca
19.01-M1
19.01-M3

Extraccions
granges
Extraccions
granges

i
i

Excés nitrats i salinització
Excés nitrats i salinització

1.000 mg/l de Cl a 1,3 km de la costa. Fins
a 130 mg/l NO
2.000 mg/l de Cl a 3 km de la costa. Fins
a 100 mg/l NO

Eivissa
20.02-M1
20.02-M2
20.03-M1
20.03-M2
20.05-M1
20.06-M1
20.06-M2
20.06-M3

Extraccions
Extraccions
Extraccions
Extraccions
Extraccions
Gasolinera
Extraccions
Extraccions

Salinització
Salinització
Salinització i descens nivell
Salinització
Salinització
Contaminació
Salinització
Salinització

1.000 mg/l de Cl a 1 km de la costa
600 mg/l de Cl a 1 km de la costa
2.000 mg/l de Cl a 1 km de la costa. 30 m
2.000 mg/l de Cl a 1,5 km de la costa
1.700 mg/l de Cl a 800 m de la costa
Esporàdica de carburants
2.000 mg/l de Cl a 1 km de la costa
2.000 mg/l de Cl a 3 km de la costa

Salinització
Salinització
Salinització

Contaminació natural
500 mg/l de Cl a 1 km de la costa
1.000 mg/l de Cl a 1 km de la costa

Formentera
20-01-M1
21.01-M2
21.01-M3

Extraccions
Extraccions

e) Estat ambiental
Pràcticament l’única font de recursos que hi ha a les Illes Balears són les aigües subterrànies.
Per això, hi ha una gran tradició en el seu estudi i en la seva explotació, i per tant, la informació
disponible és abundant.
El control de qualitat de les aigües subterrànies es du a terme a través de l’informe anual sobre
l’estat de les aigües subterrànies a l’arxipèlag balear —que es va recollir en la definició de
treballs del Conveni específic de col·laboració entre l’Institut Geològic i Miner d’Espanya i la
comunitat autònoma de les Illes Balears—, a partir del qual s’han dissenyat i s’han posat en
explotació distintes xarxes de control de nivells piezomètrics i de qualitat química dels aqüífers
de les Illes Balears.
Per tot això, es disposa d’una sèrie històrica molt completa de l’evolució dels nivells
piezomètrics i de les dades analítiques dels principals anions i cations, en especial clorur (Cl-) i
3
nitrat (NO -).
9 Avaluació de l’estat quantitatiu
En general, la gran majoria dels aqüífers de les masses d’aigües subterrànies a les Illes
Balears es troben en bon estat quantitatiu, entès aquest com una expressió del grau en què
afecten una massa d’aigua subterrània les extraccions directes i indirectes, utilitzant com a
indicador el nivell piezomètric en els punts de control de la xarxa de seguiment. No obstant
això, a les zones en què s’assenta la major part de la població i es genera una major activitat,
els aqüífers no aconsegueixen el bon estat quantitatiu. En aquest cas es produeix un descens
acusat dels nivells als aqüífers de l’interior (buidatge de l’aqüífer) i una substitució d’aigua dolça
per aigua salada als aqüífers costaners (intrusió marina).
Aquest procés de salinització per intrusió marina derivada de les fortes extraccions d’aigua es
donen als aqüífers del Pla de Palma, de sa Pobla, de Pollença i de Campos, a Mallorca, de
Ciutadella, a Menorca, de Serra Grossa, a Eivissa, i de la Savina a Formentera.
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El descens sistemàtic de nivells, producte de les fortes extraccions d’aigua, es produeix en
aquells altres aqüífers aïllats del mar (s’Estremera i es Raiguer, a Mallorca, i Santa Eulària, a
Eivissa)
Als aqüífers amb intrusió marina, si bé la causa és el descens de nivells (mal estat quantitatiu),
el problema generat és el mal estat químic de l’aigua.
En definitiva, les masses d’aigua subterrània en què el seu estat quantitatiu actual es considera
dolent són: 18.01-M2 Port d’Andratx, 18.04-M2 Port de Pollença, 18.06-M4 Sóller, 18.08-M1
Bunyola ,18.09-M1 LLoseta, 18.09-M2 Penyaflor, 18.11-M5 Crestatx ,18.12-M1 Galatzó, 18.14M4 Son Reus, 18.15-M1 Porreres, 18.17-M2 Son Servera, 18.17-M3 Sant Llorenç i 18.20-M2
Cala d’Or, a Mallorca; 19.01-M1 Maó i 19.01-M3 Ciutadella, a Menorca; 20.03-M1 Cala Llonga i
20.06-M3 Serra Grossa, a Eivissa, i 21.01-M3 la Savina, a Formentera.
9 Avaluació de l’estat químic
La qualitat de les masses d’aigua subterrània s’ha estudiat principalment a partir de les
concentracions de clorurs i de nitrats, incorporant-hi en algunes masses els valors de
conductivitat o de sulfats.
L’anàlisi de l’ió clorur és fonamental per determinar el grau d’intrusió d’aigua de mar als
aqüífers, que serveix com a criteri indirecte per determinar-ne el grau de sobreexplotació que
presenten. La seva presència en aqüífers aïllats del mar permet determinar la presència de
contaminants naturals (sals al subsòl) o de contaminants induïts per l’home (utilització d’aigües
residuals, depurades o no).
Les zones amb una concentració més elevada d’ió clorur corresponen a zones costaneres.
A Mallorca, les concentracions més altes d’aquest ió es troben a la zona sud, la zona nord-est
(amb valors de fins a 3.000 mg/l) i a la zona de Palma. A l’illa de Menorca, les zones amb
majors concentracions es troben a l’extrem sud-est i a la part de la costa oest, i no sobrepassen
el límit de 1.000 mg/l. A Eivissa és on es troben les majors concentracions de l’arxipèlag balear,
amb valors de fins a 5.000 mg/l a l’extrem sud de l’illa.
L’ió nitrat és molt freqüent com a contaminant en zones de producció agrícola i ramadera
intensiva. Aquest s’aporta a les aigües subterrànies a partir de l’aplicació incontrolada de
fertilitzants nitrogenats i de residus ramaders. A Mallorca, la zona d’Inca-sa Pobla compta amb
diversos sectors que arriben a mitjanes que superen els 250 mg/l, amb alguns punts que
superen els 500 mg/l; a la zona de Campos i de Palma també s’han detectat valors que
superen els 200 mg/l. A Menorca, les màximes concentracions es troben a les zones de
Ciutadella i de Maó, i se situen al voltant dels 75 mg/l. A Eivissa, la màxima concentració, al
voltant dels 50 mg/l, es localitza a una petita zona del nord.
A continuació se sintetitza l’estat de les masses d’aigües subterrànies a cada una de les illes.
En les taules es presenten les concentracions més desfavorables dels ions clorur i nitrat de les
masses d’aigua subterrània analitzades.
Mallorca
En general, les masses d’aigües situades a la Serra de Tramuntana tenen aigua bicarbonatada
càlcica de bona qualitat apta per a qualsevol ús, amb algunes excepcions notables, com ara les
zones del Port d’Andratx, del Port de Pollença o de na Burguesa, on s’ha produït una
salinització dels aqüífers per sobreexplotació, fonamentalment per a proveïment (uns 3.000
mg/l de clorurs a na Burguesa).
Als plans centrals, els aqüífers costaners solen estar salinitzats com a conseqüència de
l’explotació per a proveïment i per a regadiu. Les més significatives són les masses d’aigües
situades al Pla de Palma i a Campos, on la concentració en clorurs pot arribar fins a 5.000 mg/l
i la intrusió penetrar fins a 7 km de la costa. Així mateix hi ha una contaminació per excés de
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nitrats, especialment generalitzada al Pla de Sant Jordi, al Pla de sa Pobla i al Pla de Campos,
com a conseqüència, fonamentalment, de les activitats agrícoles, amb continguts que superen
en general els 100 mg/l de nitrats, i poden arribar en alguns punts a concentracions superiors a
300 mg/l.
A la Serra de Llevant, únicament es troben salinitzades part de les aigües subterrànies a la
zona de la costa de la plataforma miocena de la Marina, on, a causa de l’alta transmissivitat, la
interfase aigua dolça - aigua salada és molt estesa i l’explotació dels aqüífers provoca la
intrusió marina (fins a 2.000 mg/l de clorurs). Així mateix, hi ha una contaminació per nitrats a la
comarca de Manacor, motivada fonamentalment per l’existència de pos negres i, en un menor
grau, per les activitats agrícoles.
CODI MASSA
18.01-M1
18.01-M2
18.01-M3
18.03-M2
18.05-M1
18.05-M2
18.06-M1
18.06-M2
18.06-M4
18.07-M1
18.10-M1
18.11-M1
18.11-M2
18.11-M3
18.11-M5
18.12-M1
18.12-M2
18.13-M1
18.13-M2
18.14-M1
18.14-M2
18.15-M1
18.15-M2
18.15-M3
18.15-M4
18.16-M1
18.17-M1
18.17-M2
18.17-M3
18.17-M4
18.18-M1
18.18-M2
18.18-M3
18.18-M5
18.19-M1
18.19-M2
18.20-M1
18.20-M2
18.21-M2

NOM MAS
Coll Andritxol
Port d’Andratx
Sant Elm
Lluc
Pollença
Eixartell
S’Olla
Sa Costera
Sóller
Esporles
Caimari
Sa Pobla
Llubí
Inca
Crestatx
Galatzó
Capdellà
La Vileta
Palmanova
Xorrigo
Sant Jordi
Porreres
Montuïri
Algaida
Petra
Ariany
Capdepera
SonServera
Sant Llorenç
Ses Planes
Son Talent
Santa Cirga
Sa Torre
Son Macià
Sant Salvador
Cas Concos
Santanyí
Cala d’Or
Pla de Campos

CLORURS mg/l
200
4600
200
85
655
42
35
100
64
41
1029
800
148
113
100
1700
6139
220
900
4225
157
425
198
184
212
128
90
440
89
838
163
93
987
568
2185
1552
143

NITRATS mg/l
20
50
4,3
25,9
1
1,15
2,15
30
10,1
2,3
115
118
35

53,6

224
20
10
110
101
95
22,7
20
20
36
151,3
35,8
65,4
20,3
65
70,3
70
20,4
15

Menorca
En les masses d’aigua subterrània de la part nord de l’illa de Menorca, l’aigua és de bona
qualitat apta per a qualsevol ús. No obstant això, al migjorn, la millor qualitat correspon al
migjorn central, on hi ha alguns punts de contaminació per excés de nitrats. Al migjorn oriental
(Maó) i a l’occidental (Ciutadella), els aqüífers estan salinitzats parcialment (sectors sud-est i
sud-oest) per les extraccions per a proveïment urbà. També hi ha una contaminació
generalitzada per excés de nitrats, motivada, fonamentalment, per l’existència de granges de
bestiar boví, amb concentracions d’entre 50 i 100 mg/l de nitrats.
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CODI MASSA
19.01-M1
19.01-M2
19.01-M3
19.02-M1
19.03-M1
19.03-M2

NOM MAS
Maó
Migjorn Gran
Ciutadella
Sa Roca
Addaia
Tirant

CLORURS mg/l
576
362
3190
212
248
1007

NITRATS mg/l
194,8
37,8
66,2
53,8
0,6
15,1

Eivissa
Les masses d’aigua subterrània situades a la zona centre-nord de l’illa tenen una qualitat
d’aigua bona, apta per a qualsevol ús.
Les extraccions d’aigua per al proveïment urbà han produït una salinització dels aqüífers,
especialment significativa a les aigües subterrànies d’Eivissa (Jesús i Serra Grossa) —amb
concentracions superiors a 2.000 mg/l de clorurs, on la intrusió marina penetra fins a 5 km de la
costa—, i en un menor grau al sud de Santa Eulària i a la zona de Sant Antoni.
CODI MASSA
20.01-M1
20.01-M2
20.02-M1
20.02-M2
20.03-M1
20.03-M2
20.03-M3
20.04-M2
20.05-M1
20.06-M2
20.06-M3

NOMBRE MAS
Portinatx
Port de Sant Miquel
Santa Agnès
Pla de Sant Antoni
Cala Llonga
Roca Llisa
Riu de Santa Eulària
Es Canar
Cala Tarida
Jesús
Serra Grossa

CLORURS mg/l
140
157
4250
168
171
164
170
180
1600
7800
4500

NITRATS mg/l

3

Formentera
A Formentera hi ha una salinització dels aqüífers generalitzada, llevat dels sectors centrals de
la Mola i del Cap de Berberia. Aquesta salinització s’ha produït pels bombaments per a
proveïment domèstic i per a regadiu, ja que l’alta transmissivitat dels aqüífers miocens fa que la
interfase aigua dolça - aigua salada estigui molt estesa.
CODI MASSA
21.01-M2
21.01-M3

NOM MAS
Cap de Berberia
La Savina

CLORURS mg/l
2027
2162

NITRATS mg/l
23,7
119

En relació amb la presència de l’ió clorur, destaquen els 7.800 ppm a la massa 20.06-M2
Jesús, a Eivissa; els 6.139 ppm a la massa 18.13-M1 la Vileta, a Mallorca; els 3.190 ppm a la
massa 19.01-M3 Ciutadella, a Menorca, i els 2.162 ppm i 2.027 ppm a les masses 21.01-M2
21.03-M3, a Formentera.
Quant a presència de l’ió nitrat, destaquen els 224 ppm a la massa 18.14-M2 Sant Jordi i els
151,3 ppm a la massa 18.18-M1 Son Talent, a Mallorca; els 194,8 ppm a la massa 19.01-M1
Maó, a Menorca, i els 119 ppm a la massa 21.01-M3 la Savina, a Formentera.
A pesar dels valors obtinguts en algunes de les masses d’aigua subterrània, cal destacar que
en els darrers anys s’ha produït una certa estabilització als aqüífers contaminats, d’una banda,
a causa d’un descens en les extraccions per a regadiu i, d’una altra, a causa de la posada en
marxa de les dessaladores. Encara així, al Pla de Sant Jordi, el regadiu mitjançant aigües
residuals regenerades ha provocat un augment en el contingut en nitrats. D’una altra banda, els
aqüífers salinitzats del Pont d’Inca i de na Burguesa, a pesar de la posada en marxa de la
dessaladora, es continuen explotant per conduir l’aigua a la planta potabilitzadora de Son
Tugores.
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5. ANÀLISI ECONÒMICA DELS USOS DE L’AIGUA
En compliment dels articles 5, 9 i l’annex III de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i
del Consell de 23 d’octubre de 2000, el maig de 2007 es va presentar una anàlisi econòmica
detallada de la recuperació de costs dels serveis d’aigua a la demarcació hidrogràfica de les
Illes Balears —a fi de determinar i d’analitzar els aspectes econòmics de l’ús de l’aigua i la seva
importància—, basant-se en la situació actual i en les tendències de l’ús de l’aigua fins a l’any
2015, en les pràctiques i en els nivells de la recuperació dels costs i dels incentius de les tarifes
i dels preus actuals.
5.1. COSTS I INGRESSOS FINANCERS DELS SERVEIS DE PROVEÏMENT I DE
SANEJAMENT A LES ILLES BALEARS
Les Illes Balears compten amb tot un seguit d’operadors que intervenen en la prestació dels
serveis del cicle de l’aigua (proveïment, sanejament, protecció i control del medi). En aquest
apartat es desglossen els més importants i s’estimen els costs de la gestió del recurs no sols
en l’aspecte financer sinó també en l’aspecte ambiental i d’oportunitat del recurs, i també es
permet valorar els costs actuals dels serveis relacionats amb l’aigua i el grau de recuperació
d’aquests.
Abans de descriure els operadors, convé definir els termes següents:
−

Costs financers: són els costs que assumeixen els diferents operadors que intervenen
en la prestació dels serveis del cicle de l’aigua.

−

Costs ambientals: són els costs potencials de les mesures correctores necessàries per
aconseguir el compliment d’un determinat objectiu ambiental. A mesura que els
operadors assumeixen les mesures necessàries, els costs ambientals es transformen
en costs financers.

−

Costs del recurs: correspon al valor que s’obtindria amb una dedicació del recurs més
eficient i sostenible que l’actual.

Els serveis de proveïment i de sanejament en alta a les Illes Balears (captació, producció i
transport fins a la xarxa municipal) s’han duit a terme per l’Administració hidràulica, fins a l’any
2006 a través de l’Institut Balear de l’Aigua i Litoral (IBAL) i de l’Institut Balear de Sanejament
(IBASAN), i a partir de 2006 a través de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA). Així mateix, també els duen a terme agents públics com EMAYA, Calvià 2000 o els
consorcis de l’aigua (gestió directa municipal), i agents privats com Aqualia o Sorea (gestió
indirecta).
Així, mentre els operadors en alta venen o gestionen l’aigua en bloc, l’operador en baixa
s’encarrega de distribuir l’aigua als usuaris finals o de recollir les aigües residuals a través de
les xarxes de clavegueram. En alguns casos, els operadors que fan el servei en alta també
s’encarreguen del servei en baixa, mentre que en uns altres casos, es tracta de col·lectius molt
petits que manegen un volum d’aigua molt reduït destinat a urbanitzacions.
Els costs d’una activitat poden classificar-se en directes i en indirectes. Els directes són aquells
que s’assumeixen en la mateixa activitat explotadora del servei, mentre que els indirectes són
els necessaris per al correcte funcionament. Al seu torn, els costs directes es poden desglossar
en costs directes fixos i en costs directes variables. Els primers són independents del cabal
produït, mentre que els segons depenen del cabal subministrat. Finalment, han de considerarse els costs de l’amortització.
Pel que fa als ingressos, aquests poden procedir dels ingressos d’explotació, és a dir,
d’ingressos via tarifa o a través de subvencions, o dels ingressos aliens a l’activitat principal. Al
seu torn, els ingressos d’explotació poden desglossar-se en directes (venda de l’aigua, cànon
de sanejament) i indirectes (ingrés obtingut en la gestió del recurs).
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A partir dels costs i dels ingressos totals, pot calcular-se el percentatge de recuperació de
costs.
A continuació es desglossen els costs totals, els ingressos de l’explotació i el percentatge de
recuperació dels principals operadors en els serveis de proveïment i de sanejament en alta a
les Illes Balears.
5.1.1.

OPERADORS EN ALTA

5.1.1.1.

Proveïment

a) Institut Balear de l’Aigua i Litoral (fins a l’any 2006, després ABAQUA)

14.551.578
2.001.751
1.097.434
398.425

Ingrés
explotació
(euros)
13.357.578
1.227.809
228.087
269.053

Total Mallorca

18.049.189

15.082.527

83,6%

Eivissa
Sant Antoni de Portmany
Total Eivissa
Illes Baleares

2.366.901
2.757.650
5.124.551
23.173.739

2.529.567
1.200.971
3.730.538
18.813.065

106,9%
43,6%
72,8%
81,2%

Dessaladora
Badia de Palma
Son Ferrer
Camp de Mar
Pou de sa Marineta

Cost total
(euros)

% Recuperació de
costs*
91,8%
61,3%
20,8%
67,5%

* per al càlcul de la recuperació de costs no s’han tingut en compte les subvencions

En el seu conjunt, Mallorca obté un nivell de recuperació de costs del 83,6%, mentre que
Eivissa recupera el 72,8%. Des d’una perspectiva general, la combinació i l’agregació dels
serveis de proveïment prestats per l’IBAL, es tradueixen en un percentatge de recuperació de
costs del 81,2% per a les Illes Balears. Cal destacar que l’illa de Menorca no figura en aquests
costs per manca de dessaladores.
b) Operadors públics: consorcis d’aigües, EMAYA i Calvià 2000
L’objectiu genèric dels consorcis d’aigua és el proveïment en alta al municipi del qual depenen
administrativament. Això implica que la comunitat autònoma passa a ser la cogestora i la
cofinançadora de la major part de les infraestructures requerides tant per al proveïment com
per al sanejament. Dels vint-i-quatre consorcis que hi havia l’any 2005 a les Illes Balears (devuit
a Mallorca, tres a Menorca i tres a les Pitiüses), tan sols desset van presentar activitat durant
l’any 2005, tres dels quals gestionaven les dessaladores dels respectius municipis (Eivissa,
Sant Antoni de Portmany i Formentera).
En canvi, EMAYA i Calvià 2000 són empreses municipals concessionàries de la gestió integral
del cicle de l’aigua en els termes municipals de Palma i de Calvià, i per tant, intervenen en totes
les operacions elementals: captació, distribució, proveïment, sanejament, depuració,
regeneració i reutilització d’aigües residuals.
La taula següent resumeix la recuperació de costs d’aquests operadors.
Dades de l’any 2005, en euros

Operador
Consorcis d’aigües
Calvià 2000
EMAYA
Total

Cost total
12.115.000
11.790.800
34.049.354
57.955.154

Subvencions
rebudes
7.659.000
29.400
872.917
8.561.317

Ingrés
explotació

% Recuperació de
costs*

3.811.000
11.974.500
40.801.970
56.587.470

* per al càlcul de la recuperació de costs no s’han tingut en compte les subvencions
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Cal destacar en relació amb els consorcis d’aigües, i a pesar no tenir-se en compte en el càlcul
de la recuperació de costs, la importància que tenen les subvencions en aquest tipus
d’operadors, ja que aconsegueixen un percentatge superior al 89% del total de les subvencions
rebudes pels operadors públics. Quant als ingressos d’explotació, més del 95% són aportats
pels tres consorcis que gestionen les dessaladores, mentre que el nivell de recuperació dels
costs dels serveis prestats és del 31,5%.
Quant a Calvià 2000 i a EMAYA, cal destacar que presenten percentatges de recuperació de
costs superiors al 100%, amb valors del 101,6% i del 119,8%, respectivament. En relació amb
EMAYA, els ingressos d’explotació superen amb escreix els costs totals.
c) Operadors privats: AQUALIA i SOREA
La taula següent resumeix la recuperació de costs d’aquests operadors.
Dades de l’any 2005, en euros

Operador

Cost total

Subvencions
rebudes

Aqualia
SOREA
Total

8.825.087
3.474.960
12.300.047

0
0
0

Ingrés
explotació
8.818.666
3.165.397
11.984.063

%
Recuperació
de costs*
100%
91,1%
97,4%

* per al càlcul de la recuperació de costs no s’han tingut en compte les subvencions

Aqualia obté una recuperació de costs del 100%, mentre que Sorea el 91,1%.
En conjunt, els operadors en alta (operadors públics i privats) presenten una recuperació de
costs del 97,6%.
Dades de l’any 2005, en euros

Operador

Cost total

Op. públics
Op. privats
Total

Subvencions
rebudes

57.955.154
12.300.047
70.255.201

% Recuperació
de costs*

Ingrés explotació

8.561.317
0
8.561.317

56.587.470
11.984.063
68.571.533

97,6%
97,4%
97,6%

* per al càlcul de la recuperació de costs no s’han tingut en compte les subvencions

5.1.1.2.

Sanejament

a) Institut Balear de Sanejament (fins a l’any 2006, després ABAQUA)
Dades de l’any 2005, en euros

EDAR
Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Cost total

Ingrés explotació

% Recuperació de costs*

13.437.762
4.567.209
5.654.722
23.659.693

6.411.465
2.222.073
3.764.256
12.397.794

47,7%
48,7%
66,6%
52,4%

* per al càlcul de la recuperació de costs no s’han tingut en compte les subvencions

Dels més de 23 milions d’euros de cost total, el 42% procedeix de costs directes. Els costs
indirectes representen el 22%, mentre que les amortitzacions el 36% (8,5 milions d’euros), de
les quals, el 57,6%, s’atribueixen a EDAR de Mallorca, el 21,6%, a EDAR de Menorca, i el
20,8%, a EDAR de les Pitiüses.
A diferència del que ocorre amb l’IBAL, on la partida de sous i de salaris és la que representa el
gruix del cost indirecte, a l’IBASAN la partida més important és l’interès i els deutes a llarg
termini.
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Quant als ingressos, a pesar de registrar un valor total de 26,6 milions d’euros, tan sols s’han
considerat com a ingressos efectius 12,4 milions d’euros, ja que la resta procedeixen de
subvencions. Del total d’ingressos d’explotació, Mallorca ingressa el 51,7%, Menorca el 17,9% i
les Pitiüses el 30,4%.
El nivell de recuperació del cost financer arriba al 52,4%. Si s’analitza per illes, Mallorca i
Menorca obtenen una recuperació de costs molt semblant, un 47,7% i un 48,7%
respectivament, en canvi les Pitiüses recuperen el 66,6%.
Si s’analitza el cost unitari de depuració per a cada illa (vegeu taula adjunta), el cost unitari
d’aigua tractada a les Pitiüses és significativament menor que el de Mallorca i que el de
Menorca.

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Aigua depurada
3
(hm )
22,8
7,9
13,4
44,0

Cost total (€)

Cost unitari (€/m3)

14.437.762
4.567.209
5.654.722
23.659.693

0,59
0,68
0,42
0,54

Font: IBASAN

b) Operadors públics: Calvià 2000 i EMAYA
Ambdós operadors gestionen set depuradores, cinc Calvià 2000 i dues EMAYA. La taula
següent mostra la recuperació de costs obtinguda per aquests operadors.
Datos del año 2005, en euros

Operador

Cost total

Calvià 2000
EMAYA
Total

3.203.800
10.847.558
14.051.358

Subvencions
rebudes
88.000
1.447.540
1.535.540

Ingrés
explotació
2.811.500
4.852.772
7.664.272

% Recuperació de costs*
87,8%
44,7%
54,5%

* per al càlcul de la recuperació de costs no s’han tingut en compte les subvencions

Els ingressos del servei de sanejament en ambdós operadors, vénen remunerats per la figura
del cànon de sanejament (Llei 9/1991), i segons la taula anterior, igual que ocorre a l’IBASAN,
els ingressos no cobreixen els costs de depuració.
En conjunt, el servei de sanejament en alta dels operadors públics recupera el 54,5% dels
costs incorreguts.
c) Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
El 23 de desembre de 2004 es crea, mitjançant la disposició addicional segona de la Llei
8/2004, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), que substitueix i
assumeix les funcions que duien a terme l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i l’Institut
Balear de l’Aigua i del Litoral (IBAL).
A continuació, i a mode de resum, es desglossen els costs, els ingressos i el percentatge de
recuperació de l’ABAQUA.
Servei

Servei de proveïment
Servei de sanejament

Illa

Cost total

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears
Mallorca
Menorca

18.049.189
No n’aplica
5.124.551
23.173.739

Ingrés
explotació
15.082.527
No n’aplica
3.730.538
18.813.065

13.437.762
4.567.209

6.411.465
2.222.073
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Pitiüses
Illes Balears
Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Cicle integral

5.654.722
23.659.693

3.764.256
12.397.794

66,6%
52,4%

31.486.950
4.567.209
10.779.273
46.833.432

21.493.992
2.222.073
7.494.795
31.210.860

68,3%
48,7%
69,5%
66,6%

* Per al càlcul de la recuperació de costs no s’han tingut en compte les subvencions

5.1.2.

OPERADORS EN BAIXA

5.1.2.1.

Proveïment

Segons estableix el Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter fiscal
i de foment i de liberalització de l’activitat econòmica, l’aprovació dels preus de l’aigua per al
proveïment a poblacions és competència de la Comissió de Preus autonòmica. Per a això,
cada un dels operadors ha de presentar davant la Comissió de Preus, i vehiculat pel respectiu
ajuntament, un expedient justificatiu de l’increment de la tarifa, a partir dels costs actuals i dels
ingressos. A pesar que no és possible augmentar els preus de l’aigua sense l’informe favorable
de la Comissió, els ajuntaments poden crear una taxa que substitueixi la tarifa de l’aigua, i
modificar-ne la quantia per acord del ple municipal.
Basant-se en els expedients tarifaris presentats en la Comissió de Preus de les Illes Balears
durant els darrers deu anys, s’ha obtingut la informació següent representativa del 60% de la
població balear.
Anys 1996-2004
Palma de Mallorca
Calvià
Alcúdia
Sant Llorenç des Cardassar
Eivissa
Operadors en baixa

Costs
totals (€)
44.954.366
11.397.320
2.371.678
410.818
2.989.374
62.123.556

Ingressos
totals (€)
38.084.000
11.104.000
2.359.652
342.858
2.988.767
54.879.277

% Recuperació de
costs
84,7%
97,4%
99,5%
83,5%
100,0%
88,3%

Font: expedients tarifaris de la Comissió de Preus

Segons aquestes dades, els operadors en baixa recuperen el 88,3% dels costs en què
incorren.
5.1.2.2.

Sanejament

El sanejament en baixa és l’activitat que aglutina la recollida de les aigües residuals i pluvials
de distinta procedència a través de les xarxes de clavegueram i de col·lectors. Els municipis
són els encarregats de fer el servei de clavegueram, el qual es pot gestionar de manera directa
(operador públic) o de manera indirecta (operador privat). En relació amb els primers, les dues
principals empreses públiques que presten el servei de clavegueram són Calvià 2000, amb un
nivell de recuperació l’any 2005 del 109,9%, i EMAYA, amb un nivell de recuperació del
149,9%, gràcies a l’elevat percentatge d’ingressos. Quant a les segones, operador privat,
destaquen Aqualia, amb un nivell de recuperació del 100%, i Sorea, amb un 92,1%.
Si analitzam les dades dels operadors públics i privats durant l’any 2006, s’obté la taula
següent, on s’observa una recuperació del cost conjunt del servei de sanejament en baixa d’un
134,3%.

Operador

Costs
totals (€)

Op. públics
Op.privats
Total sanejament en baixa

8.388.955
1.735.029
10.123.983

Subvencions
rebudes
140.881
0
140.881

Ingressos
explotació
(€)
11.905.006
1.692.661
13.597.667

% Recuperació de
costs

* per al càlcul de la recuperació de costs no s’han tingut en compte les subvencions
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5.1.3.

SUBVENCIONS

A pesar que no s’han tingut en compte les subvencions en el càlcul de la recuperació de costs,
convé conèixer-ne l’origen.
Les subvencions poden procedir de:
−

Unió Europea, a través dels fons de cohesió (projectes relacionats amb el medi
ambient i amb les xarxes transeuropees de transport) i FEDER. En el període 20002006, les subvencions a les Illes Balears van pujar a 118,5 milions d’euros, repartits
entre inversions de proveïment i de sanejament.

−

Govern central, a través dels fons de cohesió i FEDER de la Unió Europea i dels
pressuposts generals de l’Estat. En el període 2000-2006, el Ministeri de Medi Ambient
va invertir 92,3 milions d’euros dels fons de cohesió, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació va invertir-ne 8,3 durant el període 2001-2006 en regadius (reutilització
d’aigües).

−

Govern de les Illes Balears, a través dels fons procedents del pessupost de les Illes
Balears i del Govern central. L’any 2005 es van fer transferències als consorcis
d’aigües per valor de 7,6 milions d’euros i es va concedir una subvenció al Pla d’Obres i
de Serveis del Consell Insular per valor d’1,7 milions d’euros.

−

Consells insulars, a través dels plans d’obra i de servei, mitjançant fons propis i
mitjançant fons rebuts del Ministeri d’Administracions Públiques i del Govern de les Illes
Balears. La inversió efectuada l’any 2005 va pujar a 6,2 milions d’euros.

5.2. COSTS AMBIENTALS
Per calcular els costs ambientals, s’analitzen els costs que representaria complir, en l’actualitat,
la normativa vigent (sense tenir en compte encara els costs que suposaria l’aplicació de la
Directiva marc de l’aigua). Per a això, es proposa com a aproximació al cost ambiental
l’adequació a la normativa vigent de les aigües de les Illes Balears, prèvia i posterior al seu ús,
a saber:
1. Cost ambiental en el servei de proveïment d’aigua: regulat pel Reial Decret 140/2003,
de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum urbà.
2. Cost ambiental en el servei de sanejament d’aigua: regulat per la Directiva 91/271/CE
del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre tractament de les aigües residuals urbanes.
3. Cost ambiental derivat de l’agricultura: regulat pel Codi de bones pràctiques agrícoles
de les Illes Balears aprovat de conformitat amb l’article 1 de l’Ordre del conseller
d’Economia, d’Agricultura, de Comerç i d’Indústria de 3 de gener de 2000.
La taula següent mostra el cost ambiental en cada un dels serveis considerats.
(en milions d’euros)

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Cost
ambiental
proveïment
20,8
6
3,8
30,6

Cost
ambiental
sanejament
0,8
0,3
1,1
2,2

n.d.: dades no disponibles
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Cost
ambiental
agricultura
nd
nd
nd
nd

Cost ambiental total
2,6 + cost agricultura
6,2 + cost agricultura
4,9 + cost agricultura
32,8 + cost agricultura
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El cost ambiental en proveïment a l’illa de Mallorca és el major de totes les illes, 20,8 milions
d’euros, seguit de Menorca, amb un poc més de 6 milions, i de les Pitiüses, amb 3,8 milions.
Cal destacar que el cost ambiental calculat depèn directament de l’extracció d’aigua
subterrània.
El cost ambiental calculat per al sanejament, respon a la partida d’amortització anual
(descomptat-ne l’IVA) de les inversions necessàries per complir els requisits marcats per la
Directiva 91/271, de tractament d’aigües residuals. Les Pitiüses són les que suporten un major
cost ambiental en sanejament, 1,1 milions d’euros, seguides de Mallorca, amb 0,8 milions, i de
Menorca, amb 0,3 milions.
El cost ambiental de l’agricultura no s’ha pogut calcular a causa de la inexistència de dades
avaluables.
5.3. COSTS DEL RECURS
El cost del recurs o cost d’oportunitat s’ha d’entendre com el valor del recurs perdut a causa
d’una aplicació poc eficient entre els possibles usos alternatius actuals o poc sostenibles en el
territori o en el temps. A mesura que s’aconsegueix més eficiència i sostenibilitat, el cost del
recurs es tradueix en el cost financer de les mesures o de les accions aplicades, el qual
s’afegeix al cost financer corresponent al subministrament del recurs. En l’actualitat, resulta
complex avaluar aquest cost, i a mesura que es vagi avançant en aquesta línia com a resultat
de l’aplicació de la Directiva marc a les Illes Balears, es podrà analitzar amb un major detall.
No obstant això, cal destacar que l’article 71 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, estableix la creació de la figura del Centre
d’Intercanvi de Drets de l’Aigua, davant de la necessitat de dur a terme una explotació més
racional dels recursos hídrics per obtenir una major disponibilitat, amb la introducció de noves
maneres de gestió de l’aigua i amb l’augment de la conscienciació de la societat en relació amb
les necessitats reals de l’aigua i en relació amb una millor utilització dels recursos.
Així, els organismes de conca queden autoritzats per fer ofertes públiques d’adquisició de drets
d’ús d’aigua, per cedir-los posteriorment a uns altres usuaris mitjançant el preu que l’organisme
ofereixi. La contraprestació econòmica que els particulars han de satisfer per aquests nous
recursos hídrics han de tenir en compte el principi de recuperació de costs.
La taula següent resumeix el nivell de recuperació de costs en el cicle balear de l’aigua.
Costs

Recuperació de costs

Agents
ABAQUA
Operadors proveïment
en alta
Operadors proveïment
en baixa
Operadors sanejament
en alta
Operadors sanejament
en baixa
Total cicle balear de
l’aigua

Ingressos
Financers

Ambientals

46,83

nd

31,21

66.6%

Financers +
ambientals
nd

70,26

nd

68,56

97,6

nd

62,12

nd

54,88

88,3%

nd

14,05

nd

7,67

54,5%

nd

10,12

nd

13,60

134,3%

nd

203,4

32,8 + cost
agricultura

175,9

86,5%

74,5% + cost
agricultura

Dades de l’any 2005, en milions d’euros
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6. SUCCESSOS ADVERSOS EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA HIDROLÒGIC
6.1. INUNDACIONS
Una inundació és un fenomen natural durant el qual un territori està ocupat temporalment per
les aigües. Com en tots els territoris mediterranis, les Illes Balears estan afectades de manera
regular per pluges intenses que es tradueixen en crescudes ocasionals dels torrents, que, per
regla general, coincideixen a finals de l’estiu. Aquestes torrentades provoquen sovint danys
humans i materials, que cal conèixer per analitzar i per avaluar les mesures de prevenció
necessàries per evitar-los i per neutralitzar-ne els efectes.
La naturalesa tempestuosa de les pertorbacions atmosfèriques que provoquen les pluges fa
que sigui molt més difícil preveure els llocs de risc més considerables, a pesar que a través de
les estadístiques es veu on quasi sempre es concentren. Ara bé, el que sí que es pot afirmar és
que quasi cada any, les illes, en un lloc o en un altre, pateixen aquestes pertorbacions.
Els torrents de les illes tenen una notable capacitat per portar sobtades avingudes, a causa de
precipitacions d’una gran intensitat (especialment probable a finals de l’estiu i a la tardor), de la
forma de les conques fluvials i de la disposició dels relleus. Aquestes avingudes fluvials poden
inundar les àrees pròximes als torrents, així com estendre’s per les planes litorals i els cons
al·luvials. La intensa ocupació humana dels àrees litorals, l’explotació agrària de les planes i el
creixement urbà no controlat, contribueixen a incrementar el risc de destruccions per
torrentades, especialment a Eivissa i a Mallorca.
En l’àmbit de les Illes Balears es poden distingir diversos mecanismes a través dels quals solen
originar-se les inundacions, a saber:
• Inundació a valls fluvials
En un determinat esdeveniment de crescuda, la capacitat del llerra pot ser insuficient localment,
per la qual cosa el nivell de la làmina d’aigua s’alça ocupant parcialment la vall. Quan el cabal
que circula pel riu o pel torrent disminueix, les aigües tornen a la seva llera normal.
Els exemples més clars de les valls torrencials encaixades són la dels torrents del vessant
meriodonal de Menorca i de la Marina de Llevant, de sa Marineta i d’una gran part dels torrents
de la Serra de Tramuntana, a Mallorca.
• Inundació a ventalls al·luvials
Al ventall al·luvial la capacitat del cabal disminueix perquè el torrent no és capaç d’excavar un
cabal suficient. Els exemples de ventalls al·luvials a les Illes Balears són molt freqüents; els
més espectaculars són els localitzats a les proximitats de la Colònia de Sant Pere, als peus
dels puigs més importants de les serres de llevant (Calicant, Morei, Puig de sa Tudossa...).
• Inundació a àrees endorreiques
Un endorreisme és una zona del territori que no té desguàs perquè les condicions
topogràfiques tanquen el pas del flux superficial. En cas d’una precipitació important, les aigües
s’acumulen en el part més baixa i produeixen inundacions de llarga durada.
Exemples clàssics a les Illes Balears d’àrees endorreiques són les de Santa Agnès de Corona i
de Sant Mateu d’Alvarca a Eivissa.
• Inundació a plans d’inundació
La inundació de la plana al·luvial sempre és una inundació massiva en la qual el moviment de
l’aigua és bidimensional, encara que apareguin concentracions del flux a antigues lleres
abandonades, a les zones més baixes o forçades per les infraestructures existents. A més, les
condicions a la desembocadura es poden veure empitjorades pel fet que el nivell mitjà del mar
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pugi uns quants centímetres (o decímetres), si es produeix al mateix temps una situació
generalitzada de baixes pressions.
Les planes d’inundacions més importants a Mallorca estan localitzades al Pla de Palma, Pla
d’Inca, Pla de sa Pobla i Pla de Campos. A l’Illa d’Eivissa, les planes d’inundacions més grans
estan als voltants d’Eivissa i de Sant Antoni.
Una anàlisi de les principals inundacions ocorregudes a les Illes Balears anteriors a l’any 1900,
identifica com a zones de risc Palma, Manacor, Sóller, Felanitx i sa Pobla. No obstant això,
resulta evident que, quan l’actuació de l’home no havia transformat en excés el medi natural de
les illes, els punts més afectats eren els ressenyats. Els punts que ara s’inunden cada vegada
més, i que no coincideixen amb els anteriors, s’han d’atribuir a les actuacions de construcció
d’infraestructures, d’urbanitzacions i d’actuacions sobre el medi.
En l’actualitat, dins del primer trimestre de l’any hidrològic 2007-2008 (octubre 2007 a
desembre 2007), a les Illes Balears es van registrar diversos episodis d’inundacions, en alguns
casos es van tractar d’episodis molt localitzats i d’escassa entitat i en d’altres l’àrea afectada va
ser molt més àmplia i els danys patits van tenir una entitat considerable. Especialment convé
assenyalar el mes d’octubre del 2007, on les pluges i els vents huracanats van provocar elevats
danys materials i fins i tot ferits.
Atesa la importància de les inundacions com a risc natural, aquestes han tingut un tractament
acurat en les normes legals i, en concret, en els documents d’ordenació territorial d’àmbit
insular que recullen el tractament del perill d’inundacions.
A les Illes Balears, durant el procés de redacció de les Directrius d’ordenació del territori
d’acord amb el que estableix la Llei d’ordenació del territori de 1987 (Llei 8/1987) es va dur a
terme una anàlisi i un diagnòstic del territori insular en què, entre altres aspectes, es va incloure
un estudi de riscs en l’apartat del medi físic. En aquest estudi ja es van assenyalar
cartogràficament les zones amb risc d’inundació i es van introduir un seguit d’indicacions sobre
la consideració de la perillositat natural en els processos d’ocupació del sòl.
D’aquesta manera, quedava prohibida qualsevol obra que interrompés el funcionament
hidràulic de la xarxa natural de drenatge; les infraestructures lineals havien d’incorporar un
disseny que permetés els passos d’aigua necessaris per a les majors avingudes previsibles, i
es prohibia la instal·lació d’activitats classificades com a insalubres o com a perilloses a zones
amb risc d’inundació. Un aspecte d’interès era la regulació de la localització d’usos susceptibles
de ser afectats per avingudes inundacions en espais inundables que havia de ser més
restrictiva com més curt fora el període de retorn d’aquest fenomen.
Així, en els diferents plans territorials insulars estan definides les àrees de prevenció de riscs
d’inundació com a sòl rústic protegit, segons estableixen els articles 19 i 21 de la Llei de les
directrius d’ordenació del territori. A més, en la matriu d’ordenació d’ús dels respectius plans
insulars, s’estableixen les condicions i les limitacions de desenvolupament dels usos i de les
activitats d’acord amb el nivell de risc.
No obstant això, aquestes àrees definides en els citats plans urbanístics, són una categoria de
sòl rústic protegit que s’assigna a aquelles zones que presenten un manifest risc d’inundació.
D’una altra banda, la Direcció General de Recursos Hídrics en el document “Atles de
delimitació geomorfològica de xarxes de drenatge i plans d’inundació dels Illes Balears”, va
delimitar tant al sòl urbà com al sòl rústic, la xarxa de drenatge i les zones d’inundació potencial
(ZIP).
Finalment, cal recalcar que a les Illes Balears hi ha una planificació de protecció civil davant el
risc d’inundacions (INUNBAL), aprovada mitjançant el Decret 40/2005, de 22 d’abril (BOIB núm.
141, de 23 de setembre), amb l’objecte de garantir l’actuació ràpida, eficaç i coordinada dels
recursos públics o privats en situacions d’emergència causades per inundacions.
Per a això, en l’INUNBAL es fa un reconeixement exhaustiu de les zones i de les localitzacions
de risc existents a les Illes Balears i, dins de cadascuna, dels punts on hi ha més perill per a les
vides humanes.
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6.2. SEQUERA
La sequera és un fenomen extrem, els límits geogràfics i temporals del qual són difícils de
determinar. Es pot convertir en un desastre natural quan no hi ha capacitat de gestió dels
recursos hídrics. Suposa una anomalia transitòria, més o menys prolongada, caracteritzada per
un període de temps amb valors de les precipitacions inferiors als normals en l’àrea. La causa
inicial de tota sequera és l’escassetat de precipitacions (sequera meteorològica), la qual cosa
deriva en una insuficiència de recursos hídrics (sequera hidrològica) necessaris per proveir la
demanda existent.
La sequera, entesa com a anomalia temporal de precipitació o cabal natural, pot produir o no,
una situació d’insuficiència en els subministraments d’aigua, d’acord amb el nivell de demanda
d’aigua existent a l’àrea i de les característiques, en general, dels sistemes d’explotació del
recurs.
Tenint en compte que la sequera és una anomalia natural transitòria, prou prolongada, ha de
diferenciar-se de l’aridesa, que és una situació estructural natural d’una regió i, per tant,
permanent. Així i tot en aquestes circumstàncies no hauria d’haver-hi dèficit, si els sistemes
d’explotació estiguessin adequadament dissenyats i explotats i les demandes es mantinguessin
en límits raonables, i amb concordància amb les característiques climàtiques de la regió. Això
precisa actuacions planificades a mitjà i llarg termini.
Els danys més destacats que pot produir la sequera poden ser:
•
•
•
•

Problemes de proveïment a la població.
Problemes de subministrament a uns altres usos, com regadiu, indústria, etc.
Impacte sobre l’agricultura.
Impacte sobre les masses forestals.

En tot cas, l’existència de sistemes hidràulics, d’infraestructures de regulació i de captació de
recursos hídrics, d’interconnexions de sistemes i de conques, d’infraestructures de generació
de recursos no convencionals (dessalatge), de regles d’explotació, etc, permeten retardar els
efectes de la sequera metereológica sobre l’estat de les masses d’aigua i sobre l’atenció a les
diferents demandes.
La sequera és un fenomen comú a les condicions climàtiques de la Península Ibèrica i de les
Illes Balears per estar situades geogràficament entre la zona de circulació general de l’oest de
latituds mitjanes i l’àrea d’influència de l’anticicló subtropical de les Açores. És cert que els
efectes pluviomètrics de les seqüències de sequera es manifesten en major grau a les regions
meridionals de la Península Ibèrica, però no és menys cert que cap regió d’Espanya escapa a
l’efecte de les grans seqüències de sequera ibèriques. Pot dir-se que Espanya i Portugal són
els dos països europeus més afectats pels episodis de sequera en el conjunt de la Unió
Europea, tant per la quantitat de població afectada quan es produeix una seqüència de sequera
com per la freqüència d’aparició d’aquests episodis.
Així, a Espanya, durant el període 1880-2000 més de la meitat dels anys s’han qualificat com a
secs o com a molt secs. En la dècada dels 80, set anys s’han considerat secs o molt secs, i en
la dels 90, cinc anys han merescut el mateix qualificatiu.
Les sequeres afecten totes les regions d’Espanya, encara que són aquells territoris en què les
precipitacions anuals no superen els 600 mm els que en pateixen en major grau les
conseqüències. Segons el Llibre blanc de l’aigua les sequeres més greus del període 1940/41
a 1995/96 se concentren en tres períodes: la d’octubre de 1941 a setembre de 1945, la
d’octubre de 1979 a setembre 1983 i la d’octubre de 1990 a setembre de 1995; aquesta última
és, amb diferència, la més aguda en intensitat. Aquestes tres sequeres van ser molt
generalitzades, i van afectar no sols les Illes Balears, sinó també la major part del territori
espanyol. En la taula adjunta es quantifica el valor mitjà de disminució percentual de la
precipitació en les tres sequeres considerades a les Illes Balears:
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Illes Balears
Espanya

1990-94

1979-82

1941-44

7
12

16
16

-30
10

En centrar-nos en els problemes específics de les zones mediterrànies, s’ha de considerar, en
primer lloc, els cicles climàtics característics d’aquestes àrees. Tal com s’observa en la gràfica
següent, on es presenten la precipitacions acumulades de Mallorca, resulten evidents, no sols
les oscil·lacions hivern-estiu, sinó també les oscil·lacions hiperanuals; és a dir, una alternança
entre cicles secs, la durada mitjana de la qual és, en el nostre cas, de 2,4 anys, i els cicles
humits, amb una durada mitjana de 2 anys.

Precipitació anual acumulada a Mallorca en relació amb la mitjana entre 1955 i 2005

Si analitzam el període 2004-2007, la precipitació mitjana anual al territori espanyol s’ha situat
en un valor semblant a la mitjana del cicle comprès entre els anys hidrològics 1969-1970 i
2006-2007. Si aquest valor mitjà anual es xifra entorn dels 670 mm/any, entre octubre del 2004
i setembre del 2007 s’han estimat uns 592 mm/any. No obstant això, els totals de pluja anual
han anat augmentant des de l’any 2004-2005, que va ser un any eminentment sec, fins a l’any
2006-2007, que globalment va tenir caràcter humit.
L’any hidrològic 2003-2004 s’havia caracteritzat per valors normals de precipitació, però les
precipitacions van disminuir durant l’any 2004-2005 cap a una tònica de sequedat. L’any 20052006 s’aconsegueixen de nou valors normals de precipitació, i finalment l’any 2006-2007 la
situació cal qualificar-se de mitjana a humida.
La taula següent permet valorar aquestes evolucions de la precipitació anual a les Illes Balears,
comparada amb els valors totals nacionals. Es mostren valors de precipitació total anual i
probabilitats d’ocurrència d’aquestes precipitacions respecte a les sèries 1969-1970 al 20062007. Aquestes probabilitats representen el percentatge d’anys hidrològics en què les pluges
totals anuals han estat menors que la que s’ha donat aquest any.

Precipitació
(mm)
2004/05

% prob.
ocurrència

Precipitació
(mm)
2005/06

% prob.
ocurrència

Precipitació
(mm)
2006/07

% prob.
ocurrència

Precipitació
(mm)
mitjana del
cicle
1969/702006/07

Illes Balears

594

49

530

32

637

62

591

España

443

3
633
41
704
Comparativa de les precipitacions anuals

68

666

En la taula s’observa que, a excepció de l’any hidrològic 2004-2005, els nivells de precipitació
de les Illes Balears són inferiors a la mitjana estatal. Els valors baixos dels dos primers anys
respecte a l’any 2006-2007, es mostren més clarament en la figura següent de valors totals
mensuals de precipitació, des d’octubre del 2004 fins a setembre del 2007. L’evolució dels tres
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anys es representa entre els valors màxims i els mínims mensuals, així com entre les bandes
del primer i tercer quartil i la mitjana.
En la seva evolució s’aprecia que la pluja total mensual entre novembre de 2004 i setembre del
2005 se situa per davall o oscil·lant al voltant del primer quartil, la qual cosa representa el 25%
dels casos més baixos. La ratxa es trenca a l’octubre del 2005. La tardor i l’hivern següents es
comporten com a trimestres normals, amb un mes de desembre sec i amb un mes d’octubre i
març de 2006 humits. A la primavera i a l’estiu de 2006, la pluja mensual sembla caure de nou
al primer quartil mensual, i dóna un maig molt sec. De nou a la tardor de 2006, tornen a donarse pluges per damunt de la mitjana i l’oscil·lació mensual se situa a partir de llavors al voltant
dels valors mitjana.

Entre les illes, els percentatges màxims de reducció de pluges en els anys molt secs tenen una
distribució asimètrica; les Pitiüses i Mallorca, respecte a Menorca, registren una major reducció,
ja que aquesta és més oberta a les influències de circulacions del nord i del nord-oest.
6.3. CANVI CLIMÀTIC
S’ha denominat canvi climàtic la variació global del clima de la Terra, motivat per causes
naturals i per l’acció de l’home, que es produeixen en molt diverses escales de temps i sobre
tots els paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, nuvolositat, etc. En l’actualitat hi ha
un consens científic, quasi generalitzat, a l’entorn de la idea que el nostre mode de producció i
de consum energètic està generant una alteració climàtica global, que provocarà, al seu torn,
seriosos impactes tant sobre la Terra com sobre els sistemes socioeconòmics.
Pot dir-se que el canvi climàtic és un fet irrefutable, qualificat d’inequívoc, i amb impactes que
són ja importants. Se sap que un escalfament global mitjà a la superfície terrestre superior als
2ºC provocarà molt probablement efectes irreversibles als ecosistemes i, per tant, a les
societats humanes, incloent-hi l’economia i la salut. Les projeccions indiquen que és molt
probable un escalfament d’almenys 0,2°C per dècada en un futur pròxim.
En relació amb els recursos hídrics, és previsible que en els pròxims anys el canvi climàtic els
afecti sensiblement, a causa de l’alteració del règim habitual de les precipitacions i de
l’increment de les temperatures. Això aconsella integrar la consideració del canvi climàtic en la
política sectorial de l’aigua, a fi de planificar i de posar en pràctica les mesures d’adaptació i de
mitigació que resultin pertinents.
El sector dels recursos hídrics és un sector estratègic en si mateix i per la seva influència
directa en la pràctica totalitat dels sectors socioeconòmics i els sistemes ecològics espanyols.
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Totes les evidències i les projeccions climàtiques apunten que aquests recursos es veuran
seriosament afectats pel canvi climàtic.
Els models del canvi climàtic suggereixen que fins al pròxim segle el nostre planeta s’haurà
escalfat entre 1,4 i 5,8 graus centígrads, dependent dels nivells d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle. Aquest augment afectarà tant la qualitat com la quantitat d’aigua disponible per als
éssers humans i el medi ambient. Els fenòmens hidrològics extrems, com les inundacions i les
sequeres, potser augmentin en intensitat i en freqüència.
No obstant això, encara hi ha molta incertesa sobre la intensitat del canvi i les seves
repercussions en el cicle de l’aigua, per la qual cosa és imprescindible adaptar els models a les
especificitats regionals: és evident que els fenòmens no afectaran per igual tots els països.
En tot cas, a Espanya, tal com manifesta l’informe oficial del Ministeri de Medi Ambient sobre
avaluació preliminar dels impactes del canvi climàtic al nostre país (MMA, 2005), s’ha registrat
des dels anys vuitanta del passat segle una pujada de les temperatures, un descens de la
cobertura de gel i de neu i un ascens (feble) del nivell marí.
Encara que en l’àmbit nacional és difícil de detectar l’impacte del canvi climàtic en els recursos
hídrics amb les observacions disponibles, en l’àmbit regional europeu hi ha evidències
d’alteracions del règim hidrològic, amb increments d’escorrentia en altes latituds i disminucions
acusades al sud d’Europa. També s’ha contrastat una intensificació dels fenòmens extrems
(inundacions i sequeres).
Globalment, els models de clima prediuen una disminució dràstica d’escorrentia a la conca
mediterrània, i aquest és un dels llocs del món on es projecten els impactes més intensos. A
Espanya s’han duit a terme múltiples simulacions, emprant-hi distintes tipologies de models
hidrològics acoblats amb uns quants escenaris climàtics, per estimar l’impacte del canvi climàtic
en els recursos hídrics al nostre país al llarg del segle XXI. Encara que hi ha diferències en els
resultats, tots coincideixen qualitativament a pronosticar una disminució molt significativa de les
aportacions, i l’efecté és especialment acusat a les conques de la meitat sud peninsular.
Per tant, en el marc de les latituds mitjanes, però amb una posició meridional (conca de la
Mediterrània), la menor disponibilitat d’aigua per a una població creixent i el desenvolupament
freqüent de fenòmens de torrencialitat pluviomètrica es presenten com els processos de causa
atmosfèrica que caracteritzaran l’increment del risc a la conca.

Efectes del canvi climàtic per l’efecte hivernacle a les temperatures i a les precipitacions de la conca mediterrània

188

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

S’assisteix, doncs, a un moment decisiu en la història recent de la Mediterrània. Les
conseqüències del canvi climàtic no presumeixen un escenari de menor risc enfront dels perills
de la natura sinó que aquest, si no es posen en marxa programes de reducció del risc,
incrementarà l’alteració de la dinàmica socioeconòmica dels països riberencs.
Els impactes del canvi climàtic sobre les aportacions en règim natural es traslladaran als usos
de l’aigua a través dels sistemes d’explotació de recursos hídrics, que exerceixen funcions de
regulació, de transport i de distribució. Els sistemes d’explotació admeten diferents opcions de
planificació i de gestió que poden actuar com a barrera d’esmorteïment o d’amplificació
d’impactes.
S’ha de pensar que els recursos hídrics són un factor director que condiciona la planificació, la
gestió i el desenvolupament de molts altres sectors i sistemes, entre els que cal destacar la
conservació de la biodiversitat (especialment els ecosistemes aquàtics), la indústria,
l’agricultura i el turisme.
Quant a les estratègies d’adaptació en el sector, cal establir polítiques específiques en gestió
de recursos hídrics que orienten l’evolució del sector d’acord amb les previsions de canvi
climàtic. Hi ha un gran potencial per orientar, a llarg termini, una adaptació racional al canvi
climàtic en el sector dels recursos hídrics que minimitzi els impactes projectats; però això ha de
fer-se en un marc general de planificació territorial, que possibiliti establir prioritats en les
polítiques sectorials per identificar i per prioritzar les demandes d’aigua i així aconseguir una
gestió integrada dels sistemes de recursos hídrics.
En el camí cap a una adaptació al canvi climàtic, s’han d’intensificar les polítiques d’increment
d’oferta de recursos i de gestió de la demanda d’aigua, potenciant els recursos no
convencionals, l’aprofitament conjunt de distintes fonts de subministrament, la millora de
l’eficiència i la racionalitat en l’assignació del recurs. Així mateix, s’ha de fomentar la gestió
integrada dels sistemes hidràulics, agrupant les fonts de subministrament i les demandes
d’aigua, creant un marc normatiu apropiat per a l’intercanvi d’usos i densificant la xarxa
d’infraestructures de transport i de distribució d’aigua.
Un aspecte important per enfortir les mesures d’adaptació és la necessitat reforçar les xarxes
de mesura i potenciar les activitats d’investigació, de desenvolupament i de millora tecnològica
que proporcionaran les bases per al seguiment dels impactes i per a l’avaluació de les mesures
adoptades.
L’adopció de mesures d’adaptació al canvi climàtic en el sector dels recursos hídrics és
necessària i urgent, aplicant-hi el principi de precaució i preparant un procés de planificació,
d’organització, d’esforç i d’eficiència que resultarà molt rendible a llarg termini.
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V. EFECTES SIGNIFICATIUS DE L’APLICACIÓ DEL PLA
L’anàlisi dels efectes significatius sobre el medi ambient de les Illes Balears que previsiblement
derivaran de l’aplicació del Pla Hidrològic, s’ha fet basant-se en l’avaluació dels objectius
estratègics i dels elements fonamentals del Pla, així com dels corresponents programes
d’actuació i de les obres hidràuliques, que recullen de manera estratègica els estudis, els
treballs i les obres que cal dur a terme durant el seu desenvolupament. Així s’aconsegueixen,
juntament amb les mesures normatives, els objectius del Pla.
Els aspectes fonamentals de l’anàlisi dels efectes de l’aplicació del Pla, s’han abordat a l’entorn
de quatre aspectes principals, que poden considerar-se com a diferents nivells d’avaluació, que
són:
− Un primer nivell, en el qual s’analitzen i s’interpreten els efectes del Pla basant-se en els
objectius, en els criteris i en els principis pels quals es regeix, així com en la valoració
d’un seguit d’elements significatius i propis del Pla que s’avalua.
− Un segon nivell, en el qual s’analitzen els efectes previsibles derivats dels programes
d’actuacions que proposa el Pla.
− Un tercer nivell, on es valoren els efectes significatius del conjunt de projectes i d’obres
hidràuliques proposades.
− Finalment, es valora la nova norma, comparant-la amb la vigent i analitzant-ne les
millores introduïdes.
Convé indicar que, com s’anirà assenyalant en els apartats següents, la descripció de cada un
dels programes d’actuació i la definició de les obres hidràuliques és variada. En multitud
d’ocasions, gran part de les propostes abordades en el Pla, estan enfocades des d’un punt de
vista general i estratègic, exempta de la informació detallada que seria necessària per poder
avaluar els efectes concrets que sobre el medi ambient tendrà el desenvolupament d’algunes
d’aquestes actuacions i infraestructures.
A més, aquestes actuacions i infraestructures proposades tenen caràcter provisional, ja que
estan essent sotmeses als diferents processos d’anàlisi socioeconòmic i de cost i d’eficàcia,
així com d’exposició en el procés de participació pública i de consulta, d’acord amb els
requeriments establerts pels documents tècnics de la Instrucció per a la planificació hidrològica
i amb caràcter general per la Directiva marc 2000/60/CE d’aigües.
En tot cas, per a cada una de les propostes establertes en el Pla o per a grups d’aquestes, es
posaran de manifest aquells aspectes que poden generar problemes ambientals i el diagnòstic
o l’avaluació precisa i concreta dels quals no és possible en aquest moment per manca
d’informació (localització, dimensions, tecnologia, modes de gestió, etc.). En aquests casos,
s’han d’analitzar les particularitats de les propostes amb l’objecte final de proposar directrius i
criteris que puguin incloure’s o traslladar-se cap a les avaluacions ambientals subordinades, bé
quan sigui d’aplicació l’avaluació estratègica d’uns altres plans o bé quan un projecte s’hagi de
sotmetre a avaluació d’impacte ambiental.
No obstant això, i com resultat de l’anàlisi dels efectes significatius que les actuacions previstes
poden exercir sobre el medi ambient, s’ha d’incloure al final de cada un dels blocs (criteris
estratègics, programes, obres hidràuliques i normativa), una matriu de valoració qualitativa que
ha de reflectir la interacció de les actuacions previstes en el Pla sobre els aspectes més
significatius —com poden ser la població, la salut humana, la fauna, la flora, l’aire, els factors
climàtics, els béns materials, el patrimoni cultural o el paisatge—, i que és el resultat de l’anàlisi
i del diagnòstic duit a terme al llarg del document. Per a això, s’ha definit una simbologia
d’icones que indica el grau d’afecció qualitatiu de les actuacions i que es resumeix en la taula
següent:
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POSITIVA
AFECCIÓ

NEUTRA

NEGATIVA

☺

A pesar que la metodologia proposada per elaborar les matrius d’impactes podria denotar, a
simple vista, una simplificació dels efectes potencials del Pla, al llarg dels diagnòstics es fa una
detallada caracterització i avaluació dels impactes previsibles, analitzant-hi les característiques
dels efectes, dels riscs i dels avantatges que suposa el desenvolupament del Pla. Per això, la
simplificació de la taula de valoració no és més que un recurs per facilitar la comprensió i la
síntesi dels impactes previsibles, la qual se sustenta en l’anàlisi efectuat al llarg del text.
Finalment, convé indicar que el caràcter estratègic de l’avaluació dificulta la concreció de
determinades afeccions, sobretot d’aquelles vinculades amb l’àmbit d’actuació d’una
determinada obra hidràulica, en desconèixer en aquests casos la ubicació exacta, i amb això el
comportament i la resposta de molts dels components dels sistemes naturals i socials afectats
per aquest tipus d’accions. Si bé, la predicció dels efectes d’un pla s’ha de fer en un context
global que requereix dur a terme hipòtesis sobre l’evolució ambiental i socioeconòmica de
l’àmbit espai d’actuació, el criteri considerat en aquest Pla, amb la creació al voltant de la seva
possible ubicació d’una superfície perimetral de diversos quilòmetres, permet fitar l’àmbit
d’actuació, i amb això, augmentar la probabilitat d’ocurrència d’un determinat efecte ambiental,
la qual cosa repercuteix en una estimació de l’impacte més ajustada de la que podria obtenir-se
en la fase d’avantprojecte.

1. AVALUACIÓ DELS CRITERIS ESTRATÈGICS DEL PLA
1.1

FONAMENTS DEL NOU PLA HIDROLÒGIC

Com a punt de partida a la valoració d’aquest Pla Hidrològic, convé indicar que el seu
desenvolupament, a pesar que s’ha adaptat a les circumstàncies particulars de la comunitat
balear, sorgeix de la transposició a l’Estat espanyol i del posterior desplegament de la
Instrucció tècnica de planificació, d’una directiva europea, la Directiva 2000/60/CE, per la qual
s’estableix un marc comunitari d’actuació en matèria de política de l’aigua. Per tant, el marc de
gestió del recurs aigua no es redueix sols al territori balear i a l’Estat espanyol, sinó que pretén
establir una política de l’aigua en l’àmbit de la Unió Europea, on mitjançant metodologies
comunes es pugui comparar l’estat de conservació dels recursos disponibles dels distints estats
membres, amb l’objecte d’aconseguir un objectiu general comú: l’ús sostenible de l’aigua,
garantint-ne a llarg termini la protecció de la qualitat.
Per tant, des d’aquest punt de vista, el sols fet d’adaptar el Pla Hidrològic als requeriments que
exigeix la DMA, suposa un impacte positiu no només en l’àmbit del recurs, sinó que comporta
unes implicacions molt majors que repercuteixen de manera directa en els objectius de
conservació, de protecció i de millora de la qualitat del medi ambient. Per tot això, ens trobam
davant d’un Pla Hidrològic que exigeix un canvi de mentalitat en la gestió del recurs, passant
d’una planificació encaminada a incrementar-ne la disponibilitat —mitjançant noves
infraestructures sense un marc estratègic de gestió— a una planificació que, partint d’un
desenvolupament científic important i sense precedents a les Illes Balears, ha de permetre
conèixer l’estat ecològic i químic en què es troben les aigües, identificar-ne les pressions i els
impactes que pateixen, i establir unes pautes d’actuació capaces de recuperar-ne la qualitat.
Tot això, mitjançant un conjunt de programes i d’infraestructures que han d’aprofundir, no sols
en el coneixement de l’estat en què es troba el recurs i la seva evolució, sinó també en
l’adequació de la gestió del recurs a les necessitats reals de la població i als requeriments
mínims i indispensables que necessiten els ecosistemes per al seu desenvolupament,
mitjançant la definició, entre d’altres, dels denominats cabals ecològics.
La conservació de la funcionalitat ecològica del cicle de l’aigua en el seu conjunt, extrapola els
efectes positius que la seva gestió genera, anant més enllà de la seva conservació, i englobant,
amb això, la preservació de tots els ecosistemes que es desenvolupen al voltant del recurs
aigua. Per tant, estam davant d’un Pla Hidrològic que reconeix el caràcter multidimensional i
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multifuncional de l’aigua, la qual cosa repercuteix de manera positiva en el conjunt d’hàbitats i
d’ecosistemes que es nodreixen del recurs hídric per al seu desenvolupament.
Per això, aquest nou enfocament integrador del recurs hídric trenca amb la dinàmica seguida
fins ara, no sols mitjançant la gestió sostenible del recurs en les aigües superficials continentals
i subterrànies, com es feia amb la planificació actual, sinó estenent la gestió del recurs a les
aigües costaneres i de transició. Aquest fet és important perquè la gestió del recurs no sols es
limita a la plataforma continental, sinó que s’extrapola a la plataforma litoral, i s’evita amb això
camuflar, a través de l’evacuació al mar, una mala qualitat de les aigües superficials
continentals.
1.2

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PLA

El Pla Hidrològic és un instrument per a l’ordenació dels usos de l’aigua i, per tant, es basa en
l’adopció d’un conjunt d’objectius que han de possibilitar tant la satisfacció de les demandes
d’aigua com la preservació del medi hídric. Com tot instrument d’ordenació territorial, fixa un
marc de referència que aclareix les possibilitats d’accés al recurs i les obligacions respecte a la
seva preservació, orientant les iniciatives dels municipis i dels diversos sectors econòmics
interessats.
Els objectius i les línies estratègiques de la gestió de l’aigua i del medi ambient hídric a la
demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, es fonamenten en els criteris establerts en la
DMA. En formar aquesta part de la política ambiental europea, els principis generals de
precaució, de prevenció i de correcció, d’integració i de participació pública, li són d’aplicació
directa.
Al seu torn, l’establiment dels objectius ha estat un procés iteratiu que ha requerit de l’avaluació
coordinada d’aspectes tècnics, socials i econòmics, i de la participació activa de les parts
interessades. Els objectius generals de la planificació hidrològica pretenen establir un marc de
protecció de les aigües superficials continentals, de les aigües de transició, de les aigües
costaneres i de les aigües subterrànies, a través de:
Prevenir el deteriorament addicional de l’estat de les aigües (aigües subterrànies i
superficials).
Millorar la qualitat ecològica dels ecosistemes d’aigües continentals i costaneres.
Una gestió adequada dels hàbitats i de les espècies de medis aquàtics i aiguamolls.
Ús i gestió eficaç dels recursos hídrics.
Reduir la contaminació de l’aigua.
Mitigar els efectes de les inundacions i de les sequeres.
Incrementar l’eficiència i l’efectivitat de les polítiques d’aigües, gràcies a una millora en
l’elecció dels objectius i en la reducció de costs.
Aconseguir i mantenir el bon estat de les aigües l’any 2015.
Precisament, un dels capítols fonamentals del Pla Hidrològic és la llista dels objectius
mediambientals que s’han d’aconseguir per assolir una adequada protecció de les aigües. Els
objectius mediambientals s’especifiquen per a les aigües superficials, per a les aigües
subterrànies i per a les zones protegides, incloent-hi els terminis prevists per a la seva
consecució, la identificació de condicions per a excepcions i per a pròrrogues, i les
informacions complementàries que es consideren adequades per a la correcta caracterització
(vegeu el bloc III, sobre els criteris, els objectius i les línies estratègiques del Pla).
Per tant, el Pla Hidrològic que s’avalua, recolza en tot aquest conjunt de determinacions
estratègiques i d’objectius, a partir dels quals s’han desenvolupat i s’han definit un seguit de
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propostes concretes i d’actuacions que són la causa última dels possibles efectes
mediambientals. Per això, l’avaluació dels efectes del Pla s’han de centrar en l’anàlisi de quines
són les conseqüències individuals i agregades del conjunt d’actuacions i de projectes que es
desitgen desenvolupar.
En tot cas, l’avaluació dels objectius del Pla proposat permet identificar oportunitats i potencials
conflictes. Per això, en aquest apartat es pretén reflectir la interrelació entre els objectius i els
criteris de protecció ambiental establerts en el Pla Hidrològic amb els planejaments i amb les
línies d’actuació que es recullen en els diferents tractats, convenis, acords, disposicions legals i
altres documents en matèria de medi ambient, especialment en l’àmbit internacional i en l’àmbit
comunitari. En aquest sentit es tracta d’avaluar l’aportació del Pla, a través de les propostes i
dels plans d’aplicació, a la consecució dels objectius i de les metes de la normativa ambiental
existent.
Per abordar quina és la contribució del Pla a la consecució dels objectius de protecció
ambiental fixats en el marc de referència internacional i comunitari, a continuació s’enumeren
els acords i els convenis internacionals, així com les directives, els reglaments i els programes
comunitaris, per seleccionar posteriorment un seguit de prioritats ambientals en relació amb els
quals confrontar els objectius propis del Pla Hidrològic.
1.2.1. MARC DE REFERÈNCIA INTERNACIONAL I COMUNITÀRIA
Els principis fonamentals que guien les polítiques basades en el desenvolupament sostenible,
tracten de cercar bàsicament la millora de la qualitat de vida tant del les generacions actuals
com de les futures, i d’articular d’un mode equilibrat les dimensions econòmica, social i
ambiental, de manera que el creixement econòmic afavoreixi el progrés social i es faci
respectuosament amb el medi ambient; que les polítiques socials estimulin l’economia, i que les
polítiques ambientals siguin eficaces i rendibles.
Per tant, basant-se en aquests principis es destaquen tres objectius essencials per a la
consecució del desenvolupament sostenible:
• El progrés social, la millora de la qualitat de vida basada en el benestar social, la qualitat
ambiental i la identitat cultural.
• Ús racional dels recursos, és a dir, que l’aprofitament dels recursos es dugui a terme
sense perjudicar tercers i a través d’una gestió prudent, que permeti no sols conservar i
preservar el medi ambient, sinó també la seva recuperació i la seva restauració en el que
sigui possible.
• El desenvolupament econòmic que permeti un major equilibri i una major estabilitat que
l’existent.
a) Àmbit internacional
− Conveni de Ramsar (1971), relatiu a aiguamolls d’importància internacional especialment
com a hàbitat d’aus aquàtiques.
− Conveni de Berna (1979), relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a
Europa.
− Conveni de Berna (1986), sobre la conservació de la vida silvestre i del medi natural a
Europa.
− Informe Brundtland (1987), presentat davant de la Comissió per al Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides.
− Declaració de Rio de Janeiro (1992), proclamada en la Conferència de les Nacions
Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament. S’hi reafirma la Declaració
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d’Estocolm de 1972 i s’hi estableixen els vint-i-set principis a través dels quals es
reconeix la naturalesa integral i interdependent de la Terra.
− Conveni sobre la diversitat biològica (1992).
− La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 1992, ratificat l’any
1994, sobre la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
− Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació, París 1994.
− Conveni de Barcelona (1976-1995), relatiu a la protecció de la mar Mediterrània, ratificat
l’any 1996.
− Protocol de Kyoto, 1997.
− Declaració del mil·lenni, aprovada al setembre de 2000 per l’Organització de les Nacions
Unides (ONU) i que planteja objectius i metes per complir pels estats membres per al
2015. En relació amb la protecció ambiental, l’objectiu 7 és «garantir la sostenibilitat del
medi ambient», i la meta núm. 9 és «incorporar els principis del desenvolupament
sostenible en les polítiques i en els programes nacionals, i invertir la pèrdua de recursos
ambientals».
− Declaració de Johannesburgo. Cimera mundial sobre desenvolupament sostenible,
setembre de 2002. S’hi referenden els principis enunciats a la Cimera de Rio i
s’assumeix la responsabilitat col·lectiva d’avançar i d’enfortir els pilars interdependents
del desenvolupament sostenible en els àmbits local, regional i global.
− Conveni Aarhus sobre accés a la informació i a la participació del públic en la presa de
decisions, i sobre accés a la justícia en matèria de medi ambient.
b) Àmbit comunitari
Les polítiques d’integració del medi ambient i de desenvolupament sostenible de la Unió
Europea tenen com a referència,
− Carta d’Aalborg (1994), que s’estableix una declaració de consens en relació amb la
sostenibilitat de les ciutats i de les viles europees. És la base de referència de les
agendes locals 21.
− El Consell Europeu de Cardiff (1998), en el qual es declara la voluntat que les polítiques
econòmiques i sectorials rellevants de la UE integren el medi ambient.
− El Consell de Göteborg (2001), on s’adopten els acords en relació amb el
desenvolupament sostenible i amb el medi ambient, i que fan referència a una nova
orientació en la definició de polítiques, que tinguin en compte les repercussions
econòmiques, socials i ambientals de manera coordinades.
− L’Estratègia comunitària de 2001 per a un desenvolupament sostenible que assenyala
quatre àrees prioritàries: limitar el canvi climàtic i incrementar l’ús d’energies netes;
millorar el sistema de transports i d’ordenació territorial; respondre a les amenaces de la
salut pública, i gestionar d’una manera més responsable els recursos naturals.
− El VI Programa d’Acció de la Comunitat Europea en matèria de medi ambient, que
constitueix un dels principals referents en matèria mediambiental en la Unió Europea,
adoptat per la Decisió 1600/2002/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de juny.
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− Uns altres referents comunitaris rellevants:
o Directiva 2006/32/CE sobre eficiència energètica.
o Pla d’acció de la UE per als boscs (2006).
o Directiva 2003/30/CE sobre biocarburants.
o Directiva 2003/4/CE sobre accés del públic a la informació mediambiental.
o Directiva 2002/49/CE sobre reducció de la contaminació acústica.
o Directiva 2001/77/CE relativa a la promoció de l’electricitat generada a partir de fonts
renovables.
o Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en
l’àmbit de la política d’aigües (Directiva marc de l’aigua).
o Estratègia de la UE per al sector forestal (1998).
o Directiva 96/61/CE sobre prevenció i sobre control integrats de la contaminació (IPPC).
o Directiva 92/62/CE sobre avaluació i sobre gestió de la qualitat de l’aire.
o Directiva 92/43/CE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i de la
flora silvestres.
o Directiva 92/2078/CE sobre mesures agroambientals.
o Directiva 79/409/CE sobre conservació de les aus silvestres.
1.2.2. COHERÈNCIA EXTERNA DELS OBJECTIUS GENERALS DEL PLA
Després d’haver exposat els referents internacionals i comunitaris en relació amb el
mediambient i amb el desenvolupament sostenible, s’analitza la coherència externa dels
objectius generals del Pla, és a dir, s’estudia la compatibilitat dels objectius del Pla amb els
principis de sostenibilitat d’un àmbit superior (internacional i comunitari).
Les prioritats ambientals considerades per comparar amb els objectius del Pla, s’han establert
a partir de les àrees d’actuació prioritària i dels objectius del VI Programa de Medi Ambient de
la Unió Europea (2001-2010), que són:
• Canvi Climàtic: s’insisteix en la necessitat una participació més àmplia dels països i dels
sectors, en el desenvolupament de tecnologies de baixa emissió de carboni, en la
utilització creixent i contínua de mecanismes de mercat, en l’adopció del Protocol de
Kyoto (Acord de Marràqueix) i en el reforç del Mecanisme de desenvolupament net.
• Biodiversitat i ecosistemes: es reconeixen els avenços en l’establiment de la Xarxa
Natura 2000 i en la integració de la biodiversitat en la política agrícola comuna.
• Medi ambient i salut: entre unes altres prioritats, es considera l’impuls de l’Estratègia
temàtica sobre plaguicides. També es posa l’èmfasi en l’eutrofització i en la pluja àcida,
que posen en risc una gran extensió d’hàbitats.
• Utilització sostenible dels recursos naturals i gestió de residus: exigència sistemàtica de
l’avaluació ambiental estratègica, coherència amb els objectius del mil·lenni, estratègies
temàtiques sobre ús sostenible de recursos naturals i sobre prevenció i reciclatge de
residus, avaluació del cicle de vida i consideració de l’empremta ecològica.
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Àrees d’actuació prioritària i objectius del VI Programa Medi Ambient (2001-2010)
I.

INTENTAR RESOLDRE EL CANVI CLIMÀTIC

1.

Reduir les emissions per estabilitzar les concentracions de gasos efecte hivernacle.

II.

NATURALESA I BIODIVERSITAT: PROTEGIR UN RECURS ÚNIC

2.

Protegir l’estructura i el funcionament dels sistemes naturals i detenir la pèrdua de la
biodiversitat.

3.

Protegir els sòls enfront de l’erosió i de la contaminació.

III.

MEDI AMBIENT I SALUT

4.

Aconseguir que l’ús i els nivells de plaguicides en el medi ambient no doni lloc a riscs
significatius per a la salut i per al medi ambient.

5.

Aconseguir nivells de qualitat de l’aigua acceptables per a la salut humana.

6.

Actuar per a una explotació dels recursos hídrics sostenible a llarg termini.

7.

Aconseguir nivells de qualitat de l’aire que no doni lloc a riscs per a la salut humana i per a
la naturalesa.

8.

Reduir el nombre de persones exposades regularment a nivells de renou elevats.

IV.

UTILITZACIÓ SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALS I GESTIÓ DE RESIDUS

9.

Dissociar l’ús dels recursos renovables i dels no renovables del creixement econòmic.

10. Dissociar la producció de residus del creixement econòmic.
11. Reduir la quantitat de residus destinats a l’eliminació definitiva.
12. Reduir la producció de residus perillosos.
Amb l’objecte de predir si cada un dels objectius esmentats poden interferir negativament, amb
l’objecte de no plantejar cap problema o amb l’objecte de contribuir a aconseguir les prioritats
ambientals considerades, els objectius generals del Pla s’analitzen a través d’una matriu.
Aquesta matriu reflecteix la manera en què es comporten respecte als dotze objectius del VI
Programa de Medi Ambient, i es contribueixen així a preservar-los.
D’aquesta manera, la compatibilitat i la coherència dels objectius del Pla s’han analitzat en
relació amb les prioritats ambientals seleccionades, que es fonamenten en quatre categories:
− Totalment o generalment compatibles (C).
− Parcialment compatibles (PC). S’hi inclouen aquells que han d’estar subordinats a les
prioritats i als objectius compatibles.
− Incompatibles (IC).
− Indiferents o que no tenen lloc i, per tant, no plantegen cap problema.
Així mateix, s’hi indiquen aquelles relacions que podrien ser especialment conflictives (-d),
mentre que podrien ocasionar un potencial efecte positiu o negatiu, segons el criteri que es
prioritzi.
D’aquesta manera, i com s’aprecia en la matriu, el sistema d’objectius del Pla és globalment
coherent amb les prioritats ambientals d’àmbit internacional i comunitari, sense haver-hi cap
tipus d’incompatibilitat absoluta. Era d’esperar aquest resultat, ja que hi ha una estreta
coincidència entre els objectius generals que plantegen el Pla Hidrològic (dins del marc de la
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DMA) i els principis de desenvolupament sostenible, atès que aquests són el marc orientador
de la política ambiental assumida per la Unió Europea.
En aquest sentit, a la vista dels resultats de la matriu, s’aprecia que els objectius de
preservació, de conservació i de millora del recurs hídric de la demarcació, incideixen molt
positivament sobre les prioritats ambientals del VI Programa de Medi Ambient relacionades
amb la naturalesa i amb la biodiversitat, així com amb les referides al medi ambient i amb la
salut (especialment els objectius 5 i 6).
No obstant això, hi ha poques excepcions en aquells objectius que impliquen mesures que
tenen incidència en el medi ambient, ja que potencialment podrien generar, segons el mode
d’aplicació, efectes positius, bé directament o bé indirectament, en el medi ambient i natural.
En aquests casos, la compatibilitat entre els objectius del Pla i les prioritats ambientals és
parcial, atès que en algunes ocasions pot implicar relacions conflictives i possibles incerteses.
És el cas d’aquells objectius les actuacions dels quals poden generar efectes negatius en
determinades circumstàncies, com ara, segons on es localitzin les noves infraestructures
encaminades a l’increment i a la diversificació de recursos (aigua regenerada, dessalada, etc).
Aquest tipus de conflictes s’han de resoldre en termes de subordinació i de preferències entre
objectius i de zonificació de les propostes que es desenvolupen, de manera que se’n garanteixi
la compatibilitat. En el cas que ens ocupa, els objectius que impliquen accions o
infraestructures en el medi natural o bé millora de l’aprofitament dels recursos hídrics a zones
protegides, han de estar subordinats a la conservació dels sistemes naturals i de la
biodiversitat, amb l’objecte d’aconseguir-ne una adequada integració ambiental.
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CONTRIBUCIÓ MEDIAMBIENTAL DELS OBJECTIUS DEL PLA
PRIORITATS AMBIENTALS DEL VI PROGRAMA DE MEDI AMBIENT

OBJETIUS GENERALS DEL PLA HIDROLÒGIC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PREVENIR EL DETERIORAMENT DE L’ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA SUPERFICIAL.
Delimitació del domini públic hidràulic

C

Reducció dels efectes de les inundacions

C

C

Regeneració de trams degradats

C

C

Regulació de l’ús recreatiu

C

C

Manteniment de cabals ecològics

C

C

C

C

PC

C

C

C

C

C

C

C

PROTEGIR, MILLORAR I REGENERAR TOTES LES MASSES D’AIGUA SUPERFICIAL AMB
L’OBJECTIU D’ACONSEGUIR-NE UN BON ESTAT.
REDUIR PROGRESSIVAMENT LA CONTAMINACIÓ PROCEDENT DE SUBSTÀNCIES
PRIORITÀRIES I SUPRIMIR GRADUALMENT ELS ABOCAMENTS, LES EMISSIONS I LES
PÈRDUES DE SUBSTÀNCIES PETILLOSES PRIORITÀRIES.
MILLORAR ELS ASPECTES COMPETENCIALS I DE COORDINACIÓ ENTRE
ADMINISTRACIONS I DE RESPONSABILITAT DELS DIFERENTS ORGANISMES.
MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ DELS ABOCAMENTS, GENERALMENT I
PARTICULARMENT DELS EMISSARIS D’EDAR, DE LES DESSALADORES, DE LES
DESALOBRADORES I DE LES CENTRALS TÈRMIQUES.
CONTROLAR LA PRESSIÓ ANTRÒPICA ESTACIONAL ALS PUNTS MÉS AMENAÇATS, EN
PARTICULAR ELS ANCORATGES MASSIUS O A ZONES INADEQUADES.
CONTROLAR LA PRESÈNCIA D’ESPÈCIES INVASORES NO AUTÒCTONES.

C

C

C

PC
PC
C

PC

C

C

PC

C

C

PC

C

EVITAR O LIMITAR L’ENTRADA DE CONTAMINANTS A LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I EVITAR EL DETERIORAMENT DE L’ESTAT DE TOTES LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA.
Reduir la càrrega contaminant d’origen agropecuari

C

Millora dels rendiments de la xarxa de sanejament
Increment dels volums depurats i millora de la qualitat

PC-d
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C

C

C

PC

C

C

PC

C

C

PC-d

C

PC

C

PC
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CONTRIBUCIÓ MEDIAMBIENTAL DELS OBJECTIUS DEL PLA
PRIORITATS AMBIENTALS DEL VI PROGRAMA DE MEDI AMBIENT

OBJETIUS GENERALS DEL PLA HIDROLÒGIC
1

2

3

4

Millora de la qualitat de l’aigua en alta.
Evitar las fugues d’hidrocarburs.

C

C

Eradicar els abocaments incontrolats.

C

C

C

C

C

C

Millorar la gestió dels abocadors controlats.

C

Millora de l’inventari i del control d’abocaments líquids

C

PC

5

6

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

7

8

9

10

11

12

C
C

PC

PC

C

C

PROTEGIR, MILLORAR I REGENERAR LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA I GARANTIR L’EQUILIBRI ENTRE L’EXTRACCIÓ I LA RECÀRREGA A FI D’ACONSEGUIR EL BON ESTAT DE
LES AIGÜES SUBTERRÀNIES.
Gestió de la demanda i racionalització del consum.

C

C

C

C

Control d’extraccions.

C

C

C

Recuperació quantitativa dels aqüífers afectats per descensos excessius.

C

C

C

C

C

C

Increment i diversificació de recursos.

PC-d

Prevenció enfront de sequeres.

PC-d

PC

C

C
PC-d

C

INVERTIR LES TENDÈNCIES SIGNIFICATIVES I SOSTENIBLES EN L’AUGMENT DE LA CONCENTRACIÓ DE QUALSEVOL CONTAMINANT DERIVADA DE L’ACTIVITAT HUMANA AMB LA
FINALITAT DE REDUIR PROGRESSIVAMENT LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES.
Control i segellat de pous salinitzats.

C

C

Disminuir el contingut en clorurs a les zones salinitzades.

C

C

Disminuir el contingut en nitrats a les zones afectades.

C

C

C: Compatible
PC: Parcialment compatible
IC: Incompatible
-d: relació especialment conflictiva (efecte indirecte de potencial efecte positiu/negatiu, segons el criteri que es prioritzi)
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Finalment, convé recalcar que els objectius i les estratègies definits en el Pla Hidrològic, d’acord
amb la política comunitària en matèria de gestió sostenible de l’aigua, suposa la protecció de tot el
conjunt d’ecosistemes aquàtics i, per tant, un enfocament més global per a la conservació. Així, per
exemple, hi ha un vincle clar entre la Directiva d’hàbitats i la Directiva marc de l’aigua, mentre que
els requeriments de la primera han de tenir-se plenament en compte en els programes o en les
accions per millorar la qualitat de l’aigua. Per això, el Pla inclou disposicions específiques respecte
a les àrees protegides, per tant la Xarxa Natura 2000 és té en consideració, ja que n’inclou el
registre per a la gestió del Pla.
Per tant, més enllà del concepte social i econòmic del recurs de l’aigua, els objectius del Pla
repercuteixen a priori de manera directa i positiva sobre els ecosistemes, sobre els hàbitats i sobre
els paisatges aquàtics, i fomenten la gestió sostenible del recurs, no sols mitjançant un ús eficient
sinó també amb la reducció de la vulnerabilitat dels ecosistemes aquàtics.
1.2.3. COHERÈNCIA INTERNA DEL PLA I COMPLIMENT D’OBJECTIUS
Després d’haver establert les relacions de compatibilitat i de coherència externa dels objectius del
Pla, en aquest apartat s’analitza la coherència interna del sistema d’objectius del mateix Pla, així
com les estratègies i les mesures definides en els documents de planificació objecte d’avaluació
per assolir-ne els objectius prevists.
Per a l’estudi d’aquesta coherència interna, es diferencien dos nivells bàsics d’anàlisi:
a) Coherència dels objectius plantejats pel que fa als problemes i a les amenaces detectades
en relació amb el recurs hídric.
b) Conciliació entre els objectius i les mesures i les estratègies bàsiques establertes en el Pla.
1.2.3.1.

Coherència entre objectius i problemes detectats

En l’avaluació del diagnòstic i dels aspectes rellevants de la situació actual, s’han detectat un
seguit de problemes que han de ser abordats, dins del seu àmbit, mitjançant les mesures del Pla.
Aquests problemes poden resumir-se en:
− En relació amb les masses d’aigües superficials (epicontinentals i costaneres):
Alteració morfològica del litoral (rigidificació progressiva de la costa, regeneració de platges,
etc..
Contaminació puntual (abocaments d’aigües residuals depurades, de salmorra, centrals
tèrmiques, etc.).
Contaminació difusa per activitats agrícole.
Salinització d’aiguamolls.
Espècies invasores no autòctones.
Pressió antròpica estacional.
Ancoratge a zones inadequades.
Pesca d’arrossegament a profunditats inadequades (pesca il·legal).
Aportacions de nutrients des de les aigües subterrànies (urbà i rural).
Falta d’establiment de cabal mínim per assegurar el manteniment i l’existència dels torrents i
de les fonts.
Desaparició progressiva de la vegetació en els boscs de ribera.
Ocupació del domini públic hidràulic.
Ús recreatiu dels torrents.
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− En relació amb les masses d’aigües subterrànies:
Salinització per intrusió marina (natural i induïda per la sobreexplotació dels aqüífers.)
Descens de nivells dels aqüífers.
Contaminació difusa: nitrats i contaminació orgànica d’origen agrícola, pecuari (granges) i
d’origen humà (pous negres i pèrdues).
Problemes de gestió, en relació amb la tarifació real de l’aigua, no incentivadores a l’estalvi.
Contaminació puntual: hidrocarburs, abocadors, efluents d’EDAR, polígons industrials i
indústries aïllades, tractaments privats de potabilització i abocament de rebuigs, estacions
impulsores a primera línia de mar, etc.
Els objectius del Pla guarden coherència amb aquests problemes, tal com es posa de manifest en
la taula següent.
COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS DEL PLA I ELS PROBLEMES DETECTATS
OBJECTIUS GENERALS DEL PLA HIDROLÒGIC
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subterrànies.
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1.2.3.2.

Coherència entre els objectius i les mesures bàsiques establertes en el Pla

El programa de mesures constitueix el nucli bàsic de les determinacions del Pla i té com a objecte
tractar d’aconseguir-ne els objectius.
D’acord amb la DMA les mesures establertes són de dos tipus: bàsiques i complementàries. Les
primeres són els requisits mínims que han de complir-se i que, al seu torn, es deriven de l’aplicació
de la legislació comunitària sobre protecció de les aigües i la resta de recomanacions de la DMA.
Les mesures complementàries són les que han d’aplicar-se amb caràcter addicional, després
d’haver aplicat les mesures bàsiques, per assolir els objectius mediambientals o per aconseguir
una protecció addicional de les aigües.
Atès que el programa de mesures descrit en la memòria del Pla s’ha concretat en els programes
d’actuació i d’obres hidràuliques, en aquest apartat només s’analitzen el grup de mesures
bàsiques, ja que en capítols posteriors s’avaluaran els efectes de les actuacions i dels projectes
que es desitgen desenvolupar.
Els grans grups de mesures bàsiques són els següents:
− Mesures necessàries per aplicar la legislació sobre protecció de l’aigua, incloent-hi les
relatives a la protecció de les aigües destinades al consum humà i les encaminades a reduir
el tractament necessari per a la producció d’aigua potable.
− Mesures per fomentar l’ús eficient i sostenible de l’aigua.
− Mesures per aplicar el principi de recuperació dels costs dels serveis relacionats amb la
gestió de les aigües.
− Mesures de control sobre extracció i sobre emmagatzemament de l’aigua.
− Mesures de control sobre abocaments directes i indirectes i altres activitats amb incidència
en l’estat de les aigües.
− Mesures respecte a les substàncies perilloses.
− Prohibició d’abocaments directes a les aigües subterrànies, excepte en certes condicions.
− Directrius per a recàrrega i per a protecció d’aqüífers.
− Mesures per prevenir o reduir les repercussions dels episodis de contaminació accidental.
Totes aquestes mesures són, per tant, amb caràcter general, mesures d’efectes positius, en el
sentit que la no aplicació implicaria una situació d’un major deteriorament de les masses d’aigua i
d’una pèrdua en quantitat i en qualitat dels recursos hídrics disponibles.
Dins d’aquest caràcter general positiu podrien, almenys en teoria, donar-se situacions en què o bé
la millora podria ser òptima o bé, en cas extrem, podria, en situacions puntuals, produir un
deteriorament major, per la incorrecta elecció o aplicació de la mesura. No obstant això, la
identificació i la caracterització dels possibles efectes de les diverses mesures, sobre els elements
ambientals i territorials, s’han d’analitzar basant-se en el programa d’actuació o d’obra que
s’adjunta al Pla.
D’una altra banda, l’anàlisi comparativa dels objectius del Pla i del programa de mesures bàsic
posa de manifest que les mesures del Pla tendeixen a la consecució de tots els objectius (generals
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i específics) que s’hi estableixen. A continuació s’assenyala la relació entre els objectius generals
del Pla i les principals mesures per aconseguir-los.
Objectiu: prevenir el deteriorament de l’estat de les masses d’aigua superficial.
Mesures:
•
•
•
•
•

Delimitació del domini públic hidràulic.
Eliminació d’infraestructures situades en domini públic hidràulic.
Adequació de lleres a zones urbanes.
Adaptació de les infraestructures existents a la xarxa de drenatge.
Definició de criteris bàsics per a infraestructures de defensa contra inundacions.

Objectiu: protegir, millorar i regenerar totes les masses d’aigua superficial amb l’objectiu
d’aconseguir-ne un bon estat.
Mesures:
•
•
•
•
•

Restauració de riberes.
Restauració hidrologicaforestal.
Restauració d’aiguamolls.
Pla de neteja i de reforestació de torrents.
Seguiment del pla d’actuació en situacions d’alerta i d’eventual sequera (en elaboració).

Objectiu: reduir progressivament la contaminació procedent de substàncies prioritàries.
Mesures:
• Ocupació de fertilitzants i de fitosanitaris menys contaminants.
• Limitació i reducció de les dosis de fertilitzants i fitosanitaris.
• Creació de franges de protecció en cursos fluvials, excloent-hi l’aplicació de fertilitzants i
d’activitat ramadera.
• Creació de franges de vegetació en cursos fluvials per evitar el drenatge de substàncies
indesitjables a les lleres.
Objectiu: millorar els aspectes competencials i de coordinació entre administracions i de
responsabilitat dels diferents organismes.
Mesures:
•
•
•
•

Implantació de sistemes d’assessorament al regant.
Foment de polítiques mancomunades.
Transversalitat entre àrees administratives amb competències convergents.
Coresponsabilitat en el tractament de dades.

Objectiu: millorar el control i la gestió dels abocaments.
Mesures:
•
•
•
•
•
•

Tractament terciari d’aigües residuals urbanes depurades.
Adequació de les xarxes de sanejament.
Establiment de xarxes separatives per a pluvials.
Eliminació o regularització d’abocaments i d’abocadors il·legals.
Tractament d’abocaments industrials
Actualització del cens d’abocaments i regularització de les autoritzacions d’abocament.
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Objectiu: controlar la pressió antròpica estacional als punts més amenaçats, en particular
els ancoratges massius o a zones inadequades.
Mesures:
• Potenciació de la vigilància a les zones d’exclusió o de pesca condicionada i, en tot cas, de
totes les masses d’aigua costaneres que tenguin alguna figura de protección.
• Instauració d’un codi de bones pràctiques del sector nàutic, en relació amb l’abocament
d’aigües residuals i de sentines a les aigües costaneres litorals.
• Dotar els aiguamolls, segons la figura de protecció que se’ls apliqui, d’un pla d’ordenació o
d’un pla especial i, si n’és el cas, d’un pla d’ús de gestió i d’un òrgan de supervisió.
• Regular l’accés de visitants i les activitats recreatives a zones humides i a torrents.
• Elaborar programes d’interpretació i d’ús públic del medi (didàctic, científic, etc.).
Objectiu: controlar la presència d’espècies invasores no autòctones.
Mesures:
• Xerojardineria.
• Vigilància i control d’espècies invasores a aigües costaneres i de transició (xarxes de
monitoratge).
• Regeneració de boscs de ribera amb espècies autòctones i eliminació d’espècies invasores.
Objectiu: evitar o limitar l’entrada de contaminants a les aigües subterrànies i evitar el
deteriorament de l’estat de totes les masses d’aigua subterrània.
Mesures:
• Conscienciació de l’ús tradicional de l’aigua.
• Definició de perímetres de protecció.
• Identificació, control i adequació d’abocadors.
Objectiu: protegir, millorar i regenerar les masses d’aigua subterrània i garantir l’equilibri
entre l’extracció i la recàrrega a fi d’aconseguir el bon estat de les aigües subterrànies.
Mesures:
• Disminució d’extraccions.
• Modificació de punts o de zones d’extracció a zones amb intrusió marina o amb elevades
concentracions de nitrats.
• Foment de la reutilització d’aigües regenerades i d’aigües grises.
• Aprofitament d’aigües pluvials.
• Recàrrega artificial d’aqüífers.
• Dessalatge d’aigua marina.
• Obres de conducció (o d’interconnexió).
• Establiment de normes per a l’extracció i per a l’atorgament de concessions a masses
d’aigua subterrània.
• Actualització del registre d’aigües i regularització de concessions.
• Control de volums extrets de les masses d’aigua.
• Increment del personal de guarderia per al control d’extraccions.
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Objectiu: invertir les tendències significatives i sostenibles en l’augment de la concentració
de qualsevol contaminant derivada de l’activitat humana amb la finalitat de reduir
progressivament la contaminació de les aigües subterrànies.
Mesures:
•
•
•
•
•
•
•

Ampliació i difusió de codis de bones pràctiques en agricultura.
Elaboració i difusió de codis de bones pràctiques en ramaderia.
Ampliació i difusió de codis d’ús responsable de l’aigua en proveïments i indústries.
Definició de protocols d’actuació davant de contaminació accidental.
Instal·lació de dispositius d’un menor consum.
Reutilització d’aigües regenerades en ús urbà i industrial.
Tractament de purins i d’uns altres residus ramaders.

2. ANÀLISI D’ELEMENTS SIGNIFICATIUS DEL PLA
2.1.

CARACTERITZACIÓ DE LES MASSES D’AIGUA

El vigent Pla Hidrològic estableix com a unitat de gestió les unitats hidrogeològiques; el nou Pla les
ha incorporat, introduint-hi, en alguns casos, una subdivisió. En relació amb la resta de masses
d’aigua (torrents, zones humides, llacs, transició i costaneres), encara que en alguns casos
(torrents i zones humides) hi ha referències als seus volums i als seus usos, certament passaven
prou despercebudes en la memòria del Pla; fins i tot, en alguns casos, ni hi estaven recollides, com
sí hi ho estaven les aigües costaneres, essent les aigües subterrànies, per la importància que
tenen a les illes, la base de gran part de l’anàlisi de l’actual Pla Hidrològic.
Per tant, deixant de costat les masses d’aigua subterrània, la resta de masses tenen, en la nou Pla,
una importància molt major, atès que, en el seu conjunt, conformen el marc espacial de la
demarcació i de la gestió integral del recurs hídric.
La identificació, la delimitació i la tipificació d’aquestes masses d’aigua s’ha basat en els criteris
establerts per la DMA, per a la qual cosa ha estat necessari fer un compendi d’estudis científics,
prou complexos en molts de casos, adaptats a les metodologies proposades per la Directiva. Amb
això, s’ha permès delimitar-les al millor posible, ja que cada una d’elles, de manera independent,
constitueixen la unitat mínima de gestió. En aquest sentit, destaquen les modificacions dels rangs
de salinitat imposades per la DMA per a les aigües de transició i per als llacs, i que es van haver
d’adaptar en el cas de les Illes Balears, per les particularitats fisiogràfiques i geomorfològiques que
presenten.
Per això, per poder gestionar de manera adequada una massa d’aigua, cal saber l’estat en què es
troba, conèixer les pressions i els impactes que pateix, i identificar, mitjançant les metodologies
proposades, l’estat ecològic que presenta. Així, és possible plantejar en cada cas i d’acord amb els
objectius que estableix la DMA, l’obtenció del bon estat ecològic de les masses d’aigua superficial i
del bon estat químic de les masses d’aigua subterrània, a través dels programes de mesures
necessaris per aconseguir-los.
Per tant, la labor científica que fins al dia d’avui s’ha duit a terme per conèixer l’estat de les
diferents masses d’aigua i el compliment del calendari imposat per la DMA, ha de valorar-se
positivament pel fet que es coneix l’estat en què es troben les masses d’aigua basant-se en
mètodes científics objectius validats pels grups d’intercalibratge de suport a la Comissió Europea.
Això permet no sols plantejar de manera més eficaç les propostes d’actuació específiques per a
aquelles masses d’aigua que actualment no aconsegueixen el bon estat ecològic i químic, sinó
evitar l’empitjorament d’aquests estats per tal d’assegurar-ne el principi de no deteriorament.

206

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

2.2.

AVALUACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

De manera directa o indirecta, el nou Pla Hidrològic fa referència als efectes que el canvi climàtic
pot exercir en els recursos hídrics; per tant, ens trobaríem davant d’un dels primers plans en l’àmbit
insular que incorpora l’efecte del canvi climàtic sobre la gestió d’un recurs. La importància de la
inclusió en el Pla rau en el fet que el canvi climàtic podria alterar d’una manera important les
condicions físiques i químiques del recurs hídric, i conseqüentment les condicions ambientals en
què es desenvolupen els éssers vius que en depenen. Així els ecosistemes, els recursos vius
explotables o la morfologia de la costa poden veure’s alterats per un canvi global del clima, a causa
de l’ascens de les temperatures, de la disminució de les precipitacions, de l’increment de la salinitat
o de l’ascens del nivell del mar; factors que s’han de considerar en un futur no molt llunyà, que es
constaten de les previsions que d’aquests fenòmens es tenen dels models fets fins al dia d’avui.
En el cas de les Illes Balears, i arran de l’estudi que fa l’Oficina del Canvi Climàtic de la Conselleria
de Medi Ambient, s’està vigilant l’evolució de les variables més influents en el clima, com la
precipitació i la temperatura, predint els escenaris climàtics més probable fins a l’any 2100 segons
les estimacions d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. En la majoria d’estudis, es constata una
disminució progressiva de la precipitació al llarg del segle XXI, encara que s’observa una gran
variabilitat en la regionalització.
Deixant de costat els recursos no convencionals i centrant-nos en els recursos hídrics naturals, la
precipitació és la font principal d’aportació d’aigua al sistema. Per tant, la pluviometria és la variable
fonamental per a la previsió dels recursos hídrics disponibles. I, a pesar que encara no es tenen els
resultats finals de l’estudi elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, el Pla estima una disminució
de la pluviometria per a cada illa del 3% per a l’any 2021 i del 6 % per a l’any 2027, molt superior a
la que estableix la Instrucció de planificació hidrològica per al Xúquer, segurament el clima més
semblat a les Illes Balears, del 9% fins a final de segle.
Si bé aquest Pla Hidrològic té una durada de sis anys (2009-2015), el Pla estima els recursos per
als anys 2021 i 2027, ja que algunes de les mesures proposades per assolir els objectius prevists
en cada una de les masses d’aigua poden arribar a l’any 2027. Encara que en els anys 2015 i 2021
podrà potser estimar-se amb més precisió l’efecte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics
naturals, la incorporació d’aquestes dades en l’actual Pla ha de valorar-se positivament, perquè
permet fer una primera estimació dels efectes que poden suposar els possibles canvis en el clima
sobre els recursos disponibles, tenint en compte que els seus efectes i la seva avaluació segueixen
subjectes a incerteses i a llacunes d’informació.
Els efectes derivats del canvi climàtic no sols es redueixen a la disminució de la pluviometria, sinó
que afecten de manera directa la biodiversitat, cosa que s’esten, entre d’altres, a la salut humana i
a l’economia. Com que aquests efectes no van associats a sistemes naturals, la seva incorporació
dins d’una directiva europea i, al seu torn, dins de la planificació hidrològica insular, ha de
considerar-se com una estratègia d’adaptació de les necessitats hídriques de la població als
efectes que pot ocasionar el canvi climàtic en la societat. A més, cal procurar assegurar la definició
d’un model de desenvolupament sostenible fins i tot en condicions climàtiques variables —la qual
cosa ha de valorar-se positivament com a estratègia preventiva enfront d’una situació desfavorable
futura—, incorporant en la mateixa planificació els efectes que aquests canvis poden ocasionar en
els recursos disponibles, i adaptant-se millor a la variabilitat climàtica futura.
Per tot això, la seva inclusió en un pla insular que formarà part d’un pla nacional, a més d’estimar
millor les previsions futures dels recursos disponibles, tal com s’ha comentat en els apartats
anteriors, ha de valorar-se positivament com una eina que ha d’aportar a la societat una major
consciència dels efectes que podria ocasionar el previsible canvi climàtic.
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2.3.

USOS, ASSIGNACIÓ I RESERVA DEL RECURS HÍDRIC

2.3.1. PRIORITAT I COMPATIBILITAT D’USOS
Igual que els articles 16 i 17 de la norma de l’actual Pla Hidrològic, el nou Pla estableix un ordre de
prioritat i de compatibilitat d’usos en el cas de circumstàncies normals. En el cas de la sequera i
d’unes altres circumstàncies extraordinàries, l’article 79 de l’actual planificació estableix uns criteris
i unes actuacions enfront de la sequera —mitjançant el desenvolupament de mesures de prevenció
i de programes d’actuació com les campanyes de conscienciació ciutadana, el desenvolupament
de plans de contingència per a situacions d’emergència i la pertorbació de l’orde de preferència
dels aprofitaments—, i fixa unes preferències per als usos urbans i agrícoles i un compendi de
mesures per poder fer front a aquest tipus de situacions.
Per tant, el Pla vigent ja preveia com actuar en cas d’una situació de sequera. No obstant això, i pel
fet que actualment s’està redactant el pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual
sequera (PES) de les Illes Balears, les consideracions que en sorgeixin, incloent-hi el sistema
d’indicadors, els llindars de funcionament utilitzats i les principals mesures de prevenció i de
mitigació que s’adoptin, s’incorporaran en el nou Pla Hidrològic.
Del document que en aquests moments s’està redactant, cal destacar que el sistema d’indicadors
emprat caracteritzarà la sequera hidrològica, pel fet que el seu interès pràctic rau en la funcionalitat
com a instrument d’ajuda a la presa de decisions relatives a la gestió dels recursos hídrics de les
Illes Balears. Per a això, el PES incorpora, entre d’altres:
Identificació de les zones d’origen de recursos associades a determinades unitats de
demanda.
Selecció dels indicadors més representatius de l’evolució de l’oferta de recursos existents
en cada una de les unitats de demanda, i que, en el cas de les Illes Balears, són: els
volums emmagatzemats als embassaments, els volums drenats per les fonts i els nivells
piezomètrics dels aqüífers.
Recopilació de les sèries hidrològiques associades a cada un dels indicadors.
Ponderació i validació dels distints indicadors, per aconseguir resultats representatius de la
situació de sequera, en cada una de les unitats de demanda definides a les Illes Balears.
Provisionalment a les Illes Balears s’han determinat nou unitats de demanda, distribuïdes de la
manera següent:
Unitat de demanda

PALMA

LLEVANT

Masses d’aigua subterrània associades
18.02-M2-Capdellà
18.06-M2-Sa Costera
18.07-M1-Esporles
18.08-M1- Bunyola
18.09-M1-Lloseta, 18.09-M2-Penyaflor
18.11-M2-Llubí
18.12-M1-Galatzó
18.14-M3-Pont d’Inca
18.17-M1-Capdepera, 18.17-M2-Son Servera,
18.17-M3-Sant Llorenç, 18.17-M4-ses Planes
18.18-M1-Son Talent, 18.18-M2-Santa Cirga,
18.18-M3-sa Torre
18.18-M5-Son Maçià
18.19-M1-Sant Salvador
18.20-M1-Santanyí, 18.20-M2-Cala d’Or
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Municipis
Palma, Calvià, Andratx,
Marratxí, Llubí, Alaró,
Consell,
Binissalem,
Lloseta,
Sineu,
Sencelles i Muro

Manacor,
Artà,
Capdepera,
Sant
Llorenç, Son Servera,
Santanyí i Felanitx
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18.20-M3-Portocristo
18.04-M1-Ternelles, 18.04-M2-Port de Pollença,
18.04-M3-Alcúdia
18.05-M1-Pollença, 18.05-M2-Eixartell,
18.05-M3-l’Arboçar
18.11-M1-sa Pobla, 18.11-M4-Navarra
18.04-M5-Crestatx

NORD

Montuïri, Petra, Sant
Joan,
Vilafranca,
Ariany,
Santa
Margarita,
Maria,
Porreres, Campos i ses
Salines
Llucmajor,
Algaida,
Lloret, Santa Eugènia i
Costitx

18.15-M1- Porreres, 18.15-M2-Montuïri,
18.15-M3-Algaida, 18.15-M4-Petra
18.16-M1-Ariany, 18.16-M2-Son Real
18.21-M2-Pla de Campos
18.21-M3-Son Mesquida

PLANES

18.14-M1-Xorrigo
18.21-M1-Marina de Llucmajor

SUD

18.02-M2-Banaylbufar,18.02-M3-Valldemossa
18.03-M1-Escorca,18.03-M2-Lluc
18.06-M1-s’Olla, 18.06-M2-sa Costera,
18.06-M3-Port de Sóller, 18.06-M4-Sóller
18.07-M1-Esporles
18.08-M1-Bunyola, 18.08-M2-Massanella
18.09-M1-Lloseta
18.10-M1-Caimari
18.11-M4-Inca
18.14-M3-Pont d’Inca
19.01-M1-Maó, 19.01-M2-es Migjorn Gran
19.01-M3-Ciutadella
19.02-M1-sa Roca
19.03-M1-Addaia
20.01-M1- Portinatx, 20.01-M2-Port de Sant Miquel
20.02-M1-Santa Agnès, 20.02-M2-Pla de Sant Antoni
20.03-M1-Cala Llonga, 20.03-M2-Roca Llisa
20.04-M1-es Figueral, 20.04-M2-es Canar
20.05-M1-Cala Tarida
20.06-M1-Santa Gertrudis, 20.06-M2-Jesús, 20.06M3-Serra Grossa
-

TRAMUNTANA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

Pollença,
Alcúdia,
Búger, Campanet i sa
Pobla

Inca, Sóller, Fornalutx,
Esporles, Puigpunyent,
Banyalbufar,
Deià,
Estellencs,
Escorca,
Valldemossa, Mancor,
Selva, Bunyola i Santa
Maria
Maó, Ciutadella, Alaior,
es Castell, es Migjorn
Gran, Ferreries i Sant
Lluís
Eivissa, Sant Antoni,
Santa Eulària des Riu,
Sant Josep i Sant Joan
de Labritja
Formentera

La zonificació proposada inclou zones amb orígens diversos dels recursos hídrics i de diferent
magnitud segons la importància de les demandes que atenen, segons es pot veure en la taula
adjunta.
Zona

Nom

Origen recursos

Demanda (hm3/a)

A

Palma

Embassaments, pous, fonts,
dessaladores

69

B

Llevant

Pous

13

C

Nord

Pous, dessaladora

6

D

Planes

Pous

5,7

E

Sud

Pous

5

F

Tramuntana

Pous, fonts

4,5

G

Menorca

Pous, dessaladora

13
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H

Eivissa

Pous, dessaladores

I

Formentera

Dessaladora

15,2
1

Per a cada una d’aquestes unitats de demanda, llevat de Formentera, s’han seleccionat
provisionalment els indicadors que es consideren més representatius de la disponibilitat de
recursos naturals la relació dels quals es recull en la taula adjunta.
Unitat de demanda

Indicadors de disponibilitat de recursos naturales

B-Llevant

Embassaments Cúber i Gorg Blau, F de la Vila, F de sa
Costera, piezòmetre SINP-1, Pou de s’Estremera i Pou
de Borneta.
Pou de Manacor, Pou de Capdepera

C-Nord

Pou de Crestatx, piezòmetre S-17 (sa Pobla)

D-Planes

Pou de Campos, piezòmetre SM-5 (Ariany)

E-Sud

Piezòmetre SLLP-25 (Palma)

F-Tramuntana

F. de s’Olla, Pou d’Inca

G-Menorca

Piezòmetre C-28 (Ciutadella) i Ma-1 (Maó)

H-Eivissa

Pou d’Eivissa, Pou de Santa Eulària

A-Palma

Cada un dels tipus d’indicador té una resposta diferent de les sequeres meteorològiques, amb
efecte de memòria desigual: instantània en el cas dels embassaments, a relatiu curt termini en el
cas de les fonts, i a llarg termini en el cas dels aqüífers (mesos i fins i tot anys). A les Illes Balears,
com que la major part dels recursos són d’origen subterrani i aquests tenen una resposta a la
sequera meteorològica, pel cap baix, a mitjà termini, s’hi permet determinar una situació de preavís,
com a pas previ a una situació de prealerta.
Per tant, els indicadors determinen uns índexs de sequera que serviran per diagnosticar cada un
dels quatre nivells següents:
Nivell verd: situació estable.
Nivell groc: situació de prealerta.
Nivell taronja: situació d’alerta.
Nivell vermell: situació d’emergència.
Provisionalment, el PHIB estableix les línies generals per a la prevenció i els programes bàsics
d’actuació en haver-se declarat la situació de sequera en les fases: prealerta, alerta i emergència.
Bàsicament, consisteixen a alterar l’ordre de preferència d’aprofitaments i, fins i tot, substituir
algunes fonts de subministrament per a usos que no requereixin aigües d’una millor qualitat, per
aigües residuals regenerades en la línia següent.
Per tot això, els avantatges que aporta el pla de sequera, deriven que les actuacions previstes són
el resultat d’una anàlisi detallada de diferents situacions que poden produir-se com a resultat d’una
escassetat de pluges, establint-hi una metodologia d’actuació segons el nivell d’alerta que es
detecti. Això permet anticipar-se d’una manera més eficient a una determinada situació, la falta de
previsió de la qual per poder afrontar-la amb solvència, podria ocasionar l’adopció d’unes altres
mesures que, si bé puntualment poden resoldre el problema, podrien generar en un futur efectes
econòmics i ambientals molt majors que els que es generarien com a resultat de la planificació
proposada en el pla esmentat.
Finalment, i igual que en l’article 79.2.b) del vigent Pla Hidrològic, el nou Pla preveu que en
situacions de sequera es podrà alterar l’ordre de preferència d’aprofitaments, incloent-hi les
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restriccions mediambientals, si les disposicions legals vigents o les que es promulguen a l’efecte
per pal·liar els efectes de l’escassetat de recursos ho permetin. Per tant, la nova planificació en
aquest sentit no modifica el que estableix el vigent Pla Hidrològic, sinó més aviat el complementa.
2.3.2. CABALS ECOLÒGICS
La norma del vigent Pla Hidrològic ja incorpora el concepte de cabal ecològic o mediambiental,
entès segons s’estableix en l’article 15 com: «la disponibilitat dels volums necessaris per al
manteniment dels ecosistemes alimentats tant per fluxos subterranis com, si n’és el cas, per cursos
superficials intermitents». També s’hi avaluen, segons s’estableix en l’article 16, i durant el període
de vigència del Pla, els requeriments estacionals de cabal per al manteniment de tots els
aiguamolls definits en el Pla Hidrològic vigent (trenta-quatre en total, segons l’article 63), i s’hi fixen
amb caràcter provisional, els volums mínims que s’han de mantenir com a flux de sortida de les
unitats hidrogeològiques, per evitar o per corregir problemes d’intrusió marina o per alimentar les
zones humides.
En aquest sentit, el nou Pla Hidrològic determina els cabals ecològics per aconseguir el bon estat
de rius o d’aigües de transició, amb l’objecte de mantenir de manera sostenible la funcionalitat i
l’estructura dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes terrestres associats, podent-hi fixar, en
cas de sequeres prolongades, un règim de cabal ecològic menys exigent, llevat de les zones
incloses en la Xarxa Natura 2000 o en la llista d’aiguamolls d’acord amb el Conveni de Ramsar,
preservant, en aquests casos, els ecosistemes associats a aquestes figures de protecció, per la
qual cosa ha de valorar-se positivament aquesta consideració.
A causa que la circulació superficial de les aigües a les Illes Balears és de tipus torrencial i que no
estan projectades obres de regulació d’aigües superficials, no té sentit parlar de cabals ecològics
per a aquest tipus d’aigües (torrents i embassaments), més enllà de revisar, tal com estableix el
Pla, les actuals concessions d’aigües superficials d’acord amb els usos reals de l’aigua, i de
controlar les possibles derivacions dels torrents que puguin produir-se de manera il·legal. No
obstant això, per mantener els ecosistemes estacionals i les zones humides existents, així com per
evitar fenòmens d’intrusió marina, s’estableixen unes aportacions mínimes de drenatge dels
aqüífers, amb l’objecte de proporcionar unes condicions d’hàbitat adequades per satisfer les
necessitats de les diferents comunitats biològiques pròpies dels ecosistemes aquàtics i terrestres
associats a aquestes zones, mitjançant el manteniment dels processos ecològics i geomorfològics
necessaris per completar-ne els cicles biològics i aconseguir la integritat biològica de l’ecosistema.
En el cas dels aiguamolls, el Pla que es proposa pretén garantir l’alimentació de cada un d’ells,
establint per a cada una de les masses d’aigua subterrània que drenen cap als aiguamolls, un flux
mínim necessari per al manteniment dels nivells d’aigua i, per tant, de superfície inundada. Amb
això s’acompleix amb les exigències de les normes de protecció per a aquest tipus de zones
protegides. Per això, el compliment d’aquest objectiu ambiental comporta la reducció de
l’explotació de les masses d’aigua associades a aquests ecosistemes, la qual cosa genera un
impacte positiu des del punt de vista ambiental, en reduir les extraccions d’aquestes masses
d’aigua subterrània i en mantenir l’estat ecològic de la zona humida, aportant el flux mínim per a la
seva conservació.
En les taules següents s’avalua la descàrrega actual de cada massa d’aigua subterrània que drena
cada un dels aiguamolls i la que es considera mínima i necessària per a cada una de les illes.
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Mallorca

MASSA D’AIGUA
18.04-M2 Port de Pollença
18.04-M3 Alcúdia
18.05-M3 l’Arboçar
18.11-M1 sa Pobla
18.11-M2 Llubí
18.14-M2 Sant Jordi
18.16-M2 Son Real
18.17-M1 Capdepera
18.17-M5 Farrutx
18.20-M1 Santanyí
18.20-M3 Portocristo
18.21-M2 Pla de Campos
TOTAL MALLORCA

SORTIDA
ACTUAL REAL
(hm3/a)
0,01
0,50
0,57
19,43
0,50
0,01
0,20
0,10
0,01
0,03
0,01
0,30
21,67

ALIMENTACIÓ
MÍNIMA
(hm3/a)
0,01
0,50
0,80
22,00
0,50
0,01
0,20
0,10
0,05
0,03
0,01
0,30
24,51

SORTIDA
ACTUAL REAL
(hm3/a)
0,01
1,50
0,10
0,05
1,66

ALIMENTACIÓ
MÍNIMA
(hm3/a)
0,05
1,50
0,10
0,05
1,70

SORTIDA
ACTUAL REAL
(hm3/a)
0,10
0,1

ALIMENTACIÓ
MÍNIMA
(hm3/a)
0,10
0,1

SORTIDA
ACTUAL REAL
(hm3/a)
0,42
0,42

ALIMENTACIÓ
MÍNIMA
(hm3/a)
0,7
0,7

AIGUAMOLL
Albufereta
Albufera
Albufera
Albufera
Albufera
Ses Fontanelles
Son Bauló i na Borges
Canyamel
La Canova
Cala Mondragó
Cala Magraner
Salobrar de Campos

Menorca

MASSA D’AIGUA
19.01-M1 Maó
19.01-M2 es Migjorn Gran
19.03-M1 Addaia
19.03-M2 Tirant
TOTAL MENORCA

AIGUAMOLL
Cala en Porter
Son Bou i uns altres
Albufera des Mercadal
Prat de LLuriac

Eivissa

MASSA D’AIGUA
20.06-M2 Jesús
TOTAL EIVISSA

AIGUAMOLL
Ses Feixes

Formentera

MASSA D’AIGUA
21.01-M3 la Savina
TOTAL FORMENTERA

AIGUAMOLL
Estany Pudent

Per tant, tenint en compte les dades anteriors, l’aportació dels cabals de flux mínim per garantir el
manteniment de les zones humides, ha de suposar una disminució de l’explotació d’aigües
subterrànies de 2,84 hm3/any a Mallorca, 0,04 hm3/any a Menorca i 0,28 hm3/any a Formentera.
En el cas de les masses d’aigua subterrània en contacte amb el mar i per controlar la intrusió
marina, s’ha de mantenir un drenatge d’aigua dolça o flux subterrani mínim d’aigua al mar, per
garantir el bon estat químic de les aigües. Es quantifica per a cada una de les illes aquest cabal en
les taules següents.
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Mallorca:
MASSA D’AIGUA
18.01-M1 Coll Andritxol
18,01-M2 Port d’Andratx
18,01-M3 Sant Elm
18,01-M4 ses Basses
18,02-M1 sa Penya Blanca
18,03-M2 LLuc
18,04-M1 Ternelles
18,04-M2 Port de Pollença
18,04-M3 Alcúdia
18,06-M3 Port de Sóller
18,12-M2 Capdellà
18,12-M3 Santa Ponça
18,13-M1 la Vileta
18,13-M2 Palmanova
18,14-M1 Xorrigo
18,14-M2 Sant Jordi
18,14-M3 Pont d’Inca
18,16-M2 Son Real
18,17-M1 Capdepera
18,17-M2 Son Servera
18,17-M5 Farrutx
18,20-M1 Santanyí
18,20-M2 Cala d’Or
18,20-M3 Portocristo
18,21-M1 Marina de Llucmajor
18,21-M2 Pla de Campos
TOTAL MALLORCA

SORTIDA REAL AL MAR
(hm3/a)
0,55
0,30
0,00
1,20
1,50
14,40
1,54
1,95
0,12
1,71
0,91
2,43
0,01
3,82
2,92
7,27
0,64
14,52
0,40
0,00
1,53
5,41
5,97
7,66
14,20
9,85
100,81

SORTIDA MÍNIMA
(hm3/a)
0,55
0,40
0,24
0,70
0,75
13,00
1,50
2,40
0,50
1,71
1,00
2,80
2,73
3,83
2,92
10,25
2,58
15,52
0,40
0,40
1,50
6,00
6,10
8,20
13,50
10,5
109,98

Menorca:
MASSA D’AIGUA
19.01-M1 Maó
19.01-M2 es Migjorn Gran
19.01-M3 Ciutadella
19.03-M1 Addaia
19.03-M2 Tirant
TOTAL MENORCA

SORTIDA REAL AL MAR
(hm3/a)
14,02
10,84
23,93
1,24
0,06
50,09

SORTIDA MÍNIMA
(hm3/a)
15,00
10,84
25,00
1,34
0,11
52,29

Eivissa:
MASSA D’AIGUA
20.01-M1 Portinatx
20.01-M2 Port de Sant Miquel
20.02-M1 Santa Agnès
20.02-M2 Pla de Sant Antoni
20.03-M1 Cala Llonga
20.03-M2 Roca Llisa

SORTIDA REAL AL MAR
(hm3/a)
1,17
0,86
2,08
0,91
0,20
0,39
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MASSA D’AIGUA
20.04-M1 es Figueral
20.04-M2 es Canar
20.05-M1 Cala Tarida
20.05-M2 Port Roig
20.06-M2 Jesús
20.06-M3 Serra Grossa
TOTAL EIVISSA

SORTIDA REAL AL MAR
(hm3/a)
0,86
0,64
0,80
0,18
0,73
0,09
8,91

SORTIDA MÍNIMA
(hm3/a)
0,60
0,64
0,86
0,18
2,5
1,5
12.15

Formentera:
MASSA D’AIGUA
21.1-M1 la Mola
21.1-M2 Cap de Berberia
21.1-M3 la Savina
TOTAL FORMENTERA

SORTIDA REAL AL MAR
(hm3/a)
0,6
0,94
1,22
2,76

SORTIDA MÍNIMA
(hm3/a)
0,6
1,0
1,4
3,0

Així, tenint en compte les dades anteriors, l’aportació mínima de sortida per a cada una de les
masses d’aigua subterrània en contacte directe amb el mar, ha de suposar una disminució de
l’explotació d’aigües subterrànies de 9,17 hm3/any a Mallorca, 2,2 hm3/any a Menorca, 3,24
hm3/any a Eivissa i 0,24 hm3/any a Formentera.
2.3.3. ASSIGNACIÓ I RESERVA
La demanda d’aigua satisfeta per a tots els usos l’any 2006 va pujar a 280,41 hm3/any,
lleugerament inferior a les estimacions que feia l’actual Pla Hidrològic per a la demanda d’aigua en
aquest primer horitzó (any 2006), amb 298,9 hm3/any.
El Pla que s’avalua preveu la demanda per al primer horitzó, any 2015, i fa estimacions
provisionals per a les demandes dels anys 2021 i 2027. I extrapola les mateixes premisses que les
manejades per a l’escenari de l’any 2015, en considerar un creixement semblant en els
proveïments urbans i industrials, inclosos el turisme i l’agrojardineria, i en considerar un
estancament en la demanda agrícola.
La taula adjunta resumeix les demandes totals previstes per als distints horitzons. S’observa un
increment gradual del consum d’aigua. S’estima un increment de 28,02 hm3 en el primer horitzó
(any 2015), un de 30,73 hm3 l’any 2021 i, un de 33,88 hm3 l’any 2027.
DEMANDES TOTALS
Mallorca

ACTUALS

2015

2021

2027

231,35

255,86

282,97

312,95

Menorca

21,57

22,94

24,37

25,89

Eivissa

26,44

28,23

30,14

32,18

Formentera
TOTAL ILLES BALEARS

1,05

1,40

1,68

2,02

280,41

308,43

339,16

373,04

Si s’analitzen les fonts de recursos de l’actual demanda, el 79,63% procedeix de les aigües
subterrànies, el 9,08% de les aigües dessalades, el 8,72% de les aigües regenerades i el 2,57%
dels embassaments. Si es comparen aquestes dades amb els que es van prendre com a referència
per a l’actual Pla Hidrològic l’any 1996 —on el 89,50% de la demanda procedia de les aigües
subterrànies, el 6,76% de les aigües regenerades, el 2,46% dels embassaments i l’1,24% de les
aigües dessalades—, es constata que s’ha incrementat l’ús de recursos no convencionals (aigua
dessalada i aigua regenerada) en detriment del consum de recursos convencionals, factor que s’ha
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de tenir en compte en reduir la pressió que sobre aquest tipus de recursos hi ha per la forta
demanda que s’exerceix, sobretot, durant el període estival.
El Pla fixa, tenint en compte la disminució previsible de la pluviometria pel canvi climàtic i el
compliment dels objectius mediambientals prevists per a l’horitzó 2015, una disminució de la
quantia disponible d’aigua per a aquest horitzó per a cada una de les masses d’aigua subterrània.
Així, s’estima que de 269,03 hm3 de recursos actuals disponibles amb origen en les aigües
subterrànies a les Illes Balears —i desglossats per illes en 226,37 hm3 a Mallorca, 20,31 hm3 a
Menorca, 21,79 hm3 a Eivissa i 0,56 hm3 a Formentera—, es passarà l’any 2015 a un total de
222,36 hm3 —desglossats per illes en 192,69 hm3 a Mallorca, 15,10 hm3 a Menorca, 14,40 hm3 a
Eivissa i 0,17 hm3 a Formentera—.
La següent taula resumeix els recursos d’aigües subterrànies disponibles en els diferents horitzons:
RECURSOS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES

ACTUALS

2015

2021

2027

Mallorca

226,37

192,69

186,91

181,30

Menorca

20,31

15,10

14,65

14,21

Eivissa

21,79

14,40

13,97

13,55

Formentera
TOTAL ILLES BALEARS

0,56

0,17

0,16

0,16

269,03

222,36

215,69

209,22

Per tant, per contrarestar aquest descens en la disponibilitat de recursos, és necessari gestionar de
manera eficient el recurs hídric, fomentant la utilització d’aigües residuals depurades amb la
qualitat adequada per atendre els usos agrícoles existents, els quals, juntament amb el proveïment
urbà, són les principals fonts de consum dels recursos subterranis.
El Pla pretén afrontar de manera sostenible la gestió del recurs hídric, mitjançant un conjunt de
programes i d’actuacions capaces, entre d’altres, de fomentar la reutilització i de reduir les pèrdues,
sufragant les demandes que els camps de golf (exigible actualment per llei), els espais recreatius
semblants o el manteniment de zones verdes requereixin, mitjançant la utilització d’aigües
depurades, amb l’objecte de reduir els consums d’aigua subterrània que en l’actualitat poden
arribar a emprar aquest tipus d’activitats. No obstant això, el caràcter insular de les illes fa que el
recurs sigui limitat i que, en el supòsit que no es puguin satisfer les demandes requerides pel
proveïment urbà, calgui plantejar alternatives no convencionals, entre les quals es postula com a
alternativa principal el dessalatge d’aigua de mar.
En les taules següents pot valorar-se com la disminució d’extracció d’aigua subterrània es
compensa augmentat els recursos d’aigües dessalades i d’aigües regenerades.
RECURSOS D’AIGÜES SUPERFICIALS

ACTUALS

2015

2021

2027

Mallorca

7,2

7,2

6,98

6,77

Menorca

-

-

-

-

Eivissa

-

-

-

-

Formentera

-

-

-

-

7,2

7,2

6,98

6,77

TOTAL ILLES BALEARS

El caràcter torrencial de les Illes Balears fa que les aportacions que tenen el seu origen en aquest
tipus de recursos siguin més aviat escassos, només limitats a l’illa de Mallorca, i que aquests
aniran disminuint amb el pas del temps com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic.

215

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

RECURSOS D’AIGÜES DESSALADES

ACTUALS

2015

2021

2027

Mallorca

20,25

35,87

38,06

38,06

Menorca

0

5,11

5,11

5,11

Eivissa

4,74

9,66

9,66

9,66

Formentera

0,47

1,46

1,46

1,46

TOTAL ILLES BALEARS

25,46

52,1

54,29

54,29

Els recursos hídrics l’origen dels quals són plantes dessaladores experimentaran en el primer
horitzó, any 2015, un increment considerable, superior al 100% de la producció actual, associat no
sols a la posada en marxa de les quatre dessaladores que en l’actualitat s’executen (Andratx,
Alcúdia, Ciutadella i Santa Eulària), sinó també per les noves infraestructures que proposa aquest
Pla Hidrològic, i que seran objecte d’un estudi més detallat en apartats posteriors.
ACTUALS

2015

2021

2027

Mallorca

RECURSOS D’AIGÜES REGENERADES

23

40,63

58,27

75,90

Menorca

1,26

3,69

6,11

8,54

Eivissa

0,28

4,56

8,85

13,13

Formentera

0,02

0,18

0,33

0,49

TOTAL ILLES BALEARS

24,56

49,06

73,56

98,06

Els recursos hídrics l’origen dels quals procedeix d’aigües regenerades, experimentaran un
increment considerable no sols en el primer horitzó, amb un percentatge superior al 100% de la
producció actual, sinó que s’incrementaran de manera destacada en els horitzons futurs, anys
2021 i 2027, amb percentatges del 50%. El pla director de sanejament de les Illes Balears que en
l’actualitat es troba en fase d’elaboració, ha de definir de manera més detallada les infraestructures
previstes per aconseguir aquests objectius. No obstant això, convé indicar que la disponibilitat
d’aquest tipus de recursos estarà condicionada a la rendibilitat dels projectes, i amb això a la
relació de cost i d’eficàcia.
Per tant, els recursos totals disponibles, tenint en compte les aigües subterrànies, superficials,
dessalades i regenerades per a cada un dels horitzons prevists, es poden resumir en la taula
adjunta.
RECURSOS TOTALS

ACTUALS

2015

2021

2027

Mallorca

276,82

276,39

290,22

302,03

Menorca

21,57

23,90

25,87

27,86

Eivissa

26,81

28,62

32,48

36,34

Formentera

1,05

1,81

1,95

2,11

326,25

330,72

350,52

368,34

TOTAL ILLLES BALEARS

Combinant els valors obtinguts de les demandes totals i els recursos disponibles, s’obté un balanç
de recursos i de demandes que s’ajusta a la filosofia d’aquest Pla Hidrològic, i en el qual es
fomenta la reutilització de les aigües depurades i l’ús d’aigües dessalades, amb l’objecte de
recuperar aquelles masses d’aigua que avui presenten una sobreexplotació i una mala qualitat, la
qual cosa posa en risc l’objectiu de la DMA: aconseguir el bon estat ecològic i químic d’aquestes
masses.
BALANÇ RECURSOS DEMANDES

ACTUALS
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Mallorca

45,47

20,53

7,25

-10,92

Menorca

0

0,96

1,50

1,97

0,37

0,39

2,34

4,16

0

0,41

0,27

0,09

45,84

22,29

11,36

-4,70

Eivissa
Formentera
TOTAL ILLES BALEARS

Al seu torn, i com a conseqüència de l’aplicació de la DMA, es pretén aconseguir el bon estat
químic de les aigües subterrànies i, per a això, totes aquelles masses que presenten
sobreexplotació o dèficit de qualitat —informació obtinguda com a resultat de la combinació de la
identificació de les pressions significatives i de l’anàlisi dels seus impactes—, se subdivideixen en
masses d’aigua subterrànies (MAS) en risc, que poden aconseguir el bon estat l’any 2015, MAS
prorrogables, que poden aconseguir el bon estat a més llarg termini, i MAS excepcionals que, per
una causa o per una altra, no aconseguiran mai el bon estat.
Per estimar els recursos disponibles d’aquestes MAS en risc, només es consideren per a l’any
2015 els recursos explotables per temps indefinit en les circumstàncies actuals de recàrrega dels
aqüífers, sense que es produeixi deteriorament de la qualitat de l’aigua i aplicant-hi les mesures
correctores pertinents.
En canvi, en aquelles MAS que no s’han detectat problemes de sobreexplotació o de dèficit de
qualitat, se’ls assignen els recursos necessaris per atendre els usos actuals existents, amb
l’objectiu de consolidar aquests usos i aprofitaments.

MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA
TOTAL

NRE. MAS
65
6
16
3
90

NRE. MAS AMB PROBLEMES (*)
18
2
7
1
28

(*) Problemes de sobreexplotació o dèficit de qualitat
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2.4.

INVENTARI DE ZONES HUMIDES

Les zones humides constitueixen ecosistemes de reconegut valor, tant per l’interès dels processos
biòtics i abiòtics que s’hi desenvolupen com per la diversitat, per peculiaritat i per abundància
d’espècies silvestres. L’aprovació d’aquest Pla Hidrològic comportarà l’aprovació del “Document
tècnic de delimitació, de caracterització, de classificació i d’inventari de les zones humides de les
Illes Balears”, que ha de completar i ha de substituir l’inventari de zones humides elaborat l’any
1991. En aquest Document, a través d’un compendi de criteris tècnics i científics, se n’ha fet la
catalogació, amb l’objecte d’establir un règim de protecció i de conservació adequat, mitjançant un
text normatiu, que ha de constituir l’element essencial per poder aconseguir la protecció de les
zones humides més importants de les Illes Balears.
Avui en dia, ningú no dubta que cal protegir aquestes zones, no sols per la importància dels
processos hidrogeològics que s’hi duen a terme, sinó també per l’elevada biodiversitat en forma
d’hàbitats i d’espècies que s’hi arriben a localitzar, en alguns casos en espais molt reduïts. Aquesta
idea xoca amb els criteris seguits durant el segle XIX i bona part del segle XX, on tota la legislació
obligava a la dessecació dels aiguamolls declarats insalubres, zones palustres pròximes a la
població, i incentivava la dels “improductius” (lleis d’aigües de 1866 i de 1879, Llei de 27 de juliol de
1918 sobre dessecació i sanejament de llacunes, de maresmes i de terrenys pantanosos, Llei de
ports de 19 de gener de 1928, Llei de colonització de grans zones regables de 1939 o Llei de
reforma i de desenvolupament agrari de 1973).
Si bé la forta pressió antròpica que han patit ha exercit un efecte negatiu sobre aquestes, no és
menys important que les conseqüències de l’anterior marc legal i de la percepció social, hagin
provocat que diversos aiguamolls de les Illes Balears pràcticament haguin desaparegut (Prat de
Sant Jordi, Prat de sa Porrasa…) i que d’altres hagin perdut superfícies molt significatives
(s’Albufera d’Alcúdia, a Mallorca, i ses Feixes, a Eivissa).
Així, si en el segle XIX i primera meitat del XX, el principal objectiu era el drenatge i la dessecació
agrícola, en la segona meitat del segle XX molts de prats i estanys van ser afectats per projectes
urbanístics, a través de processos que no recollien l’equilibri del desenvolupament econòmic amb
la preservació dels elements naturals d’interès.
La conservació de les zones humides s’ha convertit en una prioritat internacional i estatal,
reconeguda en la legislació vigent. Així, l’any 1982 (BOE de 20 d’agost), Espanya va ratificar la
Convenció relativa als aiguamolls d’importància internacional especialment com a hàbitat d’aus
aquàtiques (Conveni de RAMSAR), i amb això obliga a establir uns objectius generals de
conservació i d’ús racional de les zones humides.
Pel que fa a la legislació estatal i com a normativa bàsica, la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües,
va suposar un gir total respecte a la legislació anterior: es va passar d’incentivar la dessecació
d’aiguamolls, a protegir-los, molt abans que ho fes la legislació ambiental. En el capítol V i en els
articles 275 a 283, ambdós inclosos, va definir, entre d’altres, el concepte de zona humida i les
funcions de l’Administració hidràulica, en concordança amb el Reglament del domini públic
hidràulic, aprovat per Reial decret 849/1986, d’11 d’abril. També va obligar, segons estableix
l’article 276, a l’elaboració per part de l’Administració hidràulica d’un inventari de les zones humides
existents al territori.
En el cas de les Illes Balears, la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic
de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, va suposar la protecció de les zones humides
més importants, en establir l’article 11.1 que les zones humides incloses dins de les àrees naturals
d’especial protecció gaudirien del més alt nivell de protecció. Al seu torn, l’actual Pla Hidrològic, en
l’apartat 3.7 de la memòria, recull l’inventari de les zones humides elaborat l’any 1991, i en l’article
63 de la normativa, s’estableix el programa d’actuacions que ha de dur a terme l’Administració
hidràulica. Posteriorment, la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO), estableix les categories dels espais naturals protegits i la seva ordenació.
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Per tot això, el “Document tècnic de delimitació, de caracterització, de classificació i d’inventari de
les zones humides de les Illes Balears”, que s’incorpora com a part d’aquest Pla Hidrològic, pretén
donar compliment als articles 276 i 277 del Reglament del domini públic hidràulic, així com als
articles 63.5 —desenvolupament d’un programa d’estudi per conèixer i per protegir les zones
humides— i 84 —programa 10, manteniment hídric dels aiguamolls— de l’actual Pla Hidrològic de
les Illes Balears, i així completar l’inventari elaborat l’any 1991.
Per tant, el document compleix una triple funció: en primer lloc, complir amb les obligacions que
estableix la llei per a les zones humides; en segon lloc, emprar la Directiva marc, i en aquest cas la
política d’aigües a través del Pla Hidrològic, com l’estratègia per a la seva conservació; i en tercer
lloc, constituir un instrument de gestió i de planificació de les zones humides de les Illes Balears en
l’àmbit territorial. Això ha de facilitar la informació tècnica i científica necessària perquè
l’Administració municipal, insular o autonòmica, en tengui coneixement de la ubicació, de l’estat en
què es troben, de les principals pressions i dels impactes que pateixen, i de la necessitat de
preservar-les.
La inclusió de noves zones humides dins de l’actual inventari, ja en suposa una protecció, per la
qual cosa ha de valorar-se positivament des del punt de vista ambiental i social. Les propostes
d’actuació, de recuperació, de regeneració o de protecció pretenen afavorir-ne la gestió, mitjançant
actuacions que tenen com a objectiu el manteniment i en alguns casos la recuperació i la
regeneració, per la qual cosa constitueixen les eines per aconseguir els objectius que la norma
proposa.
No obstant això, no sols la conservació dels aiguamolls es troba present en el Pla Hidrològic, sinó
que també hi ha uns altres plans, com és el cas del Pla Nacional de Regadius, que inclou, entre els
seus objectius, l’ús racional dels recursos, la reducció de la contaminació d’origen agrari de les
aigües superficials i subterrànies, i la incorporació de criteris ambientals per a la gestió de les
zones de regadiu, a fi d’afavorir la recuperació dels aqüífers i dels espais naturals valuosos, i amb
això protegir la biodiversitat i contribuir a la integritat ecològica dels aiguamolls. Per això, en ser el
recurs aigua un element essencial per al desenvolupament de qualsevol activitat, les actuacions
que es duguin a terme en qualsevol pla, i que directament o indirectament afectin aquest recurs, en
repercuteixen en la gestió i, per tant, cal que avaluin els efectes que poden exercir sobre el medi
receptor, i que incorporin en els desplegaments normatius corresponents, criteris com l’optimització
de l’ús de l’aigua o la gestió sostenible del recurs.
El document de zones humides que s’incorpora en aquest Pla, a més de completar l’inventari de
l’any 1991, proposa les mesures preventives pertinents, de control i de correcció, per desenvolupar
en coordinació amb les administracions ambientals competents en cada cas. Per això, el document
s’ha desenvolupat a partir d’una extensa base científica que comença amb el concepte d’aiguamoll
des del punt de vista ecològic —a partir dels llindars de profunditat, i que passa pel tipus de
vegetació, de sòl i de paisatge que el rodeja—, fins a la seva definició des del punt de vista formal,
estratègic i legal, i que dóna pas a diferents classificacions dels aiguamolls segons els objectius
que se cerquen, tenint en compte, d’acord amb la classificació emprada, la vegetació que pot
arribar a cobrir el substrat, la geomorfologia, el funcionament hidrològic, els hàbitats, els processos
genètics de formació de cubetes, els processos hidrològics que s’estableixen en el balanç hídric,
etc.
Atès que la implantació de la Directiva marc de l’aigua implica un seguit d’actuacions per a la
conservació i per a la restitució de les condicions naturals dels ecosistemes aquàtics o de les
masses d’aigua perquè aconsegueixin el millor estat ecològic possible, i a pesar que no s’hi
recullen les zones humides com a masses d’aigua independents —si no que han d’associar-se a
alguna massa d’aigua, ja sigui superficial o subterrània—, la classificació de les zones humides a
les Illes Balears en: aiguamolls, basses temporals d’interès científic, masses d’aigua càrstiques i
zones humides artificials, manté el marc legal de la Llei d’aigües, cosa que permet complir els
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objectius de la DMA i en facilita la integració en l’inventari nacional regulat a través del Reial decret
435/2004, de 12 de març (BOE núm.73/2004, de 25 de març).
Per tant, la classificació de les zones humides de les Illes Balears permet, a més de la seva
incorporació en l’inventari nacional, discriminar les distintes situacions que poden plantejar-se dins
del marc insular, la qual cosa també permet desenvolupar una correcta gestió dels recursos hídrics
d’aquestes zones i complir amb els objectius que avui en dia marquen les pautes d’actuació de la
política d’aigües en l’àmbit europeu, la DMA. Amb això s’estableix un marc de protecció semblant al
de les aigües superficials, subterrànies, continentals, de transició i costaneres, es protegeix i es
millora l’estat dels ecosistemes aquàtics, i es promou l’ús sostenible del recurs.
Atès que el procés d’implantació de la DMA és un procés iteratiu d’estudis, de planificació, de
gestió i de seguiment, la incorporació d’aquestes zones en el marc de desenvolupament de la DMA
permet assegurar els objectius que aquesta promou, protegint-les i mantenint-ne l’estat de
conservació en el cas que sigui favorable o millorant-lo si és deficient. Això representa un major
grau de compromís per al manteniment del seu estat ecològic que el que ja per si mateix estableix
la normativa estatal, la qual cosa es valora positivament des del punt de vista ambiental.
La gran heterogeneïtat espacial i, sobretot, temporal, que caracteritza l’estructura i la dinàmica dels
aiguamolls, és el resultat de la seva configuració jeràrquica en components dependents entre si, i
en el qual no tots tenen la mateixa importància en la determinació de la seva integritat ecològica.
Des d’aquesta perspectiva jeràrquica, s’estableix un ordre de relacions de dominància dels
compartiments superiors (abiòtics) sobre els inferiors (biòtics) i, en un menor grau, dels inferiors
sobre els superiors, on la hidrogeologia és el factor fonamental per comprendre l’estructura i el
funcionament de la resta dels components de l’aiguamoll.
A causa d’aquest control superior que fa l’aigua, la primera consideració que s’ha de tenir en
compte és caracteritzar i gestionar la hidrologia natural.
Els processos que es desenvolupen a la conca condicionen el funcionament hidrològic de
l’aiguamoll, igual que els processos climàtics i el règim de precipitacions.
Atès que els aiguamolls es troben entre els sistemes més dinàmics i canviants, en especial en
climes mediterranis caracteritzats per una gran variabilitat anual i interanual de les precipitacions,
cal respectar les fluctuacions hidrològiques característiques, evitant-hi actuacions de control o de
regulació dels fluxos d’aigua o estabilitzacions de nivell, llevat que es tracti d’actuacions per
compensar disminucions de flux natural, d’origen antròpic que no sigui possible corregir.
En el cas dels aiguamolls, la seva delimitació s’ha fet tenint en compte la vegetació hidròfila —com
a atribut principal i els límits de la qual corresponen als límits de màxima inundació—, els sòls
hidromorfs —necessaris per analitzar l’evolució recent i les variacions climàtiques pretèrites, com a
base de comprensió dels possibles canvis futurs— i el substrat saturat d’aigua o cobert per aigües
poc profundes (característiques hidrològiques). Així la delimitació dels aiguamolls en: aiguamoll
actual, potencial —àrea que presenta usos agrícoles o d’una altra índole, però que manté vestigis
d’indicadors d’aiguamoll, de manera que, en cas d’abandó prolongat, recuperaria de manera
natural la condició d’aiguamoll actual— i reblert —antic aiguamoll, urbanitzat o reblert amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei d’aigües de 1985—, permet conèixer més enllà de les
seves característiques actuals, l’efecte que pot tenir sobre aquestes zones l’eliminació o la
incorporació de noves activitats als seus voltants. Això ha de valorar-se positivament perquè
permet a l’Administració competent, encarregada d’autoritzar o de denegar determinats projectes,
disposar de majors arguments per fer-ne viable o inviable l’execució, per l’efecte que pot generar la
dita actuació sobre la zona de l’aiguamoll potencial i de l’aiguamoll reblert. Al seu torn, la
delimitació de l’aiguamoll reblert, permet plantejar futurs projectes de recuperació, la qual cosa ha
de valorar-se positivament per l’efecte que pot generar en el medi natural.
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D’una altra banda, l’existència d’aiguamolls en sòls urbans, urbanitzables o molt alterats, contrasta
amb uns altres aiguamolls presents en sistemes naturals. Per això, la creació de la figura de
l’aiguamoll periurbà, a semblança de les figures de parcs periurbans, es valora positivament com
un element que, alhora que permet una categorització dels aiguamolls segons la categoria del sòl,
permet harmonitzar la protecció de l’aiguamoll actual, amb la forta antropització de l’entorn que
l’envolta.
Les distintes tipologies dels aiguamolls segons el domini hidrogeomorfològic (litologia, estructura,
morfologia i hidrologia), els tipus morfològics (articulació i processos morfogenètics i morfodinàmics
de la cubeta) i els tipus hidrogeològics (origen de l’aigua, mode de buidatge, hidroperíode, taxa de
renovació, hidroquímica i hidrodinàmica), juntament amb els criteris de delimitació de la composició
de la seva estructura vegetal, en especial de la vegetació hidròfila i de les formacions superficials,
sobretot sòls hídrics i sediments palustres, permeten discriminar les distintes situacions que es
plantegen, amb l’objecte d’establir una classificació jerarquitzada que permeti desenvolupar una
correcta gestió hídrica dels distints aiguamolls de les Illes Balears.
La preservació dels aiguamolls no sols suposa un efecte positiu sobre la biodiversitat, en protegir i
en conservar els hàbitats associats a aquestes zones, sinó que els processos hidrològics que s’hi
duen a terme repercuteixen de manera directa, no sols en la gestió del recurs, sinó també en
determinats fenòmens, com és el cas del control de les avingudes, de l’estabilització de la línia de
costa, del control de l’erosió o de l’estabilització de microclimes.
Així, nombrosos aiguamolls situats en les planes d’inundació emmagatzemen grans quantitats
d’aigua durant les fortes precipitacions; alliberen posteriorment i de manera uniforme l’aigua per
escorrentia, o afaveixen la recàrrega dels aqüífers. Per això es redueixen els efectes de les grans
avingudes i de les inundacions, i es disminueix el risc d’inundació a la població i, per tant, es valora
positivament des del punt de vista social i econòmic.
La conservació i el manteniment dels aiguamolls, i amb això la seva vegetació, permet estabilitzar
els marges dels torrents i de la línia de costa, i disminuir l’erosió que en aquestes zones es
produeix per la fricció de les aigües d’escorrentia sobre els marges dels torrents o per l’energia de
les onades. Al seu torn, els aiguamolls poden estabilitzar les condicions climàtiques locals, en
particular les precipitacions i les temperatures, per la qual cosa és un factor que s’ha de tenir en
compte, sobretot en els climes mediterranis.
Finalment, indicar que dins de l’inventari d’aiguamolls proposat, n’hi ha un seguit que ja gaudeixen
d’una figura de protecció o que estan en tràmit d’obtenir-ne una. Es troben en aquesta situació el
79,96% del total de la superfície d’aiguamolls inventariats a les Illes Balears, tal com reflecteix la
taula següent.
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MENORCA

EIVISSA I
FORMENTERA

MALLORCA

CODI

NOM

MaH - 03

Torrent de Sant Jordi

MaH - 04

Albufereta de Pollença

MaH - 07

Albufera de Mallorca

SUPERFÍCIE
ACTUAL DE
L’AIGUAMOLL
0,9993
205,0517
1.873,6154

MaH - 19

Estany de sa Font de n’Alís

2,0900

MaH - 20

S’Amarador

1,7044

MaH - 31

Prat de Son Amer

0,9717

EiH - 03

Ses Salines

FoH - 01

S’Espalmador

7,3704

FoH - 02

Ses Salines

45,2494

FoH - 03

Estany Pudent

408,4219

FoH - 04

Estany des Peix

110,9846

MeH - 08

Prat i Salines de Mongrofe Addaia

31,1583

MeH - 09

Prat de Morella

9,5905

MeH - 10

Prat de sa Torreta

0,5797

MeH - 11

Albufera des Grau

129,7054

MeH - 03

Salines de Fornells

6,0974

MeH - 04

Salines de la Concepció

15,9757

MeH - 05

Prat de Cala Roja

2,2001

MeH - 06

Albufera de Mercadal

29,3424

MeH - 17

Gola del Torrent de Trebal

4,4304

MeH - 18

Aiguamolls de Cala Galdana

8,5698

MeH - 19

Prat de Macarella

1,3942

MeH - 20

Son Saura del Sud

9,3069

FIGURA DE
PROTECCIÓ
Reserva
natural
de
s’Albufereta
Parc
Natural
de s’Albufera
de Mallorca

SUPERFÍCIE
%
ACTUAL
SUPERFÍCIE
INVENTARI
PROTEGIDA
AIGUAMOLLS

2.716,55

76,66%

1.081,71

96,08%

416,92

59,56%

4.215,18

79,96%

Parc
Natural
de Mondragó
PORN
Serra
Tramuntana

467,3902
Parc
Natural
de Ses Salines
d’Eivissa i de
Formentera

Parc
Natural
de s’Albufera
des Grau

PORN nord de
Menorca
(pendent
d’aprovació)

PORN sud de
Menorca
(pendent
d’aprovació)
TOTAL ILLES
BALEARS

A pesar que en sentit estricte, les basses temporals generades per petites conques endorreiques,
desconnectades de lleres superficials i en general d’aqüífers, són aiguamolls, la seva exclusió
d’aquesta categoria, creant un grup específic dins de les zones humides, n’afavoreix la gestió i, per
tant, repercuteix de manera positiva en la conservació i en el manteniment de la biodiversitat.
A diferència d’anteriors redaccions i propostes, mai no s’havia incorporat aquesta tipologia ni
aquestes localitats dins del catàleg, per la qual cosa la seva inclusió suposa preservar
determinades zones que, a pesar d’estar vinculades a un règim d’inundació caracteritzat per la
seva temporalitat i per la seva irregularitat, presenten ambients i organismes que perduren al llarg
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del temps, en haver adaptat els seus cicles vitals a aquestes condicions climàtiques, i on la seva
reduïda tipologia morfològica, petites depressions menors de 0,5 ha, no impedeix que s’hi localitzin
espècies exclusives d’aquests ambients, com és el cas de les espècies de crustacis d’aigua dolça
(espècies amb interès biogeogràfic, pròpies d’àrees estepàries d’Algèria i Tunísia). Al seu torn, la
localització de la major part de les basses temporals en ambients molt àrids, repercuteix de manera
directa en la preservació d’unes altres espècies que, no lligades estrictament a aquests ambients,
troben el recurs indispensable per completar-ne el cicle biològic (amfibis), o com a font d’aportació
d’aigua (aus, rèptils, mamífers…), per la qual cosa la seva importància no sols es limita a l’espai
físic preestablert.
Convé destacar que els criteris seguits per incorporar una bassa temporal en l’inventari —basantse en la riquesa i en l’estat de conservació de la comunitat d’invertebrats aquàtics, la presència
d’espècies vegetals singulars, rares o amenaçades, i el valor estratègic de la localitat per a
espècies d’amfibis i rèptils—, han permès seleccionar de tota la llista possible de basses temporals,
aquelles que per les seves característiques intrínseques presenten una importància biològica
destacable.
Les masses d’aigua càrstiques, cavitats subterrànies totalment o parcialment inundades, sigui amb
aigua dolça, salobre o salada, pertanyen al domini públic hidràulic subterrani i, per tant, gaudeixen
de la protecció que els atorga la legislació d’aigües. No obstant això, la seva inclusió dins de les
zones humides permet ampliar-ne i concretar-ne tant la protecció com les mesures de gestió, fet
que repercuteix de manera positiva en la seva conservació. A més de la presència d’aigua lliure al
medi subterrani, que generen unes condicions ambientals especials que afavoreixen l’existència
d’una fauna singular, convé destacar la vinculació que hi ha entre els fenòmens càrstics i les
oscil·lacions del nivell de l’aigua. S’hi generen dipòsits (espeleotemes freàtics) que registren de
manera perdurable les oscil·lacions del nivell del mar, cosa que permet analitzar els canvis
climàtics pretèrits i relacionar aquesta anàlisi amb els estudis sobre les conseqüències del canvi
climàtic futur. Per això, la seva preservació ha de permetre, alhora que es conserva la important
diversitat biològica i geomorfològica que presenta, regular l’accessibilitat a aquestes zones, evitar
deterioraments irreversibles que afecten el patrimoni natural, i analitzar els canvis climàtics futurs a
través de l’anàlisi dels dipòsits que es vagin formant en aquestes cavitats.
De les distintes classificacions en què poden agrupar-se les cavitats, únicament formen part de
l’inventari aquelles que contenen aigua de manera permanent i que constitueixen, per tant, masses
d’aigua càrstica, a saber: coves de la zona de mescla litoral que contenen ambients anquialins i
maneres de drenatge actiu que conté ambients exclusivament d’aigua dolça.
L’aprovació d’aquest Pla Hidrològic incorpora tot un seguit d’actuacions a les zones humides de les
Illes Balears, a fi de prevenir-ne i de conservar-ne la integritat, així com intentar, si n’és el cas,
restaurar-les (per degradació o per destrucció) per asegurar-ne la salut ecològica. Per aconseguirho cal identificar, comprendre i caracteritzar els components claus que determinen la integritat
ecològica dels ecosistemes d’aiguamolls, de manera que puguin ser incorporats en els programes
d’actuació, amb l’objecte que les mesures que s’hi incloguin n’assegurin la conservació.
2.5.

XARXES DE SEGUIMENT I DE CONTROL

L’article 8 de La DMA disposa que els estats membres han d’organitzar una xarxa de seguiment de
les masses d’aigües (superficials i subterrànies), tant de quantitat com de qualitat, per poder dur a
terme la vigilància establerta per la DMA. Aquesta ha de ser concretada a través dels programes
de vigilància i de control per permetre obtenir una visió general, coherent i completa de l’estat de
les masses d’aigua de la demarcació hidrogràfica, servint per conèixer l’efectivitat de les mesures
proposades en el Pla Hidrològic de conca.
Així, en el Pla proposat, s’han definit un seguit de xarxes de control tant per a les masses d’aigua
superficials com per a les masses d’aigua subterrànies. En aigües superficials, l’objectiu és el
control de l’estat ecològic i químic, a més del volum i del nivell de flux que afecten l’estat ecològic.
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En aigües subterrànies, l’objectiu és el seguiment de l’estat químic i quantitatiu de les aigües dins
de zones protegides. Els programes de seguiment compleixen amb les especificacions contingudes
en la norma comunitària que els sigui aplicable.
Bàsicament, s’han establert els sistemes de seguiment següents:
CONTROL DE VIGILÀNCIA
Les xarxes de control de vigilància pretenen facilitar una visió global de l’estat de les aigües dins de
la demarcació hidrogràfica, amb l’objecte de completar i de validar l’avaluació del risc feta en la
primera fase d’implantació de la DMA, d’establir una base quantitativa per dissenyar futurs
programes de seguiment, d’identificar i d’avaluar canvis a llarg termini en les condicions naturals
(bon estat), i d’identificar i d’avaluar canvis a llarg termini induïts per l’activitat humana.
El programa de control de vigilància a les Illes Balears està constituït pels programes i nombre
d’estacions següents:
Categories de les
masses
Aigües de transició

Programes
Control de l’avaluació de l’estat general de les
aigües superficials
Seguiment
vigilància

de

l’estat

químic.

Xarxa

Aigües costaneres

de

Nre. d’estacions
40
63
113

Aigües subterrànies

Seguiment de l’estat quantitatiu

121

Els punts de mostratge de les aigües superficials s’han establert tenint en compte la delimitació de
masses d’aigua definida i, per tant, de la seva extensió, el tipus de substrat, la problemàtica
associada, etc., la qual cosa ha de permetre la correcta caracterització de les masses d’aigua, com
també l’obtenció i l’anàlisi dels indicadors idonis per al seguiment i per al control.
Les cent vint-i-una estacions que componen la xarxa de control quantitatiu de les masses d’aigües
subterrànies tenen com a objectiu principal complementar i validar el model de risc proposat, per
establir un bon estat quantitatiu de les masses. La distribució espacial dels punts de control s’ha
basat en punts representatius de les distintes masses, distribuïts homogèniament segons criteris
geològics i hidrogeològics.
La xarxa proposada ha de permetre observar les evolucions dels nivells d’aigua subterrània a curt i
a llarg termini, garantint una bona observació de l’efecte que les extraccions i les entrades (retorns
de reg, recàrrega artificial, etc.) tenen sobre el nivell de les aigües subterrànies, i fent especial
insistència en aquelles masses d’aigua que es troben en risc, amb descensos importants de nivells
d’aigua a causa de la intensa explotació dels aqüífers.
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Complementàriament, els punts de control de la xarxa del seguiment químic de les aigües
subterrànies, pretenen aportar una visió coherent i àmplia de l’estat químic de les aigües
subterrànies, permetent-hi detectar la presència de contaminants antropogènics. Per a això, s’han
seleccionat els punts més representatius de l’objectiu que es pretén aconseguir i que es localitzen
a les zones on és més probable la contaminació, ja sigui agrícola, ramadera, intrussió marina, etc.

Xarxa de control quantitatiu de les aigües subterrànies a Mallorca

Xarxa de control quantitatiu de les aigües subterrànies a Menorca
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Xarxa de control quantitatiu de les aigües subterrànies a Eivissa i a Formentera

Xarxa de control de vigilància d’aigües costaneres a Mallorca
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Xarxa de control de vigilància d’aigües costaneres a Menorca

Xarxa de control de vigilància d’aigües costaneres a Eivissa i a Formentera
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CONTROL OPERATIU
El control operatiu pretén examinar aquelles masses d’aigua amb risc de no assolir els objectius
mediambientals descrits en l’article 4 de la Directiva 2000/60/CE, i avaluar l’eficàcia i els canvis
produïts en l’estat d’aquestes masses d’aigua després d’aplicar els programes de mesures que
s’inclouen en el Pla Hidrològic proposat.
Per tant, els objectius del control operacional són establir l’estat de les masses d’aigua amb risc de
no assolir els objectius de la DMA; identificar i avaluar els canvis d’estat en aquestes masses a
causa dels programes de mesures del Pla Hidrològic, i classificar les masses d’aigua segons el seu
estat.
Aquest tipus de control està enfocat cap a l’anàlisi d’aquells paràmetres de qualitat més sensibles a
les pressions, per la qual cosa s’han de dur a terme amb la freqüència necessària per poder
detectar els canvis derivats de l’aplicació del Pla Hidrològic.
El programa de control operacional a les Illes Balears està constituït pels programes i nombre
d’estacions següents:
Programes
Control de l’avaluació de l’estat general de les aigües
superficials
Seguiment de l’estat químic. Xarxa operativa

Categories de les
masses

Nre.
d’estacions

Aigües costaneres

14

Aigües subterrànies

67

La xarxa operativa per a les aigües costaneres no comprèn la totalitat de les masses d’aigua, atès
que està constituïda per localitats que podrien estar en risc de no assolir els objectius
mediambientals. S’ha establert el nombre de punts de mostratge per massa d’aigua suficient per
determinar l’impacte conjunt de les diferents fonts de contaminació i l’impacte global de pressions
hidromorfològiques sobre les diferents masses d’aigua que puguin veure’s afectades.
En relació amb les masses d’aigües subterrànies, segons l’anàlisi de riscs elaborat per la
demarcació de les Illes Balears, s’han descrit quaranta-una masses d’aigua en risc segur, vint-i-nou
de les quals es localitzen a Mallorca, sis a Eivissa, cinc a Menorca i una a Formentera. En totes
aquests masses s’han situat un o més punts de control operatiu, amb l’objecte d’obtenir informació
representativa de la qualitat de la massa i de l’existència de contaminants. Aquests s’han situats
adequadament segons els possibles focus de contaminació i les direccions de flux. Així, en aquests
punts, s’hi mesuren aquells contaminants antropogènics les tendències dels quals es troben en
alça, o bé aquells els nivells dels quals que, fins i tot mantenint-se, calgui revertir per aconseguir un
bon estat químic de les aigües subterrànies.
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Xarxa de control químic (vigilància i operatiu) de les aigües subterrànies de Mallorca

Xarxa de control químic (vigilància i operatiu) de les aigües subterrànies de Menorca
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Xarxa de control químic (vigilància i operatiu) de les aigües subterrànies d’Eivissa i de Formentera

Illa

MALLORCA

EIVISSA

Codi estació

Toponímia

Massa d’aigua

UTM X

UTM Y

MA5/1

Illa de Formentor

MA-5/CW-M3

515990

4420699

MA5/2

Pollença

MA-5/CW-M3

509659

4415667

MA7/1

Port d’Alcúdia

MA-7/CW-M3

512798

4406858

MA9/3

Porto Colom

MA-9/CW-M3

524109

4361204

MA14

Hotel Delta

MA-14/CW-M3

477226

4365224

MA15/1

Cala Gamba

MA-15/CW-M3

473427

4376665

MA15/2

Son Verí

MA-15/CW-M3

475922

4371075

MA16/1

Illetes

MA-16/CW-M3

465258

4375487

MA16/2

Magaluf

MA-16/CW-M3

460642

4372321

IB5/1

Santa Eulària

IB-5/CW-M3

374960

4315444

IB6/2

Punta dets Andreus

IB-6/CW-M4

369048

4308611

IB7/2

Platja den Bossa

IB-7/CW-M3

363117

4304544

ME2/1

Fornells

ME-2/CW-M3

596939

4434391

ME3/1

Port de Maó

ME-3/CW-M3

612243

4413772

MENORCA
Nombre d’estacions de la xarxa operativa en aigües superficials
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CONTROL D’ÀREES PROTEGIDES
La DMA estableix que s’ha de dur a terme un control de seguiment de les masses d’aigua
protegides, que ha d’incloure els paràmetres de mesura que recullen les directives que les
protegeixen. A més, considera que les aigües protegides han de tractar-se com a masses d’aigua
en risc, i per tant, s’hi ha de fer un seguiment operacional.
Aquestes zones protegides necessiten un control addicional de les característiques rellevants de
les seves aigües, com a conseqüència de la protecció que gaudeixen. L’objectiu és conèixer
aquestes característiques especials, per poder controlar-les i evitar que s’hi puguin veure
afectades.
Els controls en aquestes zones han de garantir tant la qualitat com la quantitat de les aigües. S’han de
localitzar en aquells sectors en què es concentren les captacions per al proveïment —principalment en
àrees pròximes a les poblacions que proveeixen i que s’han concentrat en les masses considerades en
risc—, així com en aquelles on la pressió antròpica és important. A més, s’han considerat punts amb
capacitat per integrar distintes xarxes de control.
El programa de control de les àrees protegides a les Illes Balears està constituït pels programes i
pel nombre d’estacions següents:
Programes

Categories de les
masses

Nre.
d’estacions

Control de zones designades per al control de les
aigües destinades al consum humà

Aigües subterrànies

63

Per tant, aquestes xarxes de control a les zones protegides, permetran conèixer la qualitat
ambiental de la zona. Es podrá, en cas de detectar-se una pèrdua de qualitat, actuar de manera
ràpida sobre el focus generador del problema.

Xarxa de control de zones protegides a Mallorca
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Xarxa de control de zones protegides a Menorca

Xarxa de control de zones protegides a Eivissa i a Formentera
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La introducció del concepte de massa d’aigua en el nou Pla Hidrològic, en substitució de la unitat
hidrogeològica, suposa la necessitat de redefinir les xarxes existents de piezometria i de qualitat en
aigües subterrànies, i la creació de xarxes per a les aigües superficials.
Per tant, el disseny i el funcionament de totes aquestes xarxes de control establertes en el Pla ha
de valorar-se positivament, atès que a més de permetre el coneixement de l’estat de les masses
d’aigua a través d’un seguit d’indicadors (biològics, hidromorfològics i fisicoquímics), ha de servir
per fer-ne un seguiment de la qualitat i de la quantitat, i per poder anticipar-se de manera més
eficient i efectiva davant de qualsevol problemàtica (puntual o general) que es produeixi en les
masses d’aigua.
2.6.

CARACTERITZACIÓ ECONÒMICA DEL RECURS AIGUA

A diferència del Pla hidrològic actual, la DMA dóna un pes molt important als aspectes econòmics
de la seva aplicació, basats, entre d’altres, en la recuperació dels costs dels serveis relacionats
amb l’aigua, incloent-hi els costs mediambientals i els relatius als recursos associats als danys o
als efectes adversos sobre el medi aquàtic. Per a això, cal identificar els usos significatius dels
serveis d’aigua, caracteritzar-los, determinar la importància de l’aigua per a l’economia de cada
territori, i relacionar les dinàmiques d’evolució econòmica dels distints sectors i les seves
implicacions per als usos del recurs.
Per tant, la nova gestió hídrica dels recursos, no es planteja subordinada a la satisfacció de les
demandes socials, sinó a través de la gestió racional dels recursos disponibles, mitjançant nous
criteris d’econòmica com l’anàlisi del cost i de l’eficàcia, en detriment de l’anàlisi del cost i del
benefici. Així, s’introdueix la component econòmica en el concepte de la demanda d’aigua;
s’indueix al seu ús més racional, a través d’una adequada estructura de preus, i es proporcionen
incentius per a l’ús eficient dels recursos hídrics.
Per això, mitjançant la recuperació de costs dels serveis relacionats amb l’aigua, s’estableix la
necessitat de fomentar una política de preus de l’aigua que proporcioni incentius adequats per als
usuaris que empren d’una manera eficient els recursos hídrics, i amb això augmentar l’actual
eficiència de l’ús de l’aigua, promovent una assignació dels recursos hídrics disponibles entre els
distints usuaris, amb el menor efecte negatiu sobre el medi. Per tant, recaurà sobre els usuaris, no
sols els anomenats costs financers —terme econòmic que defineix els costs del finançament amb
capital aliè de determinades actuacions o projectes— sinó també els costs ambientals —cost
potencial de les mesures necessàries per aconseguir el compliment d’un objectiu ambiental
preestablert— i els costs del recurs —valor del recurs perdut a causa d’una aplicació poc eficient
entre els seus possibles usos alternatius actuals o poc sostenible al territori o en el temps—.
Per això, el nou Pla intenta fixar el preu de l’aigua, no sols tenint en compte els costs econòmics i
de subministrament (costs financers), factors que s’han tengut en compte fins ara per fixar-ne el
preu final, sinó també el fet que quan es consumeix aigua es priva a un altre usuari o a una altra
activitat d’aquest recurs, alhora que es genera una externalitat negativa sobre els ecosistemes.
Amb això s’intenta que en el preu final de l’aigua s’internalitzin els costs externs i es millori
l’eficiència de gestió del recurs.
A més, la incorporació de manera integrada dins de la política de preus de l’aigua dels costs
ambientals, transformant-los en costs financers a mesura que s’executen les mesures necessàries
per assolir els objectius prevists, els costs del recurs i el cost financer de les mesures o de les
accions aplicades han de millorar l’eficiència del recurs. En aquest sentit, en un territori insular com
les Illes Balears, limitades en superfície i en recursos, el creixement de la població i de l’activitat
econòmica exerceixen una pressió major que en altres zones i, per tant, les actuacions previstes
per garantir l’accés a l’aigua en condicions de quantitat i de qualitat adequada, han de ser eficients
i immediates, per evitar situacions irreversibles, la reposició de les quals a l’estat original comporta
costs importants. Per això, la incorporació del concepte de recuperació de costs dels serveis
relacionats amb l’aigua ha de permetre una gestió més eficient del recurs hídric, a més d’incorporar
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en el preu final de l’aigua, les mesures que s’han d’adoptar per evitar els efectes negatius que
aquesta activitat pugui generar en el medi ambient. Per això s’estima un impacte positiu, no sols
sobre la qualitat del recurs sinó en general sobre la biodiversitat i la qualitat de vida de la societat.
Al contrari, aquesta nova política econòmica del recurs hídric, ha de comportar importants canvis
en moltes de les activitats tradicionals que fins al dia d’avui es duen a terme, com és el cas de
l’agricultura tradicional, on el rendiment del cultiu i el consum del recurs no són factors prioritaris a
l’hora de rendibilitzar una producció, pel fet que en molts de casos les subvencions emmascaren
els beneficis finals.
Per tant, la nova política de preus pot generar una reassignació del consum d’aigua de determinats
conreus cap a uns altres que, amb una menor demanda hídrica, generen majors beneficis i poden
contrarestar l’augment del preu del recurs, la qual cosa podria generar un impacte negatiu sobre el
sector agrícola tradicional. Al contrari, s’incentivarà l’eficiència del recurs hídric en un sector que
consumeix més del 40% dels recursos hídrics disponibles. Amb això es fonamenta una millora en
les tecnologies emprades, en la gestió de les explotacions i en la sensibilització de l’ús del recurs, i
es contribueix —no sols en aquest sector, sinó també en la resta que directament o indirectament
depenen del recurs hídric—, a una nova concepció basada en la conservació del recurs i en la
gestió de la demanda, de manera que es produeixi un ús eficient, adequat en quantitat i en qualitat
a les necessitats de cada cas, sense que es produeixi un malbaratament, i protegint el medi
ambient.
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Béns materials

Patrimoni
historicocultural

Factors
socioculturals

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Prioritat i compatibilitat d’usos

☺

Assignació i reserva del recurs

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Inventari de zones humides

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Xarxes de control i de seguiment

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Caracterització econòmica del recurs
aigua

☺

☺

Cabals ecològics

Millora dels aspectes competencials i de
coordinació entre administracions i de
responsabilitat
dels
diferentes
organismes

☺

☺

☺

☺

☺

☺
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Població

Prevenció del deteriorament de l’estat de
les masses d’aigua superficial i
subterràniess
Protecció, millora i regeneració de totes
les masses d’aigua, a fi d’aconseguir-ne
un bon estat ecològic, químic i quantitatiu

Paisatge

☺

Fauna

☺

Flora

Caracterització de les masses d’aigua
superficials i subterrànies

ELEMENTS BÀSICS DEL PLA

Sòls

Biodiversitat

Salut i qualitat
de vida

MEDI SOCIOECONÒMIC
Espais protegits

MEDI BIÒTIC

Aigua

Factors climàtics

Qualitat de l’aire

MEDI ABIÒTIC

☺

☺

☺

☺

☺

☺
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺
☺

☺
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3. ANÀLISI AMBIENTAL DELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ
L’avaluació d’efectes de qualsevol pla sol centrar-se en l’anàlisi de quines són les
conseqüències individuals i les agregades del conjunt d’actuacions i de projectes que es
desitgen dur a terme. No obstant això, l’heterogeneïtat que manifesta el Pla a l’hora de
presentar les propostes suposa una dificultat afegida, atès que la descripció de cada programa
d’actuació és molt variada i, generalment, exempta d’una anàlisi de la viabilitat tècnica,
econòmica, social i ambiental.
Més enllà de les consideracions que conté aquesta anàlisi, cal tenir en compte que algunes de
les actuacions que a continuació s’analitzen, preveuen el desenvolupament d’infraestructures, a
les quals s’ha d’adjuntar el preceptiu estudi d’impacte ambiental. Per això, han de comptar amb
una anàlisi mediambiental detallada, una definició més concreta d’impactes i de mesures, a fi
de determinar si aquest projecte concret es pot o no dur a terme i, si n’és el cas, de quina
manera i amb quins condicionants ambientals.
3.1. PROGRAMA DE MILLORA DE LA INFORMACIÓ HIDROLÒGICA, HIDROGEOLÒGICA I
DE L’ESTAT ECOLÒGIC
En analitzar i en avaluar els efectes ambientals de la gestió dels recursos hídrics, ha de tenir-se
en compte el cicle hidrològic en la seva totalitat, des del fenomen primari de la precipitació fins
a l’eliminació d’aigües residuals i de residus. Per a això, es requereix una base fiable de dades,
en què es descrigui la situació ambiental actual de l’espai natural en qüestió, de tal manera que
en permeti determinar el grau actual d’explotació (incloent-hi els canvis produïts per activitats ja
fetes) i estimar-hi els efectes de les mesures planificades.
De la mateixa manera, el gran nombre de factors hidrològics i hidràulics per ells mateixos fan
necessari crear una base de dades fonamentades en observacions a llarg termini, amb
l’objecte d’evitar errors en la planificació del recurs hídric.
D’una altra banda, per poder complir les exigències de la Directiva marc de l’aigua, fan falta
estudis més detallats dels aqüífers, controlar-ne les extraccions i seguir-ne el comportament a
través de xarxes piezomètriques i de qualitat. En tot cas, per a un ús racional i sostenible d’un
aqüífer, cal conèixer-ne les propietats físiques; les relacions amb l’aigua superficial; els
mecanismes de recàrrega i de descàrrega, i com reaccionen els nivells i les aportacions
subterranis dels aqüífers als cursos continentals davant els bombaments a què estan
sotmesos.
La necessitat de millorar la informació hidrològica i hidrogeològica, i l’estat ecològic de les
masses d’aigua de la demarcació, suposa tot un seguit d’estudis necessaris. Per això, el Pla
Hidrològic proposat estableix com a estudis precisos per a la consecució dels objectius que s’hi
determinen, els següents:
⇒

L’estudi i el calibratge d’estacions d’aforament i de tractament de dades, a fi d’obtenir una
major fiabilitat en els balanços, mitjançant l’aplicació de models de precipitació i
d’escorrentia. Així s’obté una informació molt valuosa d’escorrentia superficial,
hipodèrmica i subterrània, evapotranspiració real, infiltració eficaç, etc.

⇒

Estudis hidrogeològics, amb l’objecte d’actualitzar, de revisar i de completar els estudis
bàsics de les distintes masses d’aigua, com a conseqüència del nou concepte de masses
d’aigües subterrànies, en substitució de les unitats hidrogeològiques del Pla Hidrològic
vigent, que obliga a aprofundir sobre la delimitació i sobre les interrelacions per poder
establir les directrius específiques d’explotació. A més, l’actual grau de coneixement de les
distintes unitats hidrogeològiques és molt desigual al territori balear.
La finalitat d’aquests estudis és com a mínim aportar informació sobre geologia, litologia i
límits dels aqüífers; usos actuals de l’aigua d’extraccions per a proveïment a població
estable i estacional; indústria i regadius; balanç de recursos totals i disponibles, així com
problemes de qualitat i de contaminació en relació amb els usos possibles.
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⇒

Estudis de masses d’aigües superficials complementaris a la caracterització i a la valoració
de torrents, d’aiguamolls, d’embassaments i d’aigües costaneres, fets en el
desenvolupament de la implementació de la DMA 2000/60/CE i d’aquest Pla, a l’efecte de
completar amb els estudis necessaris el coneixement de les aigües costaneres
superficials. Entre d’altres, es considera imprescindible una cartografia bentònica de la
costa balear fins a una profunditat mínima de 50 metres, així com una revisió del cens
d’abocaments, amb desagregació i amb caracterització dels abocaments, així com
l’establiment d’una base de dades actualitzable.

⇒

Millora del coneixement de
estudis disponibles pateixen
dels aqüífers. Per a això, es
permetin obtenir dades
d’emmagatzemament.

⇒

Millora del coneixement de la capacitat d’infiltració i, per tant, de la recàrrega, en aquells
aqüífers o a zones seves amb una coberta de sòl ben desenvolupada.

les característiques hidràuliques dels aqüífers, ja que els
d’una falta de suficients dades sobre paràmetres hidràulics
preveu executar un programa d’assaigs de bombament que
fiables de permeabilitat i, sobretot, de coeficient

El programa d’actuació núm. 1 del Pla Hidrològic proposat, sobre la millora d’informació
hidrogeològica i de l’estat ecològic, consistent en l’adequada valoració del nivell dels
coneixements empírics existents sobre els recursos hídrics, és un aspecte essencial a l’hora de
disposar d’una visió global dels problemes de l’aigua (tant actual com futura), i establir les
bases sobre les quals dissenyar un seguiment dels diversos usos de l’aigua, així com les
diverses mesures i actuacions que han de permetre emprar-la i regular-la amb més encert.
Amb caràcter general, tots aquests estudis plantejats com a mesures d’actuació del Pla, tenen
un efecte positiu sobre medi hídric de les Illes Balears, ja que, a més de permetre conèixer
l’estat de les masses d’aigua a través d’un conjunt d’indicadors, han de servir per fer-ne un
seguiment de la qualitat. D’aquesta manera es pot anticipar-se de manera més eficient i
efectiva davant qualsevol problemàtica que aparegui en les masses d’aigua. Així mateix,
aquesta informació ha de permetre afinar en els objectius proposats, fomentant mesures que
actuïn de manera puntual en les desviacions trobades.
En l’àmbit del recurs hídric, el major coneixement de les masses d’aigües subterrànies ha de
permetre saber les condicions d’equilibri en el funcionament hidrogeològic, i així poder establir
un model raonable d’explotació dels recursos hídrics subterranis, ja que s’aprofundeix en la
zonificació dels distints valors de recàrrega; en els paràmetres hidrològics dels aqüífers, i
fonamentalment, en el seguiment dels recursos compatibles amb una explotació sostenible,
especialment important, a les masses d’aigües subterrànies en risc.
Al seu torn, l’anàlisi de les sèries hidrològiques de les conques fluvials, han de permetre
plantejar un programa de mesures capaces de considerar les modificacions ambientals en els
règims de precipitació i d’aportació d’aigua que suposa el canvi climàtic.
No obstant això, cal apuntar que la millora de la informació hidrogeològica de la demarcació,
suposa la implantació d’un conjunt d’instrumts de mesura (com ara comptadors, lisímetres,
etc.), així com assaigs de bombaments, que permetin un seguiment adequat dels paràmetres
objecte d’estudi. Aquests podrien produir efectes negatius sobre el medi natural, d’acord amb la
localització i amb les característiques. Encara que la seva valoració s’ha de fer en el programa
d’infraestructures corresponent, s’assenyala que la magnitud dels impactes potencials són
reduïts, ja que la grandària, l’extensió o l’àrea d’influència és mínima.
En definitiva, de manera global, l’observació i l’estudi quantitatiu, qualitatiu i temporal dels
recursos hídrics naturals, han de permetre conèixer l’estat actual del recurs i plantejar
actuacions específiques per millorar-ne la qualitat, com poden ser el tractament de purins,
l’adequació d’abocadors, la reducció de les dosis de fertilitzants i de fitosanitaris, els plans
d’abandó de les instal·lacions industrials en desús o l’adequació de gasolineres per a la
reducció de la contaminació, etc.
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3.2. OPERACIÓ DE XARXES DE GESTIÓ, DE CONTROL I DE VIGILÀNCIA I XARXA
OPERATIVA
L’article 8 de la DMA disposa que els estats membres han d’organitzar una xarxa de seguiment
de les masses d’aigües (superficials i subterrànies), tant de quantitat com de qualitat, per poder
dur a terme el seguiment establert per la DMA. Aquest ha de ser concretat a través dels
programes de vigilància i de control per obtenir una visió general, coherent i completa de l’estat
de les masses d’aigua de la demarcació hidrogràfica. Això ha de servir per conèixer l’efectivitat
de les mesures proposades en el Pla Hidrològic de conca.
En l’epígraf 2.5. «Xarxes de seguiment i de control», s’han descrit i s’han analitzat de manera
detallada les xarxes de control definides en la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, tant
per a les masses d’aigua superficials (xarxes de control i de vigilància i xarxes operatives) com
subterrànies (xarxes de gestió de qualitat i xarxes de control d’extraccions), amb l’objecte de
controlar l’estat ecològic i l’estat químic, així com el volum i el nivell de flux en la mesura que
afectin l’estat ecològic de les aigües superficials i l’estat químic i quantitatiu de les aigües
subterrànies.
L’execució d’aquestes xarxes ha de permetre observar l’evolució dels nivells d’aigua
subterrània a curt i a llarg termini; d’aquesta manera, es garanteix una bona observació de
l’efecte que les extraccions i les entrades (retorns de reg, recàrrega artificial, etc.) tenen sobre
el nivell de les aigües subterrànies. Així mateix, el control i el seguiment químic de les aigües
subterrànies ha d’aportar una visió coherent i àmplia de l’estat químic de les aigües
subterrànies, i ha de permetre detectar la presència de contaminants antropogènics (agrícola,
ramadera, intrusió marina, etc.)
A més, l’aplicació d’aquest programa ha de permetre examinar aquelles masses d’aigua amb
risc de no assolir els objectius mediambientals descrits en l’article 4 de la Directiva 2000/60/CE,
i avaluar l’eficàcia i els canvis produïts en l’estat d’aquestes masses d’aigua després d’aplicarhi els programes d’actuacions que s’inclouen en el Pla Hidrològic proposat.
Per tant, el disseny i el funcionament de totes aquestes xarxes de control establertes en el Pla
ha de valorar-se positivament, atès que —a més de permetre el coneixement de l’estat de les
masses d’aigua a través d’un seguit d’indicadors (biològics, hidromorfològics i fisicoquímics)—,
ha de servir per fer-ne una seguiment de la qualitat i de la quantitat. D’aquesta manera, es pot
anticipar de manera més eficient i efectiva davant qualsevol problemàtica (puntual o general)
que aparegui en les masses d’aigua.
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3.3. PROGRAMA SOBRE CENS D’APROFITAMENTS
L’entrada en vigor de la Llei 29/1985 d’aigües va suposar un canvi substancial en el règim
concessional en integrar les aigües subterrànies en el domini públic hidràulic. Això, juntament
amb les modificacions menors de tramitació, va suposar un increment de procediments
administratius que en la pràctica va desbordar la capacitat de tramitació d’expedients en els
organismes de conca.
El Pla considera prioritari actualitzar els catàlegs prevists en la Llei d’aigües i adequar tots els
expedients relatius a aprofitaments d’aigües, fonamentalment els anteriors a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, en paral·lel al projecte estatal ALBERCA del Ministeri de Medi Ambient, Medi
Rural i Marí. Les raons són: aclarir els drets d’aigües, per garantir la seguretat jurídica dels
ciutadans; assolir els objectius de sostenibilitat establerts en el Pla Hidrològic, i gestionar
correctament el domini públic hidràulic.
Aquests registres d’aigües són una eina molt important de protecció i de bona gestió del domini
públic hidràulic, ja que la informació obtinguda facilita el control dels aprofitaments i l’anàlisi de
les estadístiques requerides, amb l’objecte de solucionar un conjunt de problemes
tecnicoadministratius relatius a la gestió dels recursos hídrics, restablir l’eficàcia administrativa i
garantir-la en el futur.
Actualment, la situació registral dels aprofitaments d’aigües subterrànies continua essent
clarament insatisfactòria, que, encara que amb els anys ha anat millorant lentament, continua
causant un dany indiscutible a l’economia i al medi ambient del territori.
Per tant, és un programa d’actuació que repercuteix positivament sobre el medi hídric i natural,
ja que permet modernitzar i millorar l’eficàcia de l’Administració hidràulica i completar el registre
d’aigües. Aquest és una peça clau per a la protecció i per a la bona gestió del domini públic
hidràulic, així com per dur a terme una correcta planificació hidrològica, i poder complir els
objectius ambientals de la Directiva marc de l’aigua i, per tant, del Pla proposat.
3.4. PLANS D’EXPLOTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES
L’aprofitament sostenible dels recursos hídrics i, concretament, de les aigües subterrànies,
requereix una estratègia d’actuació que conciliï els diferents interessos socials, econòmics i
ambientals. Aquesta conciliació requereix actuar en dues direccions que, amb caràcter
preventiu, han de coincidir al final. D’una banda, la investigació i el desenvolupament tecnològic
i, de l’altra, les normes jurídiques necessàries per implementar les diferents accions
programades (administratives, planificació o gestió, entre d’altres).
Per això, entre les accions més rellevants que poden contribuir a un ús sostenible de les aigües
subterrànies, s’hi pot incloure l’elaboració de normes d’aprofitament dels aqüífers. Les
propostes que planteja el Pla són:
⇒

Normes per elaborar plans d’explotació de les masses d’aigua subterrània o agrupacions
d’aquestes, que han de contenir atorgament de concessions, substitucions i directrius
d’explotació de les masses d’aigua.

⇒

Foment de les comunitats d’usuaris, fonamentalment en aquelles masses d’aigües
definides com a excepcionables i com aprorrogables.

⇒

Models de gestió integrada en aquells proveïments que estiguin composts per unes
quantes fonts diferents de subministrament i que s’usin simultàniament (pous,
transvasaments, dessaladores, etc.).

L’existència d’una norma d’explotació o d’autorització d’aprofitament per a les masses d’aigües
—on s’indiqui quins recursos poden extreure’s; quines han de ser les característiques tècniques
de les captacions, fonamentalment la profunditat i les zones que han d’aïllar-se, i la distància
entre elles; en quines zones no han de fer-se perforacions; quines característiques han de tenir
els perímetres de protecció de les captacions destinades al proveïment, etc.—, contribueix a la
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confirmació dels objectius d’aprofitament racional dels recursos disponibles. Això suposa un
efecte global positiu sobre la gestió i l’explotació del recurs hídric.
Al seu torn, la formació de comunitats d’usuaris pot contribuir de manera eficaç en l’aplicació
d’aquestes normes, en el si de la qual es poden debatre els diferents problemes i com articular
l’aplicació de les normes i, en general, les demandes que poden pesar sobre l’aqüífer.
Globalment, les mesures proposades en el programa núm. 4 del Pla proposat contribueixen a
millorar l’estat de les masses d’aigua i dels ecosistemes dependents, així com a disminuir les
tensions socials i territorials. Així es pot aconseguir un ús més sostenible i eficient dels recursos
existents, de manera que es puguin solucionar les pressions generades sobre l’estat de
determinades masses d’aigua.
A llarg termini, aquestes actuacions, que afavoreixen la coresponsabilitat social en la
consecució d’un ús raonable de l’aigua, podrien establir una situació de restauració i d’equilibri,
que garantiria el subministrament hídric en general de la població i les seves activitats sota
paràmetres de sostenibilitat del recurs.
En tot cas, l’elaboració dels plans d’explotació d’aigües subterrànies han d’estar subjectes al
procediment d’avaluació ambiental que estableix la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears,
per la qual cosa han de comptar amb una anàlisi mediambiental més detallada i una definició
més concreta d’impactes i de mesures per determinar la viabilitat i els condicionants ambientals
necessaris que cal aplicar-hi.
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3.5. PLA DE REUTILITZACIÓ D’AIGÜES REGENERADES
El programa d’actuació núm. 5 del Pla, sobre la reutilització d’aigües regenerades, fa referència
als estudis previs necessaris per definir les possibilitats de reutilització en cada massa d’aigua
(principalment aquelles en risc de no complir els objectius de qualitat) que es consideri
necessari i viable a priori.
Les actuacions previstes són les següents:
⇒

Estudi de disponibilitats i d’actualització de les dades del pla de reutilització.
Caracterització d’efluents i règims de producció a EDAR, la reutilització dels quals tengui
interès hidrogeològic.

⇒

Estudis i avantprojectes de les infraestructures i dels dispositius necessaris per a la
reutilització d’aigües regenerades. Per a això, prèviament s’han de definir les demandes
reals; és a dir, s’han de seleccionar les zones més adequades per substituir les fonts
convencionals de subministrament i la qualitat requerida en cada ús.

⇒

Ús de les aigües regenerades com a barreres d’injecció. Per a això, cal fer estudis
detallats de les condicions de qualitat requerides per l’aigua que s’ha d’injectar segons els
usos actuals i els futurs de l’aqüífer. Només té sentit en algunes masses d’aigua
(Ciutadella, Santa Eulària des Riu, Llevant de Mallorca i a sa Marineta), sempre
complementant l’acció bàsica, que és la redistribució de les captacions més importants.

⇒

Ús agrícola de fangs, activitat que han de potenciar conjuntament la conselleria de Medi
Ambient i la d’Agricultura.

⇒

Foment de les comunitats d’usuaris i de societats d’explotació d’aigües regenerades, amb
l’objectiu d’assegurar-ne la gestió i el control de qualitat.

La reutilització d’aigües regenerades és una gestió valuosa per pal·liar, en part, el dèficit hídric i
els problemes que aquest comporta, emmarcada dins dels criteris de sostenibilitat i en les
polítiques que promouen la conservació dels recursos hídrics i la cultura de l’estalvi de l’aigua.
A més, l’avantatge de l’aigua residual no sols recau a augmentar la quantitat total de recursos
hídrics, sinó en la continuïtat de la seva disponibilitat, a més de ser una font de nutrients.
Així, les actuacions per obtenir un major volum d’aigua regenerada han de permetre la
substitució d’usos (agrícola i industrial), la generació de nous recursos disponibles (recàrrega,
un menor abocament al mar) al mateix temps que una millora ambiental.
S’ha de considerar que la reutilització d’aigües regenerades porta associat un benefici
ambiental intrínsec com és la mateixa reutilització d’un residu. Però a més, les característiques
de les aigües residuals depurades els confereixen uns beneficis associats per a l’ús agrícola:
millora de les propietats físiques i químiques del sòl, millora del creixement vegetal i augment
de la producció.
D’una altra banda, la major disponibilitat d’aigua regenerada ha de permetre resoldre els
problemes d’intrusió marina als aqüífers més afectats. Cal dissenyar una barrera hidràulica, a
través de l’estudi de pous d’injecció, que ha de servir per elevar prou el nivell piezomètric per
invertir el gradient hidràulic, de manera que es minimitzi el flux direcció mar a terra i d’aquesta
manera resoldre el problema d’intrusió marina que salinitza els aqüífers.
No obstant això, una mala gestió de l’ús de l’aigua regenerada pot ocasionar problemes
ambientals que afecten tant la biota com la degradació dels sòls. A més, el maneig de les
aigües residuals comporta un risc per a la salut humana. Per això, cal controlar els riscs
derivats de la reutilització d’aigües residuals depurades, mitjançant el compliment de la
normativa que la regula.
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Per això, l’ús d’aigües residuals depurades per a uns altres usos d’una manera sostenible,
especialment per a l’agricultura, requereix d’una gestió integrada que prevegi una planificació
ambiental, social i econòmica.
En tot cas, el foment de la reutilització de les aigües depurades com a recurs per a reg, no sols
incideix en una menor explotació dels aqüífers sinó que n’evita la contaminació. Per tant,
suposa un impacte positiu sobre el medi natural i la preservació de l’entorn receptor.
Evidentment, les mesures considerades comporten un seguit d’actuacions de millora
d’infraestructures (tractaments terciaris), així com unes altres de noves (dipòsits, bombaments,
xarxes de proveïments, etc.) que són finalment les que poden produir els majors impactes
ambientals sobre el medi natural.
No obstant això, el programa que aquí s’analitza no concreta cap tipus d’infraestructures, sinó
que s’enfoca en l’estudi de disponibilitats i d’avantprojectes. Aquests, en cas de pretendre
executar durant el desenvolupament del Pla, han de ser sotmesos a les normatives ambientals
corresponents i, en especial, a l’avaluació d’impacte ambiental corresponent, a partir del qual
cal determinar-ne la viabilitat des del punt de vista mediambiental o bé els condicionants
necessaris que s’hi han d’aplicar.
Addicionalment, gran part de les infraestructures necessàries per desenvolupar una major
reutilització d’aigües regenerades estan condicionades a uns altres plans (pla director sectorial
de sanejament de les Illes Balears i Pla Nacional de Regadius), que estan sotmesos a
avaluació ambiental estratègica i, per tant, a una avaluació més detallada i concreta dels
efectes previsibles sobre el medi natural.
3.6. PROGRAMA DE QUANTIFICACIÓ DEL CONSUM AGRÍCOLA
Els efectes de l’agricultura sobre el medi ambient són rellevants i complexos, amb impactes
positius i negatius en els àmbits local, regional, nacional i global. Els positius són, entre d’altres,
l’aportació d’un col·lector de carboni, el suport i el manteniment de diversos i atractius paisatges
d’evocació tradicional i la proporció d’una àmplia varietat d’hàbitats i de fonts d’alimentació per
a la fauna. Entre els majors impactes negatius s’inclouen l’erosió del sòl i els efectes adversos
sobre la biodiversitat.
Pel que fa a la qualitat de les aigües, els abocaments de nutrients procedents de l’agricultura,
són en tots els tipus d’aigües superficials la segona major pressió significativa. Per a les aigües
subterrànies, un alt percentatge procedeix de l’agricultura, amb un increment continu en
determinades àrees.
Quant a l’aspecte quantitatiu la referència obligada és el regadiu. El regadiu, en el seu aspecte
de modalitat d’agricultura, generalment intensiva, condueix a un consum d’aigua insostenible
en zones concretes que, de vegades, està vinculat a sistemes poc eficients.
El consum agrícola se situa actualment a l’entorn del 50% del consum total d’aigua a les Illes
Balears, i això té una important incidència a les zones amb escassetat de recursos; el règim
hídric a les masses d’aigua, es veu sotmès a una gran distorsió.
Una de les condicions necessàries per aplicar mesures adequades davant de l’ús agrícola dels
recursos hídrics és el coneixement de la demanda agrícola, ja que actualment presenta
seriosos problemes. Per a això, el Pla proposat considera necessari aprofundir en el
coneixement, a través dels treballs següents:
⇒
⇒
⇒

Marcs d’àrea, control estadístic per estimar la superfície de regadius i els distints conreus.
Seguiment de parcel·les pilot, en les quals s’han instal·lat comptadors, i disposar així d’una
valoració real de l’aigua consumida per al regadiu.
Seguiment del regadiu mitjançant teledetecció.

La dotació de recursos hídrics addicionals en un territori amb escassetat d’aigua tindria efectes
negatius sobre l’aigua, aguditzant la problemàtica sobre la biodiversitat en dificultar la
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disponibilitat d’aigua per a les altres espècies; sobre el paisatge, a causa de la sequera i de la
contaminació que patirien alguns ecosistemes; sobre la salut humana, en empobrir la qualitat
de l’aigua de consum, i, finalment, sobre la població, que veuria minvada la disponibilitat
d’aigua per al consum domèstic. Així les mesures encaminades a una qualificació més precisa
del consum d’aigua per a ús agrícola a les Illes Balears, s’han de valorar positivament, ja que
es permetrà una assignació dels recursos hídrics apropiats i la conservació o la recuperació del
medi natural, en evitar-se una sobreexplotació del recurs.
3.7. PROGRAMA DE RECÀRREGA ARTIFICIAL D’AQÜÍFERS
El Pla Hidrològic que aquí s’avalua considera oportú l’estudi de viabilitat de recàrrega d’artificial
d’aqüífers. Considera actuacions de recàrrega basades en l’aprofitament d’aigües d’escorrentia
a diversos torrents, basant-se en l’estudi fet, mitjançant un conveni amb l’Institut Geològic
Miner, de l’aqüífer de Crestatx i d’altres, a partir de les aigües del Torrent de Sant Miquel, de la
recàrrega a la zona de Sencelles i del projecte d’emmagatzemament i de recuperació.
La recàrrega artificial pretén contribuir, sempre que tècnicament i econòmicament sigui factible,
a una gestió més racional de la potencialitat hídrica que presenta una determinada conca
hidrogràfica o un sistema d’explotació. Els objectius que persegueix són l’augment i
l’optimització del volum dels recursos hídrics i la prevenció o la correcció del deteriorament de
la qualitat de l’aigua.
En aquest sentit, l’adopció d’aquestes mesures es valora positivament, perquè mitjançant
aquestes accions de recàrrega artificial d’aqüífer, poden reduir-se els descensos piezomètrics;
servir de suport a determinats esquemes d’ús conjunt o coordinat; mantenir hídricament
enclavaments ecològics o mediambientals; corregir problemes d’intrusió marina, i diluir
l’excessiu contingut de nitrats, clorurs o uns altres constituents químics, etc.
No obstant això, atesa l’escassa definició de les característiques de les actuacions que
estableix el programa i, encara que aquests connstitueixin una eina útil, vàlida i competitiva
dins dels distints sistemes de regulació capaç de satisfer una determinada demanda hídrica, cal
avaluar la viabilitat de l’operació de recàrrega artificial mitjançant l’anàlisi i l’estudi de diversos
factors com són l’aigua de recàrrega en origen; les característiques de l’aqüífer receptor;
l’anàlisi de les diferents alternatives d’instal·lacions de recàrrega, així com els auxiliars de
control, de tractament i de transport d’aigua de recàrrega. Tot això ha de ser objecte d’una
anàlisi més detallada després d’haver concretat cada proposta a què es fa referència.
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3.8. ACTUACIONS SOBRE LA PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES
En aquest programa d’actuació, el Pla proposat ha considerat la situació espacial de la qualitat
als distints aqüífers i la seva evolució temporal, així com els efectes que la contaminació difusa
o puntual pot tenir sobre els aqüífers.
Les actuacions previstes s’inscriuen en mesures de prevenció i en directrius per a l’ordenació
d’abocaments potencialment contaminants. Concretament, es proposa el desenvolupament de:
⇒

Mapes de vulnerabilitat d’aqüífers.

⇒

Anàlisi de pressions i de focus de contaminació, amb l’objecte d’establir normes
adequades per a abocaments, per a punts de control i per a usos i per a activitats, ja que
hi ha dubtes raonables sobre si el territori balear és capaç de suportar la càrrega
contaminant, singularment orgànica, que s’hi genera. Aquesta avaluació de pressions
estaran encaminades a:
− Gestió integral de residus. Es planteja una anàlisi de la situació general de l’aplicació
dels plans directors sectorials de gestió de residus en l’àmbit de les diferents illes i de
cobertura d’aquells aspectes o actuacions que no s’hi preveuen, per efecte de
l’adscripció de nous àmbits de gestió imposats per la DMA, com és el cas dels residus
generats a les aigües costaneres i de transició.
− Incidència de fertilitzants i de plaguicides, amb l’objecte d’establir programes de control i
normes per limitar-los o prohibir-los, d’acord amb les característiques climàtiques,
edafològiques, de les pràctiques agràries i dels usos sobre els aqüífers.
− Incidència dels purins. Es proposa l’estudi pilot en cinc granges de porcs en distintes
situacions hidrogeològiques, amb una caracterització dels purins generats i dels efectes
generats en l’entorn pròxim.
− Incidència de les explotacions ramaderes de boví. Es proposa un estudi pilot
d’explotacions de bestiar boví, amb una caracterització dels efluents generats i dels
efectes als aqüífers.
− Anàlisi de viabilitat d’implantació d’un sistema de valoració energètica de residus agrícola
i ramaders, com a mesura activa de reducció de contaminants al sòl i als aqüífers.
− Lixiviats d’abocadors de residus sòlids. Es proposa un estudi detallat en dos o en tres
plantes pilot on es prevegi que hi ha un risc potencial alt per a les aigües subterrànies.
D’acord amb els resultats, s’ha d’elaborar un estudi complementari a l’inventari existent,
que ha de prioritzar les actuacions per desenvolupar en cada cas: clausura, trasllat,
tractaments addicionals o d’altres.
− Actualització del cens d’abocaments, tant susceptibles de contaminar les aigües
continentals com costaneres.
− Projecte de definició de les característiques tècniques necessàries que han de complir
les fosses sèptiques en edificacions aïllades.
− Perímetres de protecció per a captacions de proveïment.

⇒

Inventari de les instal·lacions portuàries, de les activitats nàutiques i del trànsit marítim de
passatgers i de mercaderies, així com la caracterització de les seves aigües i un estudi
detallat, a partir del qual es poden elaborar propostes d’actuació en què s’han de definir
les directrius més adequades per a cada cas.

Així, mitjançant totes aquestes actuacions, es pretén cobrir els aspectes bàsics següents:
− Caracterització hidrogeològica de l’aqüífer i definició de les obres de captació.
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− Delimitació de les distintes zones d’influència de les captacions, d’acord amb els
diferents graus de protecció que requereixen.
− Inventari de les instal·lacions i de les activitats potencialment contaminants en cada una
de les zones d’influència.
− Anàlisi de les normes i dels plans municipals sobre l’ús del sòl en aquestes zones.
− Adequació d’activitats existents, limitacions sobre instal·lacions futures, accions
correctores específiques i, si n’és el cas, proposta de canvi d’ubicació de la captació.
Aquests programes de protecció de la qualitat assoleixen una importància extraordinària per
l’escassetat de recursos de les illes; per la necessitat de satisfer la demanda d’aigua de qualitat
per a proveïment urbà, i pel risc potencial de no complir els objectius de qualitat imposats per la
DMA, que podria requerir en casos extrems, la reducció d’explotacions existents i la suspensió
de noves extraccions, cosa que obliga a substituir-les per unes altres fonts de subministrament.
Les mesures legislatives que s’han anat adoptant progressivament per evitar la contaminació
química de l’aigua i els riscs que se’n deriven han contribuït a pal·liar parcialment aquesta
situació. No obstant això, la creixent demanda d’aigua i el descobriment continu de nous
contaminants potencialment perillosos deixen clara la necessitat de continuar incentivant les
mesures tendents a protegir la salut humana i el medi ambient. Així s’aconsegueix un ús
sostenible de l’aigua i s’atenuen els efectes de les sequeres i del canvi climàtic.
Per això, la creació de programes de protecció de les aigües subterrànies davant la
contaminació antròpica, basats en l’establiment del perímetre de protecció de pous o en la
cartografia de la vulnerabilitat dels aqüífers, suposa un efecte molt positiu, perquè són
tècniques que representen restriccions per a una real protecció del recurs hídric subterrani,
adequades per encarar la preservació de la qualitat dels recursos hídrics subterranis. Establir
una activitat humana d’acord amb la capacitat del medi de suportar-la; és a dir, en poder
atenuar la càrrega contaminant, cal tenir en compte les característiques naturals del terreny per
fer una ocupació ambientalment responsable.
De la mateixa manera, la identificació de les pressions quantitatives i qualitatives, identificant
els distints focus de contaminació, ha de permetre conèixer l’origen d’aquestes alteracions i les
sinergies existents entre la política de l’aigua i unes altres polítiques (agrícola, industrial,
territorial…), la qual cosa ha de derivar en una millor efectivitat i eficiència del Pla.
Per tant, prevenir la contaminació de l’aigua en el seu origen mitjançant l’establiment de
mecanismes de control, és una mesura que beneficia la protecció dels recursos hídrics,
assegurant que totes les fonts de contaminació es gestionen de manera sostenible.
3.9. PLA DE MILLORES EN EL PROVEÏMENT URBÀ
El Pla estableix dues línies estratègiques per a la millora del proveïment urbà, a saber:
⇒

Programes d’anàlisi i d’actualització de dades

Aquest subprograma tracta d’establir la situació actual i la prognosi futura a partir de dades al
més fiables possibles i, alhora, establir les situacions de dèficit en quantitat i en qualitat. Per a
això, es proposa com a prioritari la millora del control municipal (o supramunicipal) de les
extraccions i de l’aigua distribuïda i el coneixement adequat de les infraestructures disponibles,
tant de proveïment com de sanejament (que permetria quantificar realment les pèrdues en la
xarxa), i la continuació del seguiment de la població flotant, la seva distribució i el seu consum.
Per tant, el Pla proposa tres tipus d’actuacions:
− Estudi per a la gestió integral sostenible dels usos urbans de l’aigua.
− Anàlisi de la població flotant, com a continuació dels treballs que es fan des de 1994.
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− Elaboració d’una base de dades d’usos poblacionals (sistema d’informació d’aigües de
consum de les Illes Balears, SIACIB), que permeti que els ajuntaments i els gestors de
l’aigua dels municipis completin la informació sobre el subministrament de l’aigua.
⇒

Pla de millores en els proveïments urbans, establint les solucions per a cada problema
existent, mitjançant uns estudis previs que analitzin la viabilitat tècnica, econòmica i social
de les alternatives que puguin plantejar-se (noves captacions de reserva o de substitució).

La formulació d’aquest programa sobre millores en el proveïment urbà s’inscriu en un marc de
desenvolupament sostenible, atès que preveu un seguit d’actuacions que pretenen garantir la
disponibilitat del recurs; assegurar la qualitat i la quantitat d’aigua per a subministrament urbà;
valorar la disponibilitat i racionalitzar l’explotació de l’aigua, i protegir els recursos hídrics de
bona qualitat, reservant-los per al consum urbà.
Així per exemple, l’existència d’un nombre important de consums no mesurats (regs de zones
verdes, subministrament a dependències municipals i a col·legis públics, etc.) pot assenyalarse com una de les causes que incideixen en l’elevat volum d’aigua, la destinació de la qual no
es controla. De manera semblant, el mal estat d’algunes infraestructures dóna lloc a problemes
de fugues i d’alteració de la qualitat de l’aigua, la qual cosa obliga a prendre mesures per
millorar a mitjà termini aquesta situació.
Per això, les actuacions dels ajuntaments i dels gestors d’aigua han d’orientar-se a evitar
problemes de sobreexplotació i de contaminació dels aqüífers, optimitzant els recursos
existents mitjançant el desenvolupament d’infraestructures capaces d’assegurar la qualitat, la
disponibilitat i la conservació dels recursos hídrics.
En aquest context, es valoren positivament les actuacions encaminades a la millora del
proveïment urbà que promou el Pla, així com la introducció de sistemes de racionalització del
consum (sistemes d’estalvi d’aigua, reutilització d’aigües pluvials, etc.) i el foment de l’ús
racional que desenvolupen les polítiques municipals.
3.10.

MANTENIMENT HÍDRIC DELS AIGUAMOLLS

L’aprovació d’aquest Pla Hidrològic comporta l’aprovació del “Document tècnic de delimitació,
de caracterització, de classificació i d’inventari de les zones humides de les Illes Balears”, que
completa i substitueix l’inventari de zones humides fet l’any 1991 i que compleix amb l’article
103 de la Llei d’aigües i els articles 276 i 280 del RDPH, en què s’estableix l’obligació per part
dels organismes de conca, d’inventariar les zones humides i de proposar les mesures
necessàries per protegir-les i conservar-les.
Per tant, s’analitzen les propostes d’actuació i de gestió que incorpora el document tècnic.
Pel fet que la hidrologia és el factor fonamental que condiciona el funcionament ecològic d’un
aiguamoll, i que la morfologia de la cubeta interacciona de manera important amb el
funcionament hidrològic, el Pla aprofundeix en el coneixement d’ambdós aspectes, mitjançant
una anàlisi del funcionament hidrològic, de la cubeta i de la qualitat química de les aigües i de
l’estat ecològic. Per a això, el Pla preveu tot un seguit d’equips que recopilen de manera
contínua dades de piezometria, de pluviometria i de qualitat de les aigües amb l’objecte de
conèixer el comportament, l’evolució i l’estat de l’aiguamoll, predint amb antelació les possibles
anomalies o les deficiències (aquestes són objecte d’una anàlisi més detallada en l’apartat
d’infraestructures); i l’execució de models matemàtics de flux, amb l’objecte de millorar el
coneixement del model hidrogeològic conceptual.
Quant a les propostes de gestió, es proposen programes de restauració, de rehabilitació i de
recreació, com a instruments dins de la planificació integrada de les conques hidrogràfiques i
d’aqüífers, i no com una alternativa a una gestió preventiva, decantant-se obertament per les
dues primeres, restauració i rehabilitació.
El programa de restauració ecològica és un programa coordinat d’actuacions a curt, mitjà i llarg
termini, que intenta restablir l’organització i el funcionament d’un ecosistema degradat o
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destruït, prenent com a referència les condicions dinàmiques més semblants a les que li
correspondria si no hagués estat afectada per pertorbacions d’origen antròpic. Aquestes
actuacions s’han de valorar positivament des del punt de vista ambiental, en recuperar el medi
natural. En el cas dels aiguamolls és fonamental recuperar i mantenir de manera autosuficient
els processos hidrogeomorfològics característics de cada tipus ecològic d’aiguamoll, per la qual
cosa cal actuar en les causes i, no sols en els efectes, del procés de degradació: així
s’aconsegueix una acció més eficaç. No s’ha de potenciar individualment cap element de la
seva estructura, i cal evitar accions de discriminació positiva enfront d’uns altres factors que, no
presentant aparentment trets de singularitat, poden tenir igual o una major importància en
l’estructura i en el funcionament general d’un aiguamoll.
La rehabilitació es refereix als projectes de restauració que no pretenen recuperar les funcions
alterades del sistema ecològic, sinó un o més elements singulars de la seva estructura que, en
general, solen coincidir amb poblacions o comunitats d’organismes inclosos en lleis i en
convenis nacionals i internacionals de conservació. Per aquesta raó, l’execució no es justifica
des del punt de vista hidrogeològic sinó més aviat ecològic. S’incideix de manera positiva en el
medi natural, en recuperar espècies que s’han vist alterades per causes d’origen antròpic, i
implica un important cost econòmic a curt i llarg termini.
La recreació es refereix a projectes, les actuacions del qual inclouen totalment o parcialment la
recreació d’ecosistemes o d’elements d’aquests que hi havia abans de la pertorbació d’origen
antròpic. Solen centrar-se en la reproducció de determinats escenaris visuals emblemàtics
(aiguamolls, boscs).
El Pla promou projectes de restauració ecològica d’aiguamolls i, si no és possible, planteja
aplicar projectes multidisciplinaris de rehabilitació d’algunes de les seves funcions, evitant les
falses restauracions, que promou la recreació. Per tant, pretén recuperar i rehabilitar les
característiques intrínseques que presentava l’aiguamoll abans de l’alteració, evitant amb això
situacions artificials i no adaptades a les condicions naturals.
Quant als projectes de restauració i de rehabilitació, estableix un seguit de requisits que de
manera seqüencial i jeràrquica han de complir. Amb això se n’assegura la viabilitat, a saber:
viabilitat científica, territorial, tècnica, econòmica, legislativa, social i política. En aquest sentit, el
desenvolupament d’aquest tipus de projectes és semblant a les pautes que marca la DMA; és a
dir, planteja localitzar ecosistemes de referència, per poder comparar mitjançant algun tipus
d’indicador quantificable l’estat en què es troba l’aiguamoll sobre el qual cal aplicar el projecte
de restauració i de rehabilitació respecte al de referència, quantificant i mesurant a través dels
indicadors els objectius prevists, el procés realitzat i la seva eficàcia. Amb això es permet la
restauració i la conservació dels processos biofísics essencials i s’aconsegueix la integritat de
l’ecosistema. Cal dissenyar un programa de seguiment abans d’iniciar qualsevol tipus de
projecte, que avaluï els resultats obtinguts i els pressuposts necessaris per aconseguir-los.
Així el Pla promou la integració dels aiguamolls dins d’una xarxa de zones humides que hauria
de gestionar-se de manera coordinada per diferents administracions i direccions generals, amb
la participació de grups ecologistes i uns altres usuaris interessats o col·lectius afectats. A més
de considerar-s’hi els aspectes hidrològics (administració hidràulica amb el seu marc legal de la
Llei d’aigües i la Directiva marc), hi tendrien cabuda els biòtics (administració ambiental), en
haver-hi un flux biòtic, especialment d’aus, entre els distints aiguamolls. En aquest sentit,
l’existència del recurs aigua habilita la diversitat biològica d’aquestes zones, per la qual cosa
plantejar una xarxa comuna, que tingui en compte els aspectes biòtics i els recursos hídrics, ha
de permetre dotar d’una major coherència estructural la gestió d’aquestes zones, afavorint una
coordinació més eficaç, i alhora ha de permetre de manera individual atorgar el nivell de
protecció més adequat d’acord amb els valors que ha de definir el seu pla d’ordenació de
recursos naturals.
A continuació, s’enumeren les mesures generals de gestió que es proposen. Cal indicar que
totes representen una millora ambiental considerable respecte a la situació actual, per la qual
cosa se les ha de valorar positivament i no sols com una eina de gestió que n’afavoreix la
preservació i la conservació, sinó també per l’esforç que l’Administració competent fa en
incorporar totes les mesures en aquest Pla Hidrològic. En aquest sentit, cal destacar les eines
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de gestió que es proposen, d’una banda, mitjançant els plans d’ordenació i els plans d’ús de
gestió que representen una novetat en aquest tipus de zones i que, igual que ja s’ha fet en uns
altres parcs i en uns altres paratges de les Illes Balears, la seva finalitat és gestionar de manera
més eficaç aquests àmbits d’actuació; de l’altra, també per elaborar programes d’interpretació
que pretenen fomentar el coneixement d’aquestes zones humides, habilitant-hi instal·lacions
d’acollida adequades, impedint-hi qualsevol activitat que pugui degradar-les i sancionant-les en
aplicació de la Llei.
Així les mesures generals de gestió proposades són:
Elaborar un pla de conservació de les zones humides de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Dotar els aiguamolls, segons la figura de protecció que se’ls apliqui, d’un pla d’ordenació
o d’un pla especial i, si pertoca, d’un pla d’ús de gestió i un òrgan de supervisió.
Elaborar programes d’interpretació i d’ús públic del medi (didàctic, científic, etc.), amb les
zones adequades, habilitant-hi instal·lacions d’acollida i d’interpretació, si n’és el cas,
preferentment a l’exterior de la zona.
En aplicació de la Llei d’aigües i la Directiva marc, impedir i sancionar qualsevol activitat
que pugui degradar les zones humides, en particular: la contaminació de les aigües; la
modificació o la disminució dels fluxos hídrics; l’abocament de runa i el rebliment; la
construcció d’infraestructures i d’edificis; la pesca abusiva, i la introducció d’espècies
exòtiques.
El desenvolupament dels plans de conservació i plans d’ordenació, requereixen estudis previs
de caracterització, de delimitació, de zonificació... i amb això es retarda l’aplicació efectiva de la
mesura. Per això, el Pla proposa, mentre no es desenvolupin aquestes propostes, un seguit
d’actuacions que es consideren urgents i que, a més de comprendre actuacions de gestió,
impliquen la restauració o el condicionament de determinades zones humides. Així totes les
propostes que planteja el Pla suposen un efecte positiu sobre el medi natural, en preservar i en
millorar l’estat actual de les zones humides inventariades en el catàleg i on el 79,96% de la
seva superfície gaudeix d’alguna figura de protecció (Reserva Natural de s’Albufereta, Paratge
Natural de la Serra de Tramuntana, parcs naturals de s’Albufera, de Mondragó, de ses Salines
d’Eivissa i de Formentera i de s’Albufera des Grau) o està en tràmit d’obtenir-la (PORN sud i
nord de Menorca).
Les propostes de caràcter urgent que planteja el Pla són:
La restauració d’aquells aiguamolls en què a priori es considera possible corregir, amb
costs proporcionats, els impactes antròpics significatius.
La rehabilitació d’aquells aiguamolls en què es considera a priori inviable, tant legalment
com socialment i econòmicament. Eliminar o reduir notablement els impactes antròpics
que han modificat la zona humida, mantenint com a mínim els fluxos hídrics existents,
millorant-los en la mesura que es pugui i disminuint-ne la càrrega de nutrients.
La recreació de les zones humides artificials. En alguns casos, calen estudis específics
per valorar-ne l’interès i, en altres cal condicionar-los per evitar riscs.
Actuacions específiques als aiguamolls, el sòl dels quals està qualificat com a urbà o
urbanitzable (aiguamolls periurbans), per preservar el funcionament hidrològic,
l’aiguamoll actual i la recuperació de la superfície total reblerta després de 1985.
Actuacions específiques en les cavitats càrstiques, d’acord amb la ubicació,
l’accessibilitat i les pressions actives i passives a què estan sotmeses. En haver elaborat
el pla de conservació, han de desenvolupar-se plans de gestió específics, almenys per a
aquelles que per la seva importància se’ls atribueix una figura de protecció de la LECO, o
es troben en la Xarxa Natura 2000.
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A continuació es detallen les propostes d’actuació mediambiental de les zones humides de les
Illes Balears previstes en aquest Pla Hidrològic.
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL

AIGUAMOLLS
CODI

NOM

TIPUS D’ACTUACIÓ

PROPOSTES ESPECÍFIQUES

MaH - 01 La Gola

REHABILITACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà.

MaH - 02 Prat de l’Ullal

REHABILITACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà.

MaH - 03 Torrent de Sant Jordi

RESTAURACIÓ

Control de qualitat d’abocaments líquids i de vigilància a l’efecte d’evitar-hi
abocaments sòlids.

MaH - 04 Albufereta de Pollença

RESTAURACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

MaH - 05 Prat de Maristany

REHABILITACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà.

MaH - 06 S’Estany des Ponts

REHABILITACIÓ I
RECREACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà a proposta de
l’autoritat municipal.

MaH - 07 Albufera de Mallorca

REHABILITACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents. Designar una figura de
protecció de la LECO per a l’aiguamoll no inclòs actualment en el parc (zones O
i NO), que actuï com a zona perifèrica de protecció. Anàlisi de viabilitat del
desviament de la carretera de sa Pobla a es Murterar, salvant sempre els
accessos necessaris a les finques de l’entorn.

MaH - 08 Estany de Son Bauló

RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ

Neteja i manteniment de les riberes. Regulació del flux de vianants (sendera
ambiental). Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància a efectes
d’evitar-hi abocaments sòlids.

MaH - 09 Estany de Son Real

RESTAURACIÓ

MaH - 10 Estany de na Borges

RESTAURACIÓ

MaH - 11 Estany de Canyamel

RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ

Neteja i manteniment de les riberes. Regulació del flux de vianants (sendera
ambiental). Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància a efectes
d’evitar-hi abocaments sòlids.
Neteja i manteniment de les riberes. Regulació del flux de vianants (sendera
ambiental). Regulació de sendera eqüestre a l’exterior de l’aiguamoll i del
sistema dunar. Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància a efectes
d’evitar-hi abocaments sòlids.
Neteja i manteniment de les riberes. Regulació del flux de vianants (sendera
ambiental). Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància a l’efecte
d’evitar-hi abocaments sòlids. Reubicació de la població d’anàtids domèstics i
recuperació de l’hàbitat d’aus silvestres.
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MaH - 12 Riuet de s’Illot

RECREACIÓ I
REHABILITACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà. Control de qualitat
d’abocaments líquids i vigilància a l’efecte d’evitar-hi abocaments sòlids.

MaH - 13 Riuet de Portocristo

RECREACIÓ I
REHABILITACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà. Neteja de les
riberes i de la llera i eliminació de residus sòlids. Creació d’una sendera
ambiental i una zona recreativa. Control de qualitat d’abocaments líquids i
vigilància per evitar-hi abocaments sòlids.

MaH - 14 Estany d’en Mas

RECREACIÓ I
REHABILITACIÓ

Eliminació de vegetació ornamental a l’interior del prat. Delimitació dels jardins
urbans annexos. Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà.

MaH - 15 Cala Magraner

RESTAURACIÓ

Vigilància per evitar-hi abocaments sòlids i líquids.

MaH - 16 Estany de Cala Murada

REHABILITACIÓ

Neteja i manteniment de les riberes. Eradicació d’espècies vegetals invasores.
Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància a l’efecte d’evitar-hi
abocaments sòlids. Reubicació de la població d’anàtids domèstics i recuperació
de l’hàbitat d’aus silvestres.

MaH - 17 Torrent des Caló d’en Marçal

RECREACIÓ I
REHABILITACIÓ

Eliminació de vegetació ornamental a l’interior del prat. Vigilància.

MaH - 18 Prat de Porto Petro

RESTAURACIÓ

MaH - 19 Estany de sa Font de n’Alís

RESTAURACIÓ

MaH - 20 S’Amarador

RESTAURACIÓ

MaH - 21 Estany de ses Gambes

RESTAURACIÓ

MaH - 22 Es Tamarells

RESTAURACIÓ

MaH - 23 Ses Salines de la Colònia de Sant Jordi

RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ

Condicionament i eliminació del rebliment en un sector del prat. Eliminació de
vegetació al·lòctona.
Els resultants dels PORN i PRUG corresponents. Control i eliminació
d’abocaments.
Els resultants dels PORN i PRUG corresponents. Control i eliminació
d’abocaments.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una figura de protecció de
la LECO.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una figura de protecció de
la LECO.
Neteja i manteniment ambiental de les salines. Regulació del flux de vianants
(sendera ambiental). Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància per
evitar-hi abocaments sòlids. Elaboració dels estudis per a la possible assignació
d’una figura de protecció de la LECO.
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MaH - 24 Es Salobrar de Campos

RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ

MaH - 25 Prat de ses Dunes de sa Ràpita

RESTAURACIÓ

MaH - 26 Prat des Pil·larí

REHABILITACIÓ

MaH - 27 Ses Fontanelles

REHABILITACIÓ

MaH - 28 Prat de l’aeroport de Son Sant Joan

Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una figura de protecció de
la LECO. Eliminació d’abocaments líquids. Prohibició de vols esportius en època
d’aparellament i de cria.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una figura de protecció de
la LECO. Neteja i control de residus sòlids. Regulació del flux de vianants amb la
creació de senderes ambientals. Regulació d’activitat eqüestre a l’aiguamoll i al
sistema dunar.
Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància per evitar-hi abocaments
sòlids.
Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà.
Anàlisi de viabilitat de la zona humida artificial.

RECREACIÓ I
REHABILITACIÓ
RECREACIÓI
REHABILITACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió amb caràcter científic i educatiu per part
de la Universitat de les Illes Balears.
Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà a proposta de la
autoritat municipal. Reserva de protecció de diverses espècies de Limmonium.

MaH - 31 Prat de Son Amer

RESTAURACIÓ

Senyalització ambiental. Vigilància.

MeH - 01a Port de sa Nitja

RESTAURACIÓ

MeH - 01b Port de sa Nitja

RESTAURACIÓ

MeH - 02 Prats de Tirant - Lluriac

RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ

MeH - 03 Salines de Fornells

REHABILITACIÓ

MeH - 04 Salines de la Concepció

REHABILITACIÓ

MeH - 05 Prat de Cala Roja

RESTAURACIÓ

MaH - 29 Prat de la Font de la Vila
MaH - 30 Sa Porrassa

Elaboració dels estudis per a la possible assignació
la LECO.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació
la LECO.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació
la LECO. Delimitació del sistema dunar.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació
la LECO. Neteja i vigilància de les salines.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació
la LECO. Neteja i vigilància de les salines.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació
la LECO.
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MeH - 06 Albufera de Mercadal

RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ

MeH - 07 Bassa de Cala Molí

Neteja i restauració de zona reblerta. Regulació del flux de vianants amb la
creació de senderes ambientals. Control de qualitat d’abocaments líquids i
vigilància per evitar-hi abocaments sòlids. Elaboració dels estudis per a la
possible assignació d’una figura de protecció de la LECO.
Vigilància.

MeH - 08 Prat i Salines de Mongrofe-Addaia

REHABILITACIÓ

Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una figura de protecció de
la LECO. Neteja i vigilància de les salines.

MeH - 09 Prat de Morella

RESTAURACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

MeH - 10a Prat de sa Torreta

RESTAURACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

MeH - 10b Prat de sa Torreta

RESTAURACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

MeH - 10c Prat de sa Torreta

RESTAURACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

MeH - 11 Albufera des Grau

RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

RESTAURACIÓ

Creació de microreserva botànica per a Vicia bifoliata. Desviament del camí
militar que creua actualment la Bassa de Binisarmenya i el prat veí. Control de
trànsit rodat pel prat litoral. Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància
per evitar-hi abocaments sòlids.

MeH - 13 La Mola

RECREACIÓ I
REHABILITACIÓ

Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància per evitar-hi abocaments
sòlids.

MeH - 14 Maresma de Cala Canutells

RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ

Neteja i eliminació de residus. Vigilància.

REHABILITACIÓ

Eliminació de reblerts. Regulació del flux de vianants amb creació de senderes
ambientals. Reubicació de la població d’anàtids domèstics i recuperació de
l’hàbitat d’aus silvestres. Elaboració dels estudis per a la possible assignació
d’una figura de protecció de la LECO.

MeH - 12a
Basses de sa Mesquida, es Murtar i
MeH - 12b
Binisarmenya
MeH - 12c

MeH - 15 Cala en Porter
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MeH - 16 Prat de Son Bou

RESTAURACIÓ
REHABILITACIÓ

Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una figura de protecció de
la LECO. Regulació del flux de vianants amb creació de senderes ambientals.
Delimitació del sistema dunar. Control de qualitat d’abocament de l’EDAR.

MeH - 17 Gola del Torrent de Trebalúger

RESTAURACIÓ

Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància per evitar-hi abocaments
sòlids. Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una figura de
protecció de la LECO.

MeH - 18 Aiguamolls de Cala Galdana

REHABILITACIÓ

Anàlisi de viabilitat de l’increment de la superfície de l’aiguamoll a la zona
potencial. Control de qualitat dels abocaments líquids al torrent. Reubicació de la
població d’anàtids domèstics i recuperació de l’hàbitat d’aus silvestres.

MeH - 19 Prat de Macarella

RESTAURACIÓ

Regulació de l’aparcament. Neteja i eliminació de residus. Delimitació d’un camí
d’accés a la platja. Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una
figura de protecció de la LECO.

MeH - 20 Son Saura del Sud

RESTAURACIÓ

Regulació de l’aparcament. Neteja i eliminació de residus. Delimitació i protecció
del sistema dunar. Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una
figura de protecció de la LECO.

MeH - 21 Gola del Torrent d’Algaiarens

RESTAURACIÓ

MeH - 22 Gola i Maresma de Binimel·là

RESTAURACIÓ

EiH - 01

RECREACIÓ I
REHABILITACIÓ

Neteja de les riberes. Control de qualitat d’abocaments líquids i vigilància per
evitar-hi abocaments sòlids. Estudi de viabilitat per recuperar el cabal ecològic
del riu.

EiH - 02a Ses Feixes de Vila

RECREACIÓ
REHABILITACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà. Control de qualitat
d’abocaments líquids i vigilància per evitar-hi abocaments sòlids.

EiH - 02b Ses Feixes de Talamanca

RECREACIÓ I
REHABILITACIÓ

Impulsar la redacció d’un pla de gestió d’aiguamoll periurbà. Control de qualitat
d’abocaments líquids i vigilància per evitar-hi abocaments sòlids. Estudi de
viabilitat de reobertura de drenatge al mar. Estudi de viabilitat de desviament de
carretera que creua l’aiguamoll.

Riu de Santa Eulària

Neteja i eliminació de residus. Delimitació i protecció del sistema dunar.
Elaboració dels estudis per a la possible assignació d’una figura de protecció de
la LECO.
Regulació del sistema d’aparcament estival amb condicionament de l’espai per a
aquesta finalitat. Neteja i eliminació de residus. Delimitació i protecció del
sistema dunar.
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EiH - 03

Ses Salines

REHABILITACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

FoH - 01

S’Espalmador

RESTAURACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

FoH - 02

Ses Salines

REHABILITACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

FoH - 03

Estany Pudent

REHABILITACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

FoH - 04

Estany des Peix

REHABILITACIÓ

Els resultants dels PORN i PRUG corresponents.

ARTIFICIALS
CODI

NOM

TIPUS D’ACTUACIÓ

PROPOSTES ESPECÍFIQUES

MaA - 01

Pedrera de Son Fe

RECREACIÓ

Anàlisi de viabilitat d’adequació de la zona per a finalitats didàctiques.

MaA - 02

Clot de Son Català, Clot d’en Botlet,
Clot d’en Sorda

RECREACIÓ

Anàlisi de viabilitat d’adequació de la zona per a finalitats didàctiques.

MaA - 03

Basses de l’EDAR de Binissalem

RECREACIÓ

Sembra de vegetació d’aiguamoll i adequació del circuit de circulació de les
basses. Instal·lació d’un punt d’observació ornitològica.

MaA - 04

Mines de Sineu

RECREACIÓ

Anàlisi de viabilitat d’adequació de la zona per a finalitats didàctiques.

MaA - 05

Bassa des Pujol

RECREACIÓ

Anàlisi de viabilitat d’adequació de la zona per a finalitats didàctiques.

MaA - 06

Son Nuviet

RECREACIÓ

MaA - 07

Son Navata

RECREACIÓ

MaA - 08

Bassa de regadiu de Sant Jordi

RECREACIÓ

Anàlisi de viabilitat d’adequació de la zona per a finalitats didàctiques.

IbA - 01

Bassa de sa Rota

RECREACIÓ

Anàlisi de viabilitat d’adequació de la zona per a finalitats didàctiques.

Analitzar la possible connexió amb l’aqüífer. Si pertoca, adequació de
l’aiguamoll.
Sembra de vegetació d’aiguamoll. Instal·lació d’un punt d’observació
ornitològica. Instal·lació de punts per al seguiment de la qualitat de l’aigua a
l’aqüífer.
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A pesar que les propostes són específiques per a cada zona humida, en general poden
agrupar-se en cinc grups:
Impulsar la redacció de plans de gestió.
Controlar la qualitat dels abocaments líquids i evitar-hi abocaments sòlids.
Aplicar les propostes resultants dels PORN i PRUG corresponents.
Regular el flux de vianants i condicionar el manteniment de les riberes.
Estudiar la possible assignació d’una figura de protecció.
Cal Indicar que, a més de les propostes per a les zones humides, el Pla incorpora propostes
d’actuació a zones artificials, a través d’estudis de viabilitat d’actuacions amb fins didàctics,
com sembra de l’aiguamoll i instal·lació de punts d’observació ornitològica.
Així, les propostes d’actuació pretenen incidir de manera directa en aquelles actuacions que
degraden el medi natural dels aiguamolls. Es plantegen tot un seguit de plans de gestió i de
propostes d’ordenació capaces d’establir —mitjançant una caracterització al més detallada
possible de les pressions o dels impactes que pateixen, amb l’objecte de determinar de la
manera més eficaç— les mesures més adequades per a la conservació i per a la difusió. Per
tot això, les propostes que aquest Pla Hidrològic fa de les zones humides permeten, d’una
banda, incentivar la gestió d’aquelles zones que ja tenen una figura de protecció o estan en
tràmit d’obtenir-la, i, d’una altra, afavorir la protecció d’unes altres zones que no estan en
aquesta situació. El fet d’incloure-les en el Pla ha de permetre disposar de les eines
necessàries per a una gestió més eficaç, a través d’un conjunt de recursos i de propostes
precises de conservació.
Per això, basant-se en el que estableix la Llei d’aigües, el Reglament del domini públic
hidràulic, la Directiva marc de l’aigua i la normativa ambiental, es considera necessari aprovar
un text normatiu d’aiguamolls. El text normatiu ha de ser de compliment obligatori, adaptat a la
realitat i a les característiques particulars de les zones humides del territori balear. Així mateix,
ha d’aprovar el catàleg i la delimitació de les zones humides de les Illes Balears, i ha d’establir
les mesures per aplicar a les zones humides amb caràcter general, les necessàries per als
aiguamolls (amb figura de protecció o no) i per a les restants tipologies.
Per tant, l’aprovació d’aquest Pla Hidrològic comporta alhora l’aprovació dins de la normativa
del Pla d’un capítol destinat a la catalogació i al règim de protecció de zones humides i de
masses d’aigua càrstica de les Illes Balears. Aquest s’ha de complementar amb l’inventari
establert en l’actual Pla Hidrològic (apartat 3.7 de la memòria) i l’ha d’adaptar als nous
requeriments que imposa la Directiva marc: aconseguir el bon estat ecològic l’any 2015 per a
aquelles zones humides associades a masses d’aigua subterrànies o superficials.
Amb l’aprovació d’aquest document, s’incorporen entre d’altres:
Una nova figura, l’aiguamoll periurbà, a semblança dels parcs periurbans.
Les basses temporals per l’interès científic que presenten, en especial per la flora i per la
fauna.
Les masses d’aigua càrstiques, per les seves singularitats, en especial la fauna, i per la
capacitat de poder analitzar els canvis climàtics pretèrits. Les anàlisis s’han de relacionar
amb els estudis sobre les conseqüències del canvi climàtic futur i amb la necessitat de
regular-ne l’accessibilitat. D’aquesta manera es preserva el deteriorament irreversible del
patrimoni biològic i geomorfològic.
La delimitació dels aiguamolls, diferenciant les zones d’aiguamoll actual, potencial i
reblert.
Tot això representa un impacte positiu sobre el medi natural i sobre el patrimoni cultural i
hidrològic de les Illes Balears.
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Fauna

Paisatge

Espais protegits

Població

Salut i qualitat
de vida

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Béns materials

Flora

☺

Patrimoni
historicocultural

Biodiversitat

☺

Factors
socioulturals

Aigua

MEDI SOCIOECONÒMIC

Sòls

MEDI BIÒTIC

Factors
climàtics

PROGRAMES D’ACTUACIÓ

Qualitat d’aire

MEDI ABIÒTIC

☺

☺

☺

PROGRAMA NÚM. 8
Estudis de vulnerabilitat d’aqüífers
Anàlisi de pressions sobre la qualitat de les
aigües
Perímetres de protecció en captacions de
proveïment

☺

☺

Inventari
d’instal·lacions
portuàries,
d’activitats nàutiques i de trànsit marítim de
passatgers i de mercaderies

☺
☺

☺

☺

☺

☺

PROGRAMA NÚM. 9
Anàlisi de la situació dels proveïments i de
l’actualització de dades
Millora en els proveïments urbans

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

PROGRAMA NÚM. 10
Millora del coneixement del funcionament
hídric dels aiguamolls
Estudis de recuperació o de rehabilitació
d’aiguamolls
Estudis de viabilitat
d’aiguamolls reblerts

de

rehabilitació

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺
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3.11.

PROGRAMA DE PREVISIÓ I DEFENSA D’AVINGUDES

Dels perills naturals que afecten el territori balear, les inundacions són uns dels que mereixen
un tractament detallat en les normes legals i en els documents d’ordenació territorial. Per això, i
en compliment amb el Reglament de planificació hidrològica, el Pla Hidrològic ha de recopilar
les mesures més rellevants de prevenció i de mitigació d’inundacions i d’avingudes i ha
d’incloure informació sobre la cartografia de risc d’inundacions disponible i sobre els plans de
gestió d’inundacions.
En aquest sentit, el Pla preveu els treballs i actuacions següents:
⇒

Cartografia bàsica per a les actuacions previstes en aquest programa, així com per a
qualsevol treball d’ordenació territorial, d’ordenació costanera i dels efectes del canvi
climàtic sobre el territori.

⇒

Inventari d’obres a lleres que inclogui estructures transversals (ponts, passarel·les,
preses...) i longitudinals (canalitzacions tant en formigó com en paret seca). S’han
d’identificar també els guals de carreteres i de camins, així com camins que empren el
traçat de la llera.

⇒

Delimitació i grafiat de la delimitació del domini públic hidràulic. Es programa l’execució en
dues etapes, amb un índex de prioritat d’acord amb els potencials de risc. En una primera
etapa, s’inclouen els trams identificats com de risc d’inundació (108 km a la demarcació
balear); i en una segona etapa, els trams corresponents a la delimitació de plans
geomorfològics d’inundació (993 km).

⇒

Estudi hidràulic dels trams de risc d’inundació, programat d’acord amb la prioritat definida.
Es comença pels trams amb prioritat alta i mitjana i, finalment, les de prioritat baixa.

⇒

Recuperació de lleres i de riberes (1.100 km), amb l’objectiu d’aconseguir el bon estat de
les masses d’aigua superficials epicontinentals (torrents), i l’establiment de corredors
biològics de connexió entre capçaleres i desembocadures. Per a això, es defineixen els
treballs següents:
− Estudis previs d’inventari i definició d’actuacions concretes, mitjançant l’inventari de
boscs de ribera i de vegetació ripària present a les Illes Balears.
− Projectes d’actuació sobre lleres i la seva adequació morfològica.
− Anàlisi d’erosió en conques vessants, a través d’un estudi pilot d’erosionabilitat de
conques vessants mitjançant traçadors radioactius, una anàlisi morfològica de conques
i els estudis de perillositat de lliscaments de vessant, associats a lleres.

Un recent informe de l’Agència Europea de Medi Ambient —“El canvi climàtic i les inundacions
fluvials a Europa”— fa constar la importància de l’acció humana en la gènesi del risc
d’inundacions al territori europeu. S’hi indica que «l’activitat humana també exerceix un paper;
és a dir, la desforestació a les regions muntanyoses accelera el fenomen de l’escorrentia, la
qual cosa contribueix a un augment del risc d’inundació. A més, és probable que, a través del
desenvolupament urbanístic, on abans eren planes d’inundació, augmenti la magnitud de les
conseqüències negatives dels episodis d’inundació en determinades zones. D’aquesta manera
es contribueix al risc d’inundacions riu avall a causa de la canalització dels rius».
Així, els estudis i les anàlisis previstes han de tenir en compte aspectes geomorfològics,
hidrològics i hidràulics, ambientals i territorials sempre des d’una visió multidisciplinària i
integradora que permeti ordenar les actuacions futures de les conques, de manera que
disminueixin els danys provocats per les inundacions i respectin l’espai fluvial. A més, les
actuacions dirigides a la defensa i al condicionament de les lleres i de les riberes, s’enquadren
en una adequada gestió ambiental del territori compatible amb la defensa enfront de les
avingudes.
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Per això, les eines que anuncia el Pla per a la previsió i per a defensa d’avingudes, suposen
efectes positius socioeconòmics i ambientals, atès que pretén reduir el risc de conseqüències
negatives per a la salut i per a la vida humana, per al medi ambient, per al patrimoni cultural i
per a l’activitat econòmica associades a les inundacions.
D’una altra banda, s’ha de tenir en compte que la nova Directiva 2007/60/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2007, relativa a l’avaluació i a la gestió dels riscs
d’inundació, estableix un esquema d’actuació en tres fases d’actuació: avaluació preliminar del
risc potencial significatiu, elaboració de mapes de perillositat i de risc d’inundació i elaboració
de plans de gestió del risc d’inundació.
L’elaboració del Pla Hidrològic que s’avalua i dels futurs plans de gestió del risc d’inundació que
han d’elaborar-se d’acord amb la citada Directiva 2007/60/CE, són components de la gestió
integrada de la conca hidrogràfica, que garanteixen l’eficàcia i l’ús prudent dels recursos.
Finalment, cal indicar que encara que la línia general d’aquest programa sigui la preservació i la
recuperació de lleres i de riberes més enllà del tradicional enfocament basat en infraestructures
de defensa de marges, la protecció completa no existeix, ja que hi ha un grau de protecció per
damunt del qual les mesures resulten opressives per als ciutadans i per al territori. Per tot això,
el principal repte és aconseguir l’equilibri entre la protecció enfront de les inundacions i la
preservació i la restauració de l’espai fluvial. Per això, cada actuació ha de ser analitzada de
manera particular, amb l’objecte de determinar amb més detall les conseqüències i els efectes
que impliquen, atès que, com a fruit de la indefinició de la caracterització de les obres que es
deriven de l’aplicació d’aquest programa, no poden identificar-se els impactes concrets que
afecten l’entorn.
En tot cas, encara que aquest programa no estableix concretament les actuacions ni els
projectes estructurals futurs, es fa una identificació genèrica dels possibles efectes que es
poden generar com a conseqüència de l’aplicació de les mesures contra avingudes i contra
inundacions a les Illes Balears. Així mateix, s’ha de fer l’avaluació d’impacte ambiental
corresponent quan s’abordi la fase de projectes constructius de les actuacions estructurals.
Els efectes previsibles que a continuació es descriuen depenen de les actuacions concretes
que s’hi desenvolupen i la manera en què s’ocupi el territori. Algunes de les mesures previstes
en el programa, com són els projectes d’actuació sobre llera, la seva adequació morfològica i la
recuperació de riberes, són les més susceptibles de generar efectes o impactes significatius
sobre el medi ambient, com poden ser:
• Efectes sobre la qualitat de l’aire
Aquesta afecció està constituïda per l’emissió de partícules pols i la seva posada en suspensió
pel moviment de vehicles i per moviments de terra; per l’emissió de gasos, i per la producció de
renou procedent de la maquinària emprada.
Per minimitzar aquests efectes, es proposen com a mesures preventives (que haurien de
recollir els estudis d’impacte ambiental respectius) el reg periòdic dels camins d’obra i de zones
d’instal·lacions provisionals mitjançant camió cisterna, i l’establiment d’un pla de rutes d’un
menor impacte abans de l’inici de les obres, etc. Així mateix, en els casos que es detectin
afeccions significatives sobre l’ambient sonor durant les obres, s’han d’instal·lar pantalles
acústiques provisionals.
• Efectes sobre el sòl
L’afecció principal que pot donar-se és la pèrdua de sòl per l’ocupació d’aquest, així com per
l’alteració de les seves condicions edafològiques i biòtiques. Per això, cal assegurar en cada
projecte que es defineixin les actuacions que es duen a terme sobre camins existents, la qual
cosa implica que no s’afecta de manera significativa l’element sòl.
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• Efectes sobre la hidrologia
Les actuacions d’aquesta índole poden generar l’alteració del sistema d’alimentació dels cursos
d’aigua i de la seva qualitat, així com la modificació de la dinàmica de l’escorrentia superficial.
En aquest últim cas, les canalitzacions i les reforestacions que puguin derivar-se de l’aplicació
del programa, poden modificar la dinàmica de l’aigua superficial, encara que habitualment
aquesta ja ha estat modificada per les infraestructures lineals construïdes, per les explanacions
i per les parcel·lacions agrícoles, per la construcció de xarxa de drenatge i per l’ocupació de
lleres per obres o per unes altres actuacions urbanes.
Les modificacions de la dinàmica d’escorrentia superficial que poden introduir les actuacions
previstes poden ser l’increment i el restabliment de la capacitat de drenatges de lleres i la
modificació dels paràmetres de retenció de l’aigua per la vegetació i pel sòl, arran de les
modificacions introduïdes per la rehabilitació i per la restauració de boscs de ribera.
Quant a la qualitat de les aigües, les actuacions plantejades poden ocasionar tant contaminació
física (per arrossegament de materials solts que poden generar-se durant les actuacions sobre
les lleres i per condicionament del sòl en les actuacions sobre riberes), com a contaminació
quimicobiològica (com a conseqüència d’abocaments incontrolats de residus).
Tot això, podria afectar negativament el medi hídric i tenir efectes indirectes sobre la vegetació,
la fauna i el medi socioeconòmic per on circuli l’aigua, que ha d’avaluar-se en els corresponents
informes ambientals requerits per a l’execució de les actuacions que se’n derivin.
• Efectes sobre la vegetació
La major afecció sobre aquest element és el resultat de l’eliminació directa de la coberta
vegetal, total o parcial, així com l’alteració de les condicions de desenvolupament fisiològic per
elements com la compactació del sòl en l’entorn radicular, la deposició de pols o substàncies
fitotòxiques sobre les fulles, els danys mecànics, el canvi en les condicions hídriques, etc.
En tot cas, atès que aquests impactes depenen del disseny i actuació concreta, l’estudi
d’impacte ambiental de cada projecte que s’executa, ha de considerar les mesures que evitin
una mínima afecció sobre la vegetació i, en especial, sobre els grups de vegetació protegits o
d’alt valor ecològic presents a la zona d’actuació.
• Efectes sobre la fauna
Les principals afeccions sobre la fauna es produeixen per la pèrdua real d’hàbitats o per la seva
fragmentació i pels elements que en distorsionin les activitats vitals com emissions sonores,
vibracions, emissió de contaminants, augment de presència humana, etc.
L’execució de cada actuació no hauria d’afectar els hàbitats relacionats amb el medi fluvial i
ripari, minimitzant així l’afecció sobre la fauna que s’hi associa. En qualsevol cas, els informes
ambientals relacionats han de considerar que les actuacions respectin els períodes de
nidificació i de criança de la fauna associada als hàbitats fluvials.
• Efectes sobre espais protegits i sobre Xarxa Natura 2000
Les actuacions sobre espais protegits han de tenir una nul·la afecció als LIC i als valors objecte
de la seva protecció, com són els hàbitats d’aigua dolça, 3.280 rius mediterranis amb cabal
permanent, però fluctuant, que porten bosc de Populus amb una pastura d’herbàcies nitròfiles
vivaces, com són les comunitats de Paspalo-Agrostion verticillati, Paspalo distichi-Agrotietum
verticillatae, etc. A més, la integritat dels llocs de la Xarxa Natura 2000 ha de quedar protegida
mitjançant l’aplicació de les mesures necessàries per evitar afeccions sobre la vegetació i sobre
la fauna associada.
En tot cas, tots aquells projectes i actuacions que es deriven de l’aplicació del programa,
relacionat amb la defensa d’avingudes i d’inundacions, que puguin produir afeccions als llocs
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que integren la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA), han d’incloure un estudi d’avaluació de
repercussions ambientals, d’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears. Aquest pot detectar i
avaluar els efectes de les actuacions concretes i, per tant, determinar-ne la viabilitat o no i la
necessitat adoptar mesures protectores, correctores o compensatòries necessàries per
minimitzar els impactes sobre els hàbitats i sobre espècies d’interès comunitari.
• Impactes sobre el paisatge
L’afecció sobre el paisatge pot originar-se per l’alteració dels valors naturals existents, a causa
de l’eliminació de vegetació, de moviments de terra, etc., que impliquen una alteració dels
elements que componen la unitat paisatgística de què forma part la zona d’actuació.
L’acabament de cada actuació prevista, dependent del disseny i de l’entorn d’ubicació, han
d’integrar-se en el medi en una major o en una menor mesura. Per a això, els estudis
ambientals han d’establir mesures correctores concretes que propiciïn la integració
paisatgística per a cada acció.
• Afeccions sobre el patrimoni
Les accions derivades del desenvolupament del programa poden afectar directament o
indirectament béns d’interès cultural. A l’escala de treball i amb la definició de les actuacions
proposades és impossible determinar aquestes afeccions, per la qual cosa durant la fase de
disseny de cada actuació o projecte i durant l’execució, han de tenir-se en compte els béns
culturals catalogats, aplicant les mesures necessàries per a la protecció i per a la conservació.
Després d’haver analitzat de manera general i en l’àmbit estratègic els efectes ambientals de
les futures actuacions per a la previsió i per a la defensa d’inundacions, cal finalment indicar
que l’obligació d’elaborar un pla de gestió de risc d’inundació per a la demarcació, porta
associat un procés d’avaluació ambiental estratègica (AAE), paral·lel a l’elaboració del pla
esmentat, de manera interactiva al llarg de tot el procés de desenvolupament i presa de
decisions. D’aquesta manera, es poden integrar els aspectes ambientals de les actuacions que
puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient, bé directament a través de les seves
determinacions, bé perquè estableixin el marc per a la futura autorització de projectes
legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
A pesar de tot allò que s’ha exposat, convé recalcar que el Pla, a través de l’article 127.3 de la
norma, promou la recuperació de l’espai fluvial i l’ús de les planes d’inundació com a sistema
natural en les actuacions en matèria de defensa d’avingudes, enfront de la simple canalització,
a l’efecte de garantir al màxim el funcionament natural del sistema i aprofitar-lo per minimitzar
els efectes de potencials avingudes i d’inundacions, i a llarg termini, els impactes econòmics
que se’n derivin.
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3.12.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I D’ESTALVI DE L’AIGUA

La gestió eficient de l’aigua ha de ser un mitjà per promoure un ús sostenible del dit recurs i
una reducció dels costs totals de gestió. La gestió de la demanda d’aigua constitueix una
alternativa davant el repte que suposa garantir un subministrament sostenible i de qualitat a
llarg termini.
Per això, el Pla preveu un seguit d’actuacions de gran interès encaminada a conscienciar
ajuntaments i empreses subministradores de la necessitat implementar programes no sols
d’estalvi sinó de gestió integral. Les línies d’acció establertes per aquest programa són:
Execució de seminaris de conscienciació per a ajuntaments i per a empreses gestores.
Execució d’auditories hidràuliques en els sectors hoteler, industrial i de grans
consumidors (hospitals, aeroports, ports esportius…).
Elaboració i execució d’una estratègia de comunicació ambiental, que ha d’incloure
l’elaboració d’un manual estratègic de comunicació, elaboració de les campanyes de
comunicació ambiental, elaboració de les campanyes educatives a centres escolars i
seguiment i avaluació de l’eficàcia de totes les accions definides.
Sol·licitud a l’Administració competent en gestió agrícola i ramadera per a l’elaboració de
plans d’estalvi d’aigua, reconversió de conreus i regadius tradicionals en uns altres amb
tècniques de baix consum, etc.
D’una altra banda, en el catàleg d’Infraestructures es preveuen les obres necessàries que
faciliti la conservació i l’estalvi de l’aigua, com són la millora de xarxes, de pous de reserva,
d’instal·lació de comptadors, etc. Els efectes d’aquestes obres ha d’analitzar-se en l’apartat
d’infraestructures corresponent.
La promoció i la sensibilització d’una adequada gestió de l’aigua que promou aquest programa
suposen efectes positius sobre la quantitat i la qualitat del recurs, ja que:
−
−
−
−

Promou la minimització en l’extracció de recursos naturals d’aigua per a usos urbans.
Contribueix a satisfer les diverses necessitats de serveis hidràulics urbans.
Afavoreix mantenir una qualitat de l’aigua a les exigències de cada ús.
Eleva els nivells de garantia del subministrament a través de l’augment de l’eficiència en
la distribució i en l’ús, i no de l’augment de dotacions.
− Garanteix una distribució equitativa dels costs del sistema entre els abonats, mantenint
l’equilibri econòmic i financer de les entitats proveïdores.

Amb aquests plantejaments pretén fer-se un ús més eficient de l’aigua a través del compromís i
de la implicació en l’estalvi d’aigua dels distints sectors socials i consumidors. Les evidències
en l’aplicació de polítiques i d’estratègies de gestió de la demanda han demostrat que aquesta
implicació és essencial per promoure a llarg termini plans col·lectius d’estalvi i d’eficiència en
l’ús de l’aigua perquè, independentment de l’esforç que puguin fer les administracions en la
millora de la gestió i del sistema de distribució, només la incorporació activa de la societat als
plantejaments de l’estalvi de l’aigua poden tenir èxit en els seus resultats.
Per això, les mesures i les actuacions encaminades a la conservació i a l’estalvi de l’aigua,
mitjançant la implicació de diferents administracions i de sectors consumidors, suposen efectes
positius no sols sobre el recurs hídric en si, sinó també sobre el medi social i econòmic
associat.
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3.13.

EMERGÈNCIA EN SITUACIONS DE SEQUERA

La base d’aquest programa és integrar els resultats del pla d’emergència en situacions
d’eventual sequera (PES), actualment en elaboració i on s’analitzen i es defineixen els
indicadors d’alerta, així com les actuacions per als distints nivells d’aquesta.
L’objectiu general del PES és minimitzar els impactes ambientals, econòmics i socials
d’eventuals situacions de sequera, tenint en compte un seguit d’objectius específics, que són:
− Garantir les dotacions d’aigua per a proveïment urbà requerides per assegurar la salut i
la vida de la població.
− Minimitzar les restriccions als cabals mínims circulants pels torrents i a les aportacions
d’aigües superficials i subterrànies als ecosistemes i als espais naturals associats al
medi hídric.
− Minimitzar els efectes negatius en l’estat de les masses d’aigua.
− Evitar danys irreversibles en les activitats econòmiques que empren l’aigua com a factor
de producció (regadiu, usos industrials i altres usos) i minimitzar els danys econòmics.
Per aconseguir aquests objectius, el PES ha de plantejar tot un seguit de mesures
instrumentals i operatives, que poden generalitzar-se en:
− Definir mecanismes per prevenir i per detectar situacions de sequera.
− Fixar llindars per determinar l’agreujament de les situacions de sequera (fases de
gravetat progressiva).
− Definir les mesures per aconseguir els objectius específics en cada fase de les situacions
de sequera.
− Assegurar la transparència i la participació pública en el desenvolupament del Pla.
De manera general, l’aplicació del PES tindrà efectes positius tant socioeconòmics com sobre
el medi natural, ja que tendeix a establir totes aquelles mesures que permetin minimitzar els
potencials efectes perjudicials de les situacions de sequera sobre la població, sobre les masses
d’aigua, sobre els ecosistemes al medi hídric i sobre les activitats econòmiques.
El PES de les Illes Balears compleix així una funció de desenvolupament de detall i
d’optimització, en les situacions de sequera, de les mesures generals de gestió establertes en
el Pla Hidrològic. És, doncs, una funció complementària i sinèrgica a l’efecte de complir els
objectius del Pla que s’avalua, quant a la conservació i a la protecció del recurs i dels
ecosistemes associats, així com a l’ús sostenible del recurs per atendre les demandes d’aigües
generades pels elements territorials.
D’una altra banda, tenint en compte els efectes previsiblement positius sobre les diverses
activitats socioeconòmiques, el PES constitueix un instrument de suport de la planificació
territorial i de les planificacions sectorials relacionades amb aquestes activitats (agrícola,
turística, etc.).
Així, els efectes sobre els elements territorials i ambientals de les mesures pròpies del PES
tendeixen a minimitzar els efectes negatius, mitjançant l’aplicació de mesures que, tant des del
punt de vista ambiental com socioeconòmic, són proactives i els seus efectes són de millora de
la situació, en disminuir la gravetat i els terminis de persistència i la recuperació dels efectes
negatius de les sequeres.
El futur PES ha de determinar els projectes d’obra i d’instal·lacions corresponents, que passen
a formar part de les infraestructures bàsiques del Pla Hidrològic, que són les accions que
finalment poden produir els majors impactes ambientals sobre el medi natural.
En tot cas, l’elaboració del pla especial de sequera de les Illes Balears ha d’estar subjecte al
procediment d’avaluació ambiental que estableix la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears,
per la qual cosa ha de comptar amb una anàlisi mediambiental més detallat, una definició més
concreta d’impactes i mesures, a fi de determinar-ne la viabilitat, i els condicionants ambientals
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necessaris per aplicar-hi. En aquest aspecte, cal indicar que el gener del 2009 es va iniciar el
procediment de l’AAE del pla esmentat, mitjançant la presentació del document d’inici de
l’avaluació ambiental estratègica.
Així mateix, cal tenir en compte que algunes de les actuacions que suposen el
desenvolupament d’infraestructures, han d’annexar, en el cas que així es reflecteixi en la
normativa vigent, el preceptiu estudi d’impacte ambiental, per la qual cosa han de comptar amb
una anàlisi mediambiental detallada, una definició més concreta d’impactes i de mesures, a fi
de determinar si aquest projecte concret es pot o no dur a terme i ,si n’és el cas, quina forma o
quins condicionants ambientals requereixen.
3.14.

ESTUDIS DE NOVES OBRES HIDRÀULIQUES

El Pla preveu el programa d’actuació núm. 14 per a l’estudi i per al desenvolupament de
projectes necessaris per a la seva execució que sorgeixin com a conseqüència d’una situació
no prevista en el procés de planificació actual o que s’originin de circumstàncies
sobrevingudes.
A priori, les obres i construccions que es duen a terme per implantar serveis o infraestructures
generen efectes negatius sobre el medi ambient. Aquests impactes negatius poden ser la
fragmentació, la modificació o la destrucció d’hàbitats, la pèrdua de biodiversitat, la destrucció
del paisatge agrari tradicional, l’ocupació d’espais naturals, etc. Per tant, les infraestructures
que puguin derivar-se com a conseqüència de circumstàncies no previstes en el Pla han
d’avaluar-se tenint present l’impacte ambiental, i cal seleccionar l’alternativa de menor impacte.
De totes maneres, els efectes previsibles depenen del tipus d’infraestructura de què es tracta.
Des del punt de vista ambiental i des de la visió estratègica en què es defineix aquesta
avaluació ambiental, és més positiu promoure aquelles actuacions de millora ambiental
d’infraestructures ja existents que l’execució de noves obres.
Amb caràcter general, l’estudi de noves infraestructures que hagin de promoure’s per
esdeveniments sobrevinguts, han de:
− Prioritzar aquells projectes que aprofiten els corredors humans preexistents
(especialment en infraestructures lineals), per evitar augmentar la fragmentació del
paisatge i la intrusió a zones naturals.
− Penalitzar aquelles actuacions que causin una major fragmentació de corredors biològics
i d’afecció de boscs, d’ecosistemes fluvials, d’aiguamolls i d’uns altres hàbitats d’interès.
− Controlar l’afluència a zones sensibles i limitar la construcció d’infraestructures en
aquestes zones.
En tot cas, l’amplitud i la capacitat del Pla que s’avalua, així com el seguiment i l’avaluació del
Pla Hidrològic durant els tres anys següents a la posada en marxa (tal com defineix el
programa núm. 16 del Pla proposat), ha de permetre reduir la necessitat haver d’executar
noves infraestructures amb caràcter d’urgència. D’aquesta manera, s’eviten els efectes
negatius que puguin ocasionar l’execució d’infraestructures que no hagin estat considerades en
l’avaluació estratègica del Pla.
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3.15.

PLANTES DESSALADORES

El Pla proposat considera com a actuació bàsica l’ús de recursos hídrics no convencionals
mitjançant el dessalatge d’aigua de mar. Per això, proposa una anàlisi de la necessitat i de la
viabilitat de dues plantes dessaladores, una dessaladora al Llevant de Mallorca i una altra a la
plataforma oriental de Menorca.
El principal objectiu d’una gestió integrada és considerar l’ús de tots els recursos hídrics
disponibles de la manera més eficient. Això requereix prioritzar cada un d’aquests d’acord amb
les característiques i els potencials, basant-se no sols en criteris econòmics, sinó també en
criteris de sostenibilitat; això és amb l’objectiu de recuperar els ecosistemes aquàtics ja que
aquest últim objectiu representa la millor garantia de suficiència i de qualitat del recurs. Entre
d’altres, s’hi ha de preveure com a recursos: les aigües superficials, les aigües pluvials, les
aigües subterrànies, les aigües dessalades, la gestió de la demanda, les aigües depurades, les
aigües regenerades, etc.
El dessalatge d’aigües salines és un procés relativament modern que ha cobrat actualitat en
estendre-se’n l’ús, especialment a les zones litorals de l’arxipèlag. Els avenços tècnics han
reduït dràsticament el seu consum d’energia passant en pocs anys de 6 kw/m3 a menys de 3
kw/m3. No obstant això, les capacitats i l’ús s’han orientat a cobrir el dèficit de proveïment
tradicional. Així, a les zones turístiques de les Illes Balears, s’han dissenyat plantes per proveir
la punta de demanda de nuclis turístics, intentant evitar els efectes de les sequeres sobre el
proveïment.
La primera planta dessaladora a les illes Balears es construeix a Eivissa i comença la
producció l’any 1994. Un any després inicia la producció la planta d’aigües salobres de Son
Tugores, a Mallorca, i el 1996, la planta dessaladora de Formentera. L’evolució del parc públic
de dessaladores augmenta ràpidament i, en una dècada, es passa de la primera planta
d’Eivissa a vuit instal·lacions que assoleixen una capacitat de producció de 50 hm3/any. Les
previsions permeten afirmar que de seguida que entren en funcionament les quatre plantes
actualment en construcció, les illes tendran una capacitat de producció de 70 hm3/any. Això
representa un 70% de la demanda urbana de les Illes Balears en l’actualitat.
Les dades reals de la producció de les dessaladores, actualment en funcionament de les Illes
Balears, mostren que la gestió de les plantes dessaladores presenten excedents de producció
durant la temporada baixa. Per aquesta raó, el principal problema per aplicar criteris d’eficiència
en la producció de les dessaladores, a banda del consum energètic, resideix que l’aigua
excedent hauria de poder ser emmagatzemada. Això comporta que el nombre de plantes
dessaladores i la seva grandària hauria de fer-se d’acord amb la necessitat mitjana i no en
relació amb les puntes de la demanda.
Així que, per a una gestió eficient de la producció continuada de les dessaladores, hauria de
resoldre’s el problema d’on emmagatzemar l’aigua produïda en la temporada de baix consum,
per poder usar-la en les puntes de major demanda. En aquest sentit, l’acumulació als aqüífers
(d’acord amb el programa núm.6 que promou el Pla, en relació amb la recàrrega artificial
d’aqüífers) podria ser una bona opció, encara que requereix d’un bon coneixement de la
geologia de l’aqüífer en qüestió que permeti conèixer-ne la geometria, determinar-ne el volum i
el funcionament.
D’aquesta manera, l’ús de la sobrecapacitat instal·lada per acumular una reserva estratègica
d’aigua, no sols permetria una seguretat en el subministrament urbà, sinó també possibilita
abaratir-ne els costs de producció per metre cúbic. Així mateix, pot ser perfectament compatible
i complementària l’ús d’aquests excedents d’aigua dessalada per recuperar els ecosistemes
aquàtics. Això representa poder complir amb la Directiva marc de l’aigua i així tornar als
aqüífers aquelles reserves no renovables que al llarg de molts anys de sobreexplotació s’han
extret. Però, el fet de recuperar els ecosistemes aquàtics significa, a més, la millor garantia de
qualitat i de quantitat en el subministrament a la població, a banda dels valors intrínsecs, tant
socials com econòmics i ecològics, que representen les fonts i els rierols recuperats.
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Per tot, la necessitat i la viabilitat de noves plantes dessaladores a Mallorca i a Menorca,
pretenen afavorir una bona gestió integrada de l’aigua a les Illes Balears, a fi d’afavorir un ús
eficient dels recursos hídrics i augmentar la sostenibilitat global. A més, podria possibilitar l’ús
del millor recurs disponible en cada moment, i es permetria l’alliberament de recursos
superficials i subterranis. Amb això s’aconsegueix, a mitjà termini, recuperar els ecosistemes
aquàtics i així obtenir les garanties de qualitat i de quantitat, objectius de la Directiva marc de
l’aigua.
En el cas de necessitat aquestes infraestructures, dotar-se d’elles resulta necessari per tenir
èxit en aquesta gestió. A més, possibilita una gestió hiperanual dels recursos hídrics,
absolutament necessària en climes mediterranis caracteritzats per l’alternança entre els
períodes humits i els secs.
En tot cas, a l’hora de planificar la ubicació específica de les dessaladores previstes en el Pla,
hauria de fer-se una anàlisi rigorosa dels aspectes ambientals, tècnics i econòmics. Amb
caràcter general, ambientalment s’han de considerar especialment les parts següents que
componen aquest tipus d’infraestructures:
− Punt de presa d’aigua bruta. És important aclarir quina és la ubicació i, lligada a ella, el
sistema de captació i d’abocament, ambdós molt condicionats no sols pels aspectes
tècnics i econòmics, sinó també, i molt especialment a les Illes Balears, per les possibles
afeccions mediambientals.
− La construcció dels edificis que alberguen els elements propis de dessalatge. El disseny
ha d’assegurar els criteris bàsics que han de servir per garantir la integració
arquitectònica i mediambiental, de tal manera que la ciutadania les percebi com un
element integrador i vertebrador del territori. Així mateix, s’haurien d’establir criteris
dotacionals d’aquestes instal·lacions, de tal manera que es mantenguin uns estàndards
bàsics d’equipament, i es facin instal·lacions racionalment i econòmicament viables
mitjançant la sistematització de tipologies i de solucions constructives i de disseny.
− Conduccions. És obvi que el component bàsic d’aquest tipus d’infraestuctures és el
servei, la finalitat última del qual és, o hauria de ser, la satisfacció d’una necessitat social,
sense per això ser necessàriament lesiva per a l’entorn en què s’inscriu.
Pot assenyalar-se que aquest tipus d’obres públiques tenen una gran repercussió visual que,
amb independència dels significats que se’ls atribueixen i de les reaccions que susciten en els
distints observadors, és en gran part deguda a la seva mera presència. Aquesta repercussió
opera a una escala determinada i els seus efectes sobre el paisatge depenen molt directament
de les condicions visuals del territori, com del grau de mimetisme i d’adaptació al medi en què
es projectin i s’executin. En tot cas, el deteriorament que pot causar l’execució d’una obra sobre
el paisatge depèn de la qualitat i de la fragilitat d’aquest.
No obstant això, el principal problema ambiental associat a l’operació de les plantes
dessaladores, juntament amb el dels seus consums energètics, és l’abocament de les aigües
de rebuig, en forma de salmorra, al medi. En el cas d’abocaments al mar, els efectes directes
més evidents i de major impacte, que es poden produir en determinats àmbits, si no s’actua
correctament, són els que es produeixen sobre les fanerògames marines.
Les praderies de posidònia destaquen per la seva importància en la conservació dels
ecosistemes litorals, a causa de la seva activitat de productor primari fixador de carboni, a la
seva capacitat de protecció de la zona costanera i de millora de la qualitat de les aigües
costaneres, i al seu caràcter d’hàbitat i de refugi de biodiversitat. A més, les praderies de
posidònia estan considerades com a hàbitat prioritari en la Directiva 92/43/CE.
Atès que aquestes praderies de posidònia són extremadament sensibles a la contaminació, la
sedimentació excessiva, la falta de renovació de l’aigua, i les salinitats que superin les
concentracions normals, en les àrees pròximes als punts d’abocament de salmorra han
d’adoptar-se les precaucions corresponents a la minimització dels efectes a aquests hàbitats.
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Per tant, a l’hora de projectar i de dissenyar aquestes infraestructures, s’ha d’estudiar i s’ha
d’analitzar, d’entre les possibles alternatives, en primer lloc, aquelles que permetin la major
permeabilitat territorial possible; i en segon lloc, les que siguin més fàcils de restaurar i
s’adaptin més i millor a la morfologia del terreny sobre el qual s’ha de desenvolupar.
L’adopció de mesures correctores adequades per minimitzar els impactes negatius sobre la
flora, la fauna, la gea o el paisatge, així com la racionalització d’una xarxa d’infraestructures,
són compatibles amb la satisfacció de les necessitats de transport i de serveis precisos, i poden
i han de garantir uns nivells mínims de qualitat ambiental. No és fàcil entendre el sentit d’una
obra ni la seva articulació amb el medi si no s’estudia l’àmbit i el paisatge en què s’inscriu.
En tot cas, l’AAE del Pla objecte d’anàlisi forma part d’un procediment que antecedeix i no
substitueix l’avaluació d’impacte ambiental que en cada cas correspon abordar per als
projectes i per a les actuacions considerades en aquest programa.
Així, l’establiment de directrius específiques d’anàlisis prèvies per a l’avaluació dels efectes
ambientals de les obres que s’insereixen al territori, ha d’assegurar els valors naturals de
l’entorn en què es desenvolupi l’activitat. El procediment d’avaluació d’impacte ambiental és
una fase fonamental, a partir del qual han d’establir-se els llindars mínims per davall dels quals
les alteracions al medi ambient produïts per aquesta acció resultin o no admissibles, atenent
tant les característiques de l’acció de què es tracta com les condicions ambientals de l’àrea
sobre la qual es pensa actuar.
D’una altra banda, s’ha de ressenyar que l’impacte d’una dessaladora no és de cap manera
més que un impacte residual d’anteriors actuacions antròpiques d’una major envergadura, com
són la urbanització i l’ocupació extensiva de milers d’hectàrees que no tenen recursos hídrics
en quantitat i en qualitat suficients per atendre la demanda pròpia d’aquest procés accelerat
d’edificació.
De totes maneres, en el bloc següent, sobre els efectes significatius de les infraestructures
previstes en el Pla, s’aborda amb més detall els efectes previsibles que sobre el medi ambient
poden ocasionar l’execució de les plantes dessaladores proposades, amb l’objecte d’establir
criteris que han de ser tractats en els estudis ambientals després d’haver definit la ubicació i les
característiques tècniques d’aquestes infraestructures. Amb caràcter general, és primordial una
anàlisi preliminar que consideri com a mínim els aspectes següents:
− Un inventari que reflecteixi els possibles elements patrimonials arquitectònics,
etnogràfics i arqueològics que hi hagi en les alternatives previstes per a la seva
implantació, així com els possibles punts d’interès geològic, paisatgístic o ambiental
(especialment àrees de rellevància ambiental significativa), amb l’efecte de garantir-ne la
conservació i la preservació.
− Estudi d’alternatives, tant en la ubicació dels edificis i dels elements auxiliars, com en el
punt d’abocament, amb l’objecte de garantir la mínima afecció a elements ambientals
crítics o protegits.
− Anàlisi tècnica i econòmica de la instal·lació per projectar, amb l’objecte de seleccionar la
millor alternativa des del punt de vista tècnic i determinar-ne la viabilitat.
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3.16.

SEGUIMENT I VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PLA HIDROLÒGIC

Aquest apartat preveu els treballs necessaris per al seguiment i per a la valoració de l’aplicació
del Pla, així com la redacció del futur Pla, la seva integració en diverses directives comunitàries
vinculants, els processos de participació... Per a això, el Pla defineix cinc processos associats,
que són:
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

Seguiment i avaluació de la implantació del Pla des de l’entrada en vigor i durant els tres
primers anys de l’aplicació, mitjançant el seguiment d’un conjunt divers d’indicadors.
Treballs de revisió, d’actualització, de compilació, de procés i d’estructuració de tots els
continguts de caràcter tècnic, científic, administratiu i normatiu resultants dels diferents
estudis necessaris per a la redacció del Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les
Illes Balears entre el quart i el sisè any del Pla.
Desenvolupament de l’avaluació ambiental estratègica del futur Pla, com a base per a
l’anàlisi i per a l’avaluació de les línies d’actuació que es defineixi per al següent Pla.
Disseny i execució del procés de participació pública, com a part indissociable del procés
de redacció del Pla Hidrològic, integrant i assegurant la interacció de tots els participants
en el desenvolupament i en l’aplicació.
Coordinació general dels treballs que constitueixen el Pla Hidrològic, amb l’objecte
d’assegurar tots els àmbits territorials que puguin tenir una afecció directa o indirecta sobre
la planificació hidrològica de la demarcació.

A priori, la definició d’un programa de seguiment de l’aplicació del Pla que s’avalua, ha de
determinar i ha d’identificar els factors que contribueixen a l’èxit o al fracàs de l’aplicació dels
diferents programes d’actuació i d’infraestructures definides, concretament en el que afecti la
sostenibilitat, així com a la viabilitat tècnica i econòmica. Per tant, a través d’aquest sistema
d’avaluació contínua, s’han d’analitzar les incidències sobre el medi ambient, determinant, en el
cas de detectar efectes negatius no reflectits durant el procés de redacció del Pla, les mesures
correctores pertinents per esmenar-los.
Així mateix, les execucions d’actuacions o d’infraestructures que preveu el Pla no sols estan
condicionades per l’avaluació d’impacte ambiental que prescriu la normativa vigent, sinó que,
després d’haver implementat les activitats planificades, queden sotmeses al seguiment i a la
vigilància que el Pla planteja, amb l’objecte de conèixer l’evolució de l’estat del medi ambient
afectat.
D’una altra banda, l’aplicació de l’AAE com a eina de planificació, té beneficis ja que aporta
aspectes claus ambientals per ajudar a prendre decisions més consistents, i identificar noves
oportunitats, instant un examen sistemàtic i complet de les opcions de desenvolupament.
L’AAE ajuda a assegurar que la gestió racional dels recursos naturals i el medi ambient sigui un
fonament per al creixement econòmic sostenible. A més, l’AAE pot també ajudar a estimular la
participació dels actors de la societat civil, de manera que es faciliti la gestió dels recursos
ambientals compartits i es contribueixi a prevenir conflictes.
La participació activa que promou la DMA durant el procés de planificació hidrològica es valora
positivament, atès que pretén assegurar que s’aconsegueixin els objectius ambientals a les
masses d’aigua, ja que durant les activitats de preparació del Pla Hidrològic, s’involucren tots
aquells agents i sectors públics afectats o interessats. Així, tant el procés de participació
pública com l’AAE permet demanar i aportar informació útil al procés de planificació, donant lloc
a la definició final del Pla general de la demarcació hidrogràfica.
Finalment, l’establiment d’un sistema de coordinació capaç de donar cobertura en les diferents
línies d’acció i de participació que requereix la planificació hidrològica, en el marc de la DMA,
d’aplicació en múltiples àmbits d’actuació, permet integrar i assegurar la interacció de tots els
participants en el desenvolupament i en l’aplicació, la qual cosa beneficia el compliment dels
objectius i un desenvolupament sostenible del Pla. A més, aquesta coordinació permet estar al
corrent de totes aquelles modificacions, actualitzacions o noves línies normatives en tots els
àmbits territorials que puguin tenir una afecció directa o indirecta sobre la planificació
hidrològica de la demarcació.
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Espais protegits

Població

Salut i qualitat
de vida

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Béns materials

Paisatge

☺

Patrimoni
historicocultural

Fauna

☺

Factors
socioculturals

Flora

MEDI SOCIOECONÒMIC

Biodiversitat

MEDI BIÒTIC
Aigua

Sòls

PROGRAMES D’ACTUACIÓ

Factors
climàtics

Qualitat d’aire

MEDI ABIÒTIC

PROGRAMA NÚM. 13

☺

Emergències en situacions de sequera

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

PROGRAMA NÚM. 14
Estudis de noves infraestructures

PROGRAMA NÚM. 15
Estudi de la viabilitat de dues noves plantes
dessaladores

PROGRAMA NÚM. 16

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Execució del procés de participació pública

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Coordinació general
constitueixen el PH

☺

Seguiment i avaluació del Pla Hidrològic

dels

treballs

que

☺

☺

☺
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4. AVALUACIÓ DE LA SIGNIFICACIÓ AMBIENTAL POTENCIAL DE LES OBRES
HIDRÀULIQUES PROPOSADES
Les principals repercussions ambientals del Pla són funció dels projectes o de les accions
específiques que en generi la posterior execució. Evidentment, les actuacions relacionades
amb qualsevol tipus d’infraestructures suposen en si mateixes un grau d’afecció al medi i pot
donar lloc a impactes ambientals negatius.
No obstant això, no és possible pensar en la possibilitat d’arribar a fer, en la fase de definició de
l’actual Esborrany del Pla, una anàlisi detallada dels impactes ambientals que derivarien de
cada obra hidràulica establerta en el Pla, atès que el desenvolupament d’aquestes depèn en
gran manera de factors no totalment previsibles en el moment de la definició; això és,
d’escenaris alternatius probables en el moment d’elaboració del Pla. Cada escenari (l’eventual
concreció del qual és dependent de la confirmació de determinades tendències, socials,
econòmiques, tècniques, ambientals, culturals i polítiques) pot suposar, respecte als altres, el
desenvolupament de distints projectes o el canvi dels factors d’impacte d’un mateix projecte, i
fins i tot de les condicions de fragilitat dels factors del medi susceptibles de rebre els impactes.
En tot cas, l’entitat de moltes d’aquestes infraestructures definides fa necessària l’anàlisi
específica de les seves repercussions ambientals durant les fases de projecte, de construcció i
de funcionament, segons allò que ha establert la normativa vigent en matèria d’avaluació
d’impacte ambiental. En aquest sentit, l’article 129 del Text refós de la Llei d’aigües (Reial
decret legislatiu 1/2001), estableix la necessitat de sotmetre al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental totes aquelles obres hidràuliques que s’assenyalen en la legislació
d’avaluació d’impacte ambiental.
Els efectes ambientals del programa d’obres hidràuliques que proposa el Pla es caracteritzen
per presentar diversos graus de concreció, no precises o variables, i trobar-se inserides en un
marc de la màxima complexitat. Per tant, amb caràcter general, les repercussions ambientals
de les infraestructures requerides pel Pla, poden caracteritzar-se per un conjunt d’incerteses,
motivades per:
− Imprecisió en la valoració de l’abast dels possibles impactes ambientals, quant a
intensitat i quant a magnitud, quant a localització espacial i temporal i quant a alteracions
o impactes concrets que se’n podrien derivar.
− Probabilitat que els impactes no es produeixen o puguin fer-ho de maneres distintes
(intensitat o unes altres característiques) segons els escenaris finals probables.
− Possibilitat de previsió d’impactes ambientals derivats, la consideració posterior dels
quals en els estudis d’impacte dels projectes que els desenvolupen no resultin
probablement factibles (danys produïts a escala de grans sistemes, en els quals és molt
difícil comprendre la incidència individual de projectes locals).
Aquests aspectes, juntament amb la falta d’especificació d’algunes de les actuacions
(localització, dimensions, tecnologia, modes de gestió, etc.), complica la valoració concreta dels
impactes que sobre l’entorn pot originar les obres proposades, ja que amb la informació
existent, no és possible delimitar-lo i localitzar-lo de manera adequada.
En tot cas, en aquest apartat s’analitzen de manera genèrica les actuacions proposades i les
repercussions potencials previstes en el medi, sense perjudici de la futura anàlisi dels impactes
ambientals de cada un dels projectes en el seu àmbit d’actuació.
L’anàlisi de les obres hidràuliques definides en el Pla proposat, s’ha enfocat a través dels
aspectes següents:
− Una comparació de les obres hidràuliques definides en el Pla Hidrològic vigent (1999)
amb les que es proposen en el futur Pla (2009), que permet detectar tot un seguit de
característiques del procés de planificació hidrològica que repercuteix directament en el
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grau certesa, en el risc i en la incertesa dels efectes significatius sobre el medi ambient
que poden originar les actuacions definides.
− Una anàlisi global de les repercussions ambientals que suposen l’execució de les obres
hidràuliques proposades, per després introduir-nos en l’avaluació dels efectes concrets
d’aquelles actuacions i projectes amb una major entitat des del punt de vista ambiental.
D’aquesta manera es recull gran part de les consideracions imposades en el document
de referència elaborat per la Comissió Balear de Medi Ambient.
4.1. BALANÇ DE LES OBRES HIDRÀULIQUES REQUERIDES PEL PLA PROPOSAT (2009)
RESPECTE AL PLA VIGENT (2001)
L’anàlisi de les obres hidràuliques proposades en l’Esborrany del Pla Hidrològic (2009), porta
associada el plantejament de diverses qüestions que són necessàries recalcar i exposar per
poder considerar, des d’un punt de vista integral, els probables efectes significatius que
l’execució d’aquestes obres hidràuliques poden tenir sobre el medi ambient.
En una primera aproximació de l’exploració de les infraestructures proposades, i en compararles amb els projectes del Pla Hidrològic vigent, es detecta que moltes d’aquestes no es
plantegen com a novetat en la nou Pla, sinó més aviat com a continuació de les infraestructures
que van ser planificades amb el PHIB vigent (2001) i que, per diferents causes, no han arribat a
executar-se. Per tant, són obres i projectes que no suposen una variació o una alteració
respecte al que actualment està aprovat en el Pla Hidrològic.
En la taula següent s’exposen les infraestructures que ja estan reflectides en el Pla Hidrològic
vigent i es revelen les novetats incloses en la nova proposta del PHIB (2009) que, amb caràcter
general, es basen en:

• NOVES CAPTACIONS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES, amb l’objecte d’assegurar-ne el
proveïment futur, així com protegir i millorar les masses d’aigües subterrànies i garantir
l’equilibri entre l’extracció i la recàrrega per aconseguir el bon estat de les aigües
subterrànies.

• Noves INTERCONNEXIONS d’infraestructures, especialment a l’illa de Mallorca. Això
pretén millorar la capacitat de regulació del sistema de proveïment mitjançant uns criteris
d’explotació dels recursos hídrics més sostenibles i amb això la garantia de
subministrament a les diferents illes.

• Millores en les infraestructures de SANEJAMENT i de DEPURACIÓ. Les actuacions es
concreten en el pla director de sanejament de les Illes Balears, actualment en tràmit.
Aquestes pretenen reduir les càrregues contaminants de les aigües residuals originades
en les aglomeracions urbanes, així com contribuir al bon estat ecològic de les masses
d’aigua.

• Futures actuacions per a la REUTILITZACIÓ D’AIGÜES REGENERADES, mitjançant la
planificació de basses de regulació, d’estacions d’impulsió i de canalització de
canonades, que permetin la substitució dels regadius existents amb aigües subterrànies
o superficials per aigües regenerades; d’aquesta manera s’assegura la millor gestió i
l’aprofitament d’aquesta aigua per aconseguir una menor explotació dels aqüífers.

• Estudi de viabilitat de noves PLANTES DESSALADORES. Dependent dels escenaris
futurs, el Pla preveu l’estudi de la construcció de noves plantes dessaladores a Mallorca i
a Menorca, amb l’objecte de diversificar l’oferta d’aigua per aconseguir una bona gestió
integrada de l’aigua a les Illes Balears; afavorir un ús eficient dels recursos hídrics, i
augmentar la sostenibilitat global.

• Actuacions per a la protecció, per a la RESTAURACIÓ i per a la REHABILITACIÓ DE
LLERES I DE RIBERES, com a eines bàsiques per a la previsió i per a la defensa
d’inundacions i d’avingudes. Aquestes actuacions suposen efectes positius
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socioeconòmics i ambientals, atès que es pretén reduir el risc de conseqüències
negatives per a la salut i per a la vida humana, per al medi ambient, per al patrimoni
cultural i per a l’activitat econòmica associades a les inundacions.

• Obres per a la protecció, per a la RESTAURACIÓ o per a la REHABILITACIÓ
D’AIGUAMOLLS, accions que a priori repercuteixen de manera positiva en el recurs i,
per tant, en els hàbitats i en els ecosistemes associats a aquests.
El fet que bona part de les obres hidràuliques proposades en la nou Pla Hidrològic procedeixin
del PHIB actualment vigent, posa de manifest algunes particularitats que presenta l’execució
del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Així, cal recalcar que el Pla vigent va ser (i és) un pla
molt ambiciós que, no obstant això, després de deu anys d’haver-se aprovat, no ha aconseguit
dur a terme gran part de les actuacions que s’hi van programar. Algunes de les causes
d’aquesta situació és deguda al fet que l’execució o no de gran part de les infraestructures i
obres definides en el PHIB, estan supeditades a la coordinació i a la cooperació de diferents
administracions (i no sols l’Administració hidràulica). Això pot accentuar la complexitat del
desenvolupament de les actuacions definides en els plans hidrològics aprovats en la comunitat.
Aquestes particularitats comentades generen una certa inseguretat en l’execució i en el
desenvolupament de totes les infraestructures proposades en el PHIB. Si hi afegim el caràcter
provisional i condicionat que presenten aquestes obres hidràuliques proposades —ja que han
de ser sotmeses no sols al procés d’avaluació ambiental estratègica, sinó a una anàlisi
socioeconòmica i de cost i d’eficàcia, així com en el procés de participació pública i consulta,
d’acord amb els requeriments establerts pels documents tècnics d’instrucció per a la
planificació hidrològica i amb caràcter general per la Directiva marc 2000/60/CE d’aigües—,
resulta més que palesa la impossibilitat d’estimar amb precisió científica els efectes futurs de
les actuacions proposades. I això és causat per la incertesa no sols de les característiques
intrínseques del procés de planificació, sinó també derivada de la pròpia carència d’un nivell de
definició suficient d’algunes de les propostes del Pla (localització, alternatives, dimensions,
tecnologia, modes de gestió, etc), així com de les nombroses variables que en queden fora del
control.
Així, el desenvolupament de les infraestructures proposades depèn de situacions i de
condicionants imprevists, en un major o un menor grau, en el moment de la seva definició; és a
dir, d’escenaris futurs que són més o menys probables. Cada escenari —que dependrà de
l’evolució de les diferents variables ambientals, econòmiques, socials i polítiques— pot suposar
el desenvolupament de les distintes propostes; el canvi dels factors susceptibles de rebre
impacte; la modificació de les condicions de qualitat i de vulnerabilitat del territori, i dels criteris i
de les preferències que intervenen en la valoració dels efectes.
Per tant, en el cas de l’avaluació de les obres hidràuliques requerides pel Pla sembla clar que
cal assumir certs nivells d’incertesa, de tal manera que el grau o la probabilitat d’ocurrència
d’un efecte potencial és variable segons els casos, i això pot implicar la impossibilitat
d’assegurar amb certesa la ocurrència dels impactes previsibles, així com la dificultat d’estimarne la probabilitat.
De la mateixa manera, el Pla proposa el desenvolupament de les infraestructures proposades
en diferents fases per a la seva execució, 2010-2015, 2016-2021 i 2022-2027, la qual cosa
dificulta encara més la quantificació dels efectes finals de les actuacions planificades, no sols
perquè no estiguin quantificades totes les actuacions previstes al llarg del període d’aplicació
del Pla Hidrològic (2015) abans de la seva revisió, sinó per unes altres raons addicionals,
fonamentalment:
− Efecte indirecte o en cascada sobre l’entorn, que dificulta la valoració de les
conseqüències finals ambientals, especialment a l’escala a què opera el PHIB.
− Dificultat per valorar la capacitat real de compensació o de reequilibri entre tendències
que actuen en sentit contrari sobre un mateix element del sistema.
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− La seqüenciació en fases de les actuacions previstes al llarg de períodes de sis anys, a
la qual cosa se suma el caràcter diferit de molts dels efectes esperats.
− Major incertesa respecte a l’execució de les actuacions previstes, aquelles programades
per a la segona i per a la tercera fase, que depenen d’allò que s’ha executat en la
primera.
− Incertesa respecte a la capacitat i als efectes finals de la coordinació i de l’actuació
integrada amb unes altres polítiques i actuacions sectorials; per exemple, les
urbanístiques i la política de desenvolupament rural, que s’estenen en l’àmbit
d’intervenció del Pla.
En tot cas, en els apartats següents es fa una anàlisi dels efectes significatius que sobre el
medi ambient presenten les actuacions plantejades, si bé el nivell de profunditat d’aquest vindrà
determinat pel nivell de concreció i de detall de cada una de les obres hidràuliques proposades
i de la importància dels impactes potencials.
D’aquesta manera, en aquesta fase del Pla s’han d’identificar els aspectes més rellevants des
del punt vista ambiental que suposa l’execució de les accions previstes. S’han de proposar
certes recomanacions (directrius i criteris), que han de ser aplicables per a la seva avaluació
més detallada en les fases següents, bé a través d’uns altres plans de menor nivell jeràrquic
(pla director de sanejament, pla de sequera, pla d’inundacions, etc.), bé quan els projectes
siguin sotmesos al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. L’elaboració d’avaluacions o
d’estudis d’impacte ambiental posteriors han de permetre identificar de manera detallada els
impactes concrets de l’actuació de què es tracti i definir les mesures de correcció més
adequades.
A més, convé recalcar que la definició d’un programa de seguiment de l’aplicació del Pla
objecte d’anàlisi ha de determinar i ha d’identificar els factors que contribueixin a l’èxit o al
fracàs de l’execució de les obres hidràuliques definides, així com la comprovació del
compliment de les determinacions, de les previsions i dels objectius del Pla. Per tant, a través
d’aquest sistema d’avaluació contínua, s’han d’analitzar les incidències sobre el medi ambient,
les quals han de determinar en cas de ser necessàries les propostes per ajustar les mesures i
les actuacions del Pla.

277

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

PHIB vigent (2001)
OBRES HIDRÀULIQUES

Novetat Pla Hidrològic proposat (2009)
Previst

No previst

1. INFRAESTRUCTURES: CONTROL I MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL DPH
X

Xarxa meteorològica (22 estacions)
Xarxa hidromètrica
Xarxa general
Xarxa de fonts
Xarxa de zones humides
Xarxa de piezometria i de qualitat
Sondeigs nitrats i clorurs
Restitució sondeigs deteriorats
Nous piezomètrics
Xarxa específica de zones humides
Registre de nivell piezomètric
Instal·lació 150 comptadors

X
X
X
X
X
X
X
X

Instal·lació de 58 nous piezomètrics.
85 nous sondeigs.
28 nous limnígrafs.

X

100 captacions de 150 m per conèixer la capacitat
d’emmagatzemament.
2. NOVES CAPTACIONS O SUBSTITUCIONS PER A LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT QUANTITATIU O QUALITATIU
X

Assaigs de bombaments

X

Obres de regulació superficial
Captacions d’aigües subterrànies
Pous de reserva
Pous de garantia
Pous de substitució
Projecte pilot de recàrrega artificial
Recàrrega Crestatx
Recàrrega s’Extremera
Recàrrega Sencelles

X
X
X
X
X
X
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PHIB vigent (2001)
OBRES HIDRÀULIQUES

Novetat Pla Hidrològic proposat (2009)
Previst

No previst

3. INTERCONNEXIÓ INFRAESTRUCTURES

X

Conducció Sóller-Deià.
Conducció Palmanyola-Valldemosa.
Dipòsit s’Estremera.
Conducció sa Cabaneta-Pòrtol.
Consell-Binissalem-Lloseta-Mancor-Selva.
Consell-Algaida-Porreres.
Llubí-Búger.
Maria de la Salut-Sineu.
Maria de la Salut-Petra-Manacor.
Zona costanera de Santa Margalida.
Prolongació conducció Manacor i Porreres als nuclis
urbans dels municipis de Son Servera-Sant LLorençFelanitx-Santanyí-ses Salines-Campos Llucmajor.

Actuacions pla director sectorial sanejament

X

PDSS en tràmit.

Actuacions xarxes de sanejament municipals

X

A partir d’estudis detallats.

Sanejament integral Badia de Palma

X

Actuacions a col·lectors, a estacions d’impulsió,
millores a depuradores, a tancs de tempestes i a
emissaris.

Interconnexions Mallorca

Interconnexions Eivissa

X

Interconnexions Formentera

X

4. SANEJAMENT i DEPURACIÓ

5. REUTILITZACIÓ
Actuacions del Pla Nacional de Regadius 2008

X
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Actuacions en fase de projectes o execució.
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PHIB vigent (2001)
OBRES HIDRÀULIQUES

Novetat Pla Hidrològic proposat (2009)
Previst

No previst

Propostes a Mallorca

X

Propostes a Eivissa

X

7 basses de regulació de 1 hm3.
Xarxes de distribució.
Estacions d’impulsió.
7 basses de regulació entre els 150.000 i 300.000
m3.
10 estacions d’impulsió.
12 trams de canonades (54 km).

6. PLANTES DESSALADORES
Dessaladora Llevant de Mallorca

X

Anàlisi de necessitat i de viabilitat.

Dessaladora Llevant de Menorca

X

Anàlisi de necessitat i de viabilitat.

7. GESTIÓ DE LA DEMANDA
Millores de les xarxes d’adducció

X

Instal·lació de comptadors individuals

X

X

Sanitaris de baix consum

8. PREVENCIÓ i DEFENSA D’AVINGUDES
Condicionament de trams i defensa contra inundacions

X
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51 actuacions en estudi.
40 actuacions projectades.
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PHIB vigent (2001)
OBRES HIDRÀULIQUES

Novetat Pla Hidrològic proposat (2009)
Previst

No previst

Protecció, restauració i rehabilitació de lleres i de riberes
Actuacions a Mallorca

X

771 km.

Actuacions a Menorca

X

182 km.

Actuacions a Eivissa

X

140 km.

9. PROTECCIÓ, RESTAURACIÓ O REHABILITACIÓ D’AIGUAMOLLS
X

Execució de sondeigs
Revegetació i adaptació dels terrenys als aiguamolls potencials

X

Labors als aiguamolls protegits

X
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4.2. EFECTES AMBIENTALS
PROPOSADES
4.2.1.

PREVISIBLES

DE

LES

OBRES

HIDRÀULIQUES

Amb caràcter general

Tant en la fase d’execució com durant l’explotació dels obres proposades, es produiran efectes
significatius sobre els factors que componen el medi físic i el socioeconòmic. El grau
d’importància d’aquests no sols depèn de la magnitud de les accions, sinó que entra en joc la
fragilitat de l’element considerat i les seves característiques. S’entén per fragilitat el mèrit que
presenta cada factor per ser conservat.
De manera sintètica i genèrica, les repercussions ambientals es deriven inicialment de la
relació entre la concreció de les propostes del Pla i el territori, que bàsicament són:
−
−
−
−
−

Ocupació del sòl.
Canvis d’ús.
Consum de recursos.
Emissió de contaminants i de residus.
Inducció d’activitat o nous usos.

Cada una d’aquestes causes primàries d’impacte pot ser directa o indirecta, o constituir-se en
si mateixa en un impacte ambiental. En la figura següent, es presenten un seguit d’impactes
genèrics relacionats amb les causes que els produeixen i agrupats per tipus segons receptors
genèrics.
Causes primàries d’impacte

Impactes

Receptors dels impactes

Afecció directa a hàbitats, a espècies i
a paisatge
Afecció directa a elements del patrimoni
i de tipus cultural

Ocupació del sòl ■
Canvi d’ús ■
Consum de recursos ■
Emissió de contaminants i
de residus ■
Inducció d’activitat ■

Afecció indirecta i pertorbació
d’hàbitats, d’espècies i de paisatges
Ús de recursos naturals renovables
Consum de recursos naturals no
renovables
Disminució de la disponibilitat de
recursos
Impacte derivat de l’accés al recurs
Riscs derivats de l’ús i de la gestió de
substàncies perilloses i de residus
Canvi climàtic

•
•
•
•
•

Hàbitat i espècies
Recursos naturals i
culturals
Funcionament dels
ecosistemes
Qualitat de vida i salut
Riscs per a la salut i
per al medi ambient

Contaminació atmosfèrica
Modificació de la qualitat de vida i de la
salut pública
Modificació de la qualitat dels recursos
naturals
Degradació de sòls
Contaminació de les aigües
Retroalimentació i acumulació
d’impactes

Tipus d’impactes genèrics de les obres planificades, indicant-hi causes i receptors
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El desenvolupament de les infraestructures incloses en la planificació suposa dur a terme
actuacions amb efectes ambientals significatius sobre el medi ambient, positius i negatius, i
unes altres actuacions que per la seva naturalesa suposen una incidència molt petita sobre el
medi i que es consideren poc significatives (és el cas de la instal·lació de piezòmetres,
limnígrafs, estacions meteorològiques, comptadors, etc), ja que l’extensió o l’abast espacial
(dimensió física) d’aquestes actuacions és a una escala relativament petita i molt localitzada, i
resulta a priori un efecte compatible amb el medi, en representar un grau d’incidència baixa
sobre el medi, sense perjudici de l’establiment d’un conjunt de mesures preventives i
correctores.
A continuació, s’inclou una síntesi dels principals efectes que les actuacions que es deriven
d’aquest Pla poden produir sobre el medi ambient, en especial les obres més significatives
(plantes dessaladores, ampliació EDAR, conduccions, basses de regulació, etc.). L’estimació
d’aquests efectes es fa des d’una perspectiva global. Els efectes específics d’índole local han
de ser considerats en fases més avançades del procés de planificació, concretament en la fase
de projecte i dins del procés d’avaluació d’impacte ambiental.
Se citen a continuació les principals accions productores d’impactes sobre el medi natural
(directament o indirectament) en les diferents fases de confecció de les obres hidràuliques
planificades (construcció, funcionament i desmantellament). En tot cas, cal citar que aquestes
accions no queden restringides a les enumerades a continuació, ja que si bé són les més
comunes, podrien donar-se casos en què s’identifiquin unes altres o fins i tot no se’n facin
moltes de les descrites a continuació.
La llista següent és comuna per a totes les obres o per a tots els projectes que engloba les
actuacions requerides pel Pla, si bé dependrà de la tipologia de la infraestructura en qüestió
que aparegui o no en una determinada actuació.
FASE DECONSTRUCCIÓ
Moviments de terres (desmunts, rebliments, obertura de rases, excavacions, estructures subterrànies).
Desbrossament de la vegetació.
Pavimentacions o recobriments de superfície.
Formigonat de superfícies i construcció de dics o de canalitzacions.
Obertura de vies d’accés.
Construcció d’edificacions i obres d’enginyeria.
Construcció de línies de subministrament.
Trànsit de vehicles.
Emissions de renous i de vibracions.
Emissió de pols i de partícules en suspensió.
Emmagatzemament de productes.
Voladures i perforacions.
Muntatge d’estructures.
Derivació d’aigües.
Plantació de zones verdes perimetrals.
Construcció de la xarxa de sanejament.
Construcció de la xarxa d’abocament.
FASE DE FUNCIONAMENT
Ocupació del sòl, presència d’estructures i d’instal·lacions.
Emissions de gasos, d’olors i de renous.
Producció d’aigua depurada.
Generació de llots.
Captació d’aigües residuals.
Presa d’aigua.
Abocament d’efluents i de residus diversos.
Emmagatzemament d’aigua.
Tractaments físics, químics i biològics de l’aigua.
Consum d’aigües i combustibles fòssils.
Abocaments de cabals excessius o d’excés de càrregues.
Regulació del règim del cabal aigües avall.
Pretractament de residus (llots).
Accions pròpies d’una depuradora (desbast, desarenat, desgreixat, predecantació, tamisat, decantació,
tractament biològic, floculació).
283

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Aparició d’espècies oportunistes (gavines, rates, insectes).
Escapaments i fugues.
Il·luminació.
Control i manteniment de la xarxa de sanejament.
Control de cabals (tipus i càrrega contaminant).
Operacions de depuració.
Maneig, emmagatzemament i transport de llots.
Manteniment de les instal·lacions.
Dragatges.
FASE DE DESMANTELLAMENT
Desmantellament de les instal·lacions.
Condicionament de l’espai ocupat per les instal·lacions i per les infraestructures.
Condicionament del punt i de l’àrea d’abocament.

Després d’haver identificat les actuacions susceptibles de causar impacte al medi natural que
suposa el desenvolupament de les infraestructures proposades, a continuació i de manera
general, passam a considerar els efectes ambientals potencials que suposa l’execució
d’aquestes obres hidràuliques:
Efectes sobre la qualitat atmosfèrica
− Les activitats de desbrossament, els moviments de terra, les compactacions, el transport
de maquinària i de materials, així com el funcionament d’instal·lacions auxiliars, generen
renou que deteriora la qualitat atmosfèrica de l’entorn.
− D’una altra banda, la principal contaminació atmosfèrica ve determinada per l’emissió de
partícules pel transport de material, en els moviments de terres, en la construcció de
naus i d’edificis, en la provisió de material i en el funcionament de motors de vehicles i de
maquinària pesant.
Aquest increment de la concentració de partícules pot provocar nombroses afeccions
sobre la vegetació, la fauna, les aigües superficials i els nuclis de població pròxims, per
la qual cosa cal dur a terme mesures protectores i correctores, sobretot en els períodes
secs.
− Els motors dels equips de les instal·lacions de bombament, EDAR i IDAM, també
produeixen un augment dels nivells sonors a la zona d’implantació d’aquests.
− Cal destacar la contaminació lumínica que produeix l’enllumenat d’algunes de les
instal·lacions.
− Disminució de la percepció paisatgística i de l’alteració de les taxes fotosintètiques com a
conseqüència de l’augment de material particulat a l’atmosfera.
− Alteració d’ecosistemes.
− Alteració i molèsties a poblacions de fauna de la zona com a conseqüència de l’augment
dels nivells d’immissió acústica arran de les obres de construcció o del funcionament de
les instal·lacions.
− També cal considerar que durant l’explotació poden produir-se males olors de certes
instal·lacions com EDAR, basses de regulació d’aigua regenerada, col·lectors, etc. Per
minimitzar de manera significativa aquest impacte, s’han de dissenyar sistemes de
control d’olors, d’acord amb les característiques de les instal·lacions.
Efectes sobre la geologia, la geomorfologia i el sòl
− L’explanació, l’excavació i el rebliment del terreny pot modificar la morfologia i la
topografia de la zona on s’ubiquen les instal·lacions.
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− També cal destacar l’afecció sobre el sòl que produeix construir camins auxiliars d’obra i
augmentar el trànsit pesant pels camins ja existents.
− Compactació de sòls pel trànsit de maquinària.
− Possibilitat d’esllavissades en talussos inestables.
− Pèrdua directa del sòl. L’ocupació del terreny té caràcter permanent en gran part de les
infraestructures.
− Pèrdua de sòl per erosió com a conseqüència de l’increment de les taxes erosives i de
transport.
− A més, s’ha de considerar l’impacte provocat pel sòl en cas d’abocament accidental de
substàncies contaminants.
− Alteració de les condicions edàfiques, la qual cosa pot repercutir al seu torn sobre
l’edafofauna i la vegetació.
− Salinització de sòls per abocament de salmorres.
− Salinització de sòls com a conseqüència del reg amb aigües salines.
− Possibilitat de contaminació per fugues d’aigua contaminada o per ocupació de llots
contaminats en agricultura.
Efectes sobre la qualitat de les aigües subterrànies i superficials
− Les aigües superficials poden veure’s afectades per l’aportació de sediments procedents
de les superfícies exposades a desbrossaments, a moviments de terra, a acumulacions
temporals de residus, a presència de provisions temporals, a transport de materials, etc.
− També cal tenir en compte la presència de maquinària d’obres i d’instal·lacions auxiliars
que poden generar risc davant la possibilitat d’abocaments accidentals que podrien
contaminar aigües superficials i arribar a les capes subterrànies per percolació.
− La millora en infraestructures de sanejament millora de manera significativa la qualitat de
les aigües superficials en disminuir, mitjançant el procés de depuració, la càrrega
contaminant de les aigües abans de l’abocament. En tot cas, hi ha la possibilitat de
contaminació de lleres i d’aqüífers pròxims per abocament d’aigües residuals.
− També es produeix una millora en la qualitat de les aigües subterrànies, ja que
mitjançant la recollida d’aigües residuals a través de col·lectors i la seva posterior
depuració, s’eviten possibles abocaments d’aigües residuals que puguin contaminar les
aigües subterrànies.
− Alteració de zones humides per modificació de les lleres pròximes per abocaments.
− Afecció d’ecosistemes per oscil·lacions del nivell freàtic a causa de l’extracció i de la
modificació de la taxa de recàrrega.
− Contaminació de masses d’aigües (superficials i subterrànies) i afecció a comunitats
vegetals i animals com a conseqüència d’abocaments accidentals.
− Descens de la qualitat de l’aigua en zones humides (per descens de les taxes de
recàrrega o per pèrdua de qualitat associada a abocaments o a usos).
− Alteració de comunitats biològiques aigües avall per interrupció de fluxos naturals
d’aigua.
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Afeccions a la vegetació natural
En cada projecte planificat, s’ha de dur a terme un inventari exhaustiu de les espècies vegetals,
minimitzant-ne l’afecció mitjançant l’elecció de la ubicació que produeixi menor impacte
ambiental. De manera general, es produeixen les afeccions següents:
− Destrucció de la coberta vegetal per ocupació o per obertura de vials.
− Deteriorament de la vegetació situada en terrenys limítrofs a la zona d’ubicació de les
instal·lacions, a causa de l’acumulació de pols a les fulles provocada pels moviments de
terra, l’acumulació de materials excedents, etc.
− Dificultat per regenerar la vegetació natural als límits immediats a les zones d’actuació, a
causa de l’alteració del substrat.
− Canvis en la disponibilitat d’aigua freàtica.
− Alteració de la vegetació amb motiu del descens del nivell freàtic.
Afeccions sobre fauna
Tant en la fase de construcció com d’explotació de les grans infraestructures, els principals
impactes que es produiran sobre la fauna són:
− El desplaçament d’individus i de poblacions d’espècies, com a conseqüència de
l’ocupació espacial de la zones afectades per les obres, per la presència humana, per a
il·luminació i per l’augment de trànsit, que produeix un increment del nivell sonor i de
partícules a l’atmosfera.
− L’eliminació puntual d’individus com a conseqüència del desenvolupament de l’actuació
(atropellaments, accidents d’obres, abocaments, etc).
− Deteriorament d’hàbitats de reproducció, de pasturatge i d’alimentació.
− Augment del risc de mortalitat per xoc amb línies elèctriques que donen subministrament
elèctric de les instal·lacions que el requereixin. Dependent de la fragilitat del medi, s’ha
de fer aeri o subterrani per evitar el xoc i l’electrocució de l’avifauna.
− Alteració de comunitats aquàtiques com a conseqüència de la modificació de les
condicions hidrològiques en els ecosistemes.
− Efecte barrera per la presència d’infraestructures.
− Alteració de les comunitats faunístiques com a conseqüència de les fluctuacions del
nivell piezomètric.
Efectes sobre el paisatge
L’efecte sobre el paisatge es deu a la intromissió d’un nou element al medi. La magnitud de
l’efecte és funció de la qualitat i de la fragilitat de l’entorn, que defineixen el valor intrínsec del
medi en què es trobi. També influeix el potencial nombre d’observadors de la nova instal·lació.
L’alteració de la qualitat visual en la fase d’obres de les instal·lacions està provocada pel
desbrossament, la presència i el moviment de maquinària i els serveis i els camins auxiliars
d’obra.
En la fase de funcionament de les infraestructures, la principal acció que modifica la qualitat del
paisatge és la presència d’edificacions, de línies elèctriques, de dipòsits reguladors i de les
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estacions d’impulsió, etc. Dependent de les característiques de les infraestructures, les
incidències més significatives poden ser:
− Deteriorament paisatgístic per la presència d’instal·lacions i d’estructures artificials, així
com per la desaparició d’elements naturals característics.
− Augment de la qualitat paisatgística per la presència d’una làmina d’aigua.
− Alteració paisatgística com a conseqüència de la formació d’enderrocs, obertura de
pedreres i de graveres.
− Modificació de la qualitat visual per la presència de noves infraestructures.
Patrimoni arqueològic i cultural
Les accions en què es pot dur a terme afeccions al patrimoni arqueològic i cultural vénen
determinades per l’aparició de troballes durant la fase d’obres (desbrossament, moviments de
terres, buidatges, etc.). En tot cas, durant la fase de disseny de cada una de les actuacions o
projectes i durant la seva execució, han de tenir-se en compte els béns culturals catalogats,
aplicant-hi les mesures necessàries per a la protecció i per a la conservació.
En tot cas, convé aclarir que la majoria dels projectes comporten un seguit d’activitats induïdes
i associades. Ara bé, en la major part de les ocasions, les obres hidràuliques són activitats
induïdes per projectes anteriors; així per exemple, la canalització d’una llera sol ser
conseqüència de l’afecció per inundacions a zones habitades, que han de ser considerades a
l’hora de preveure’n la incidència global sobre el medi natural, ja que se’n poden derivar
afeccions com ara sinergies i efectes acumulatius que produeixin la incidència a recursos no
previstos en un principi, o que es troben espacialment allunyats. Aquestes activitats depenen,
en gran manera, de les característiques del projecte i del medi natural que les acull, encara
que, d’una manera general, i per al cas concret de les tipologies de projectes aquí tractades,
poden considerar-se les següents com les més comunes:
− Estacions depuradores d’aigües residuals: es tracta d’una activitat induïda per
desenvolupaments urbanístics i industrials. Així mateix pot induir activitats com ara els
regadius.
− Les obres de canalització i d’encarrilament pot induir l’ocupació de marges per
disminució de la freqüència d’avingudes o per la minimització de riscs d’inundacions.
− La planificació d’embassaments per a reg és una activitat induïda per l’agricultura, que al
seu torn, pot induir uns altres actuacions de caràcter hidrològic per al seu proveïment:
perforacions, conduccions, etc
− Les plantes dessaladores, les noves captacions i la interconnexió d’infraestructures,
generalment, en si mateixes es tracten d’activitats induïdes pel sector turisticourbanístic,
així com per l’agricultura i fins i tot per la indústria. No obstant això, pot donar-se el cas
que les instal·lacions indueixin a activitats com el regadiu i a activitats
turisticoresidencials (urbanitzacions, camps de golf, etc).
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4.2.2.

Identificació i caracterització dels possibles efectes significatius sobre els
elements ambientals i territorials

En aquest apartat es fa una avaluació dels impactes potencials d’aquelles actuacions i
projectes amb major entitat des del punt de vista ambiental. Per a això, s’ha considerat la
dimensió espacial del territori, mitjançant la superposició de mapes de les actuacions
planificades sobre mapes que representen els elements valuosos del territori (zones protegides
i sensibles, àrees amb recursos valuosos, etc.), amb l’objecte de determinar les pressions que
sobre els elements ambientals i territorials es deriven de les propostes del Pla, i així analitzar
d’una manera global i estratègica les possibles incidències de les actuacions planificades.
En el capítol anterior, s’han analitzat amb caràcter global les repercussions ambientals des del
punt de vista de l’execució del desenvolupament de les obres hidràuliques proposades en el
Pla, identificant-hi i valorant-hi els efectes ambientals derivats de les fases de construcció, de
funcionament o d’explotació i de desmantellament de les activitats associades a les
infraestructures proposades. No obstant això, en aquest apartat s’analitzen les repercussions
ambientals des d’una altra perspectiva (usos del sòl i elements ambientals de rellevància),
examinant-hi si les noves obres hidràuliques s’ubiquen en àrees d’una major aptitud territorial o
d’un menor valor relatiu. Es permet així obtenir una valoració preliminar sobre l’afecció
ambiental de la instal·lació de les infraestructures objecte d’anàlisi.
Aquesta valoració pretén posar de manifest l’existència, o no, de discordança entre la lectura
del medi físic i les noves ocupacions que es proposen, la qual cosa suposa un clar indicador a
priori, de l’afecció ambiental global del programa d’obres hidràuliques del Pla. Així, l’execució
d’obres sobre unitats territorials d’alt valor de conservació, es tradueix en impactes ambientals
de major severitat.
A més, la visió de l’àmbit territorial del Pla i el seu valor permet avaluar l’aptitud de lloc dels
nous usos prevists, amb l’objecte de determinar les àrees més aptes d’acord amb la
combinació d’un seguit de factors geogràfics i ambientals que permete triar les zones més
idònies des del punt de vista de mínima afecció ambiental i que poden prendre’s com a
referència a l’hora de la redacció dels projectes de cada una de les infraestructures, així com
per a l’estudi d’alternatives i per al procés d’avaluació d’impacte ambiental d’aquests.
No obstant això, la identificació i la valoració dels impactes que les obres hidràuliques poden
tenir sobre els elements ambientals i territorials, requereixen d’informació concreta i detallada
sobre la seva localització, així com la manera en què s’han de materialitzar i d’explotar. No
obstant això, aquesta informació no està aportada en el Pla que s’avalua, atès que s’han de
definir mitjançant l’elaboració dels projectes de construcció corresponents.
Per això, s’insisteix novament que certs impactes presenten una notable incertesa perquè
poden ocórrer o no, en un major o en un menor grau, segons la manera en què es desenvolupi
el Pla fins a la fase de projectes.
Atès el caràcter estratègic de l’avaluació, aquesta se circumscriu als espais que, en un primera
anàlisi, són considerats crítics respecte a la viabilitat ambiental de les obres hidràuliques i es
remet l’anàlisi completa a la fase posterior de detall d’avaluació d’impacte ambiental. Els espais
considerats de manera detallada són els següents:
− Xarxa Natura 2000 (àrees proposades com a llocs d’importància comunitària —LIC— i
zones d’especial protecció per a les aus —ZEPA—).
− Àrees d’especial protecció d’interès definides en la Llei 1/1991, de 30 de gener (AANP,
ANEI ARIP, AAPI), mitjançant l’anàlisi del sòl rústic protegit delimitat en els plans
territorials Insulars.
− Unes altres figures de protecció: parcs i reserves naturals, paratges naturals, etc.
A continuació es descriuen de manera aproximada les possibles interaccions de les
infraestructures i els espais naturals situats en el seu entorn, incloent-hi plans que permeten
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visualitzar els espais i les traces definides. Així mateix, es proposen les principals línies
d’integració ambiental per adoptar a les zones conflictives, encaminades principalment a
recomanacions sobre la millor localització. En tot cas, l’anàlisi detallada ha de dur-se a terme
en l’estudi d’alternatives corresponent i en el d’impacte ambiental, així com en l’avantprojecte i
en els projectes constructius.
INFRAESTRUCTURES PER
CONEIXEMENT DEL DPH

AL

CONTROL

I

PER

A

LA

MILLORA

DEL

El primer punt de les infraestructures del Pla preveu la instal·lació de serveis bàsics per a la
millora d’informació hidrogeològica i per al coneixement del DPH, mitjançant el perfeccionament
de les xarxes meteorològiques, foronòmiques, peizomètriques i de qualitat. D’aquesta manera
es contribueix a un major coneixement de l’estat actual del recurs, i es plantegen actuacions
específiques per millorar-ne la quantitat i la qualitat.
Xarxa meteorològica
El Pla preveu la necessitat de millorar la xarxa meteorològica, especialment en zones elevades,
preferentment per damunt de la cota 600, amb l’objecte de precisar la quantitat de pluja
caiguda a les illes, així com la intensitat per millorar el coneixement de la recàrrega d’aigua. En
concret, proposa:
− Illa de Mallorca. Proposa la instal·lació d’estacions meteorològiques en cotes per damunt
de 800 m a la Serra de Tramuntana i a les zones més elevades de les Serra de Llevant.
− Illa de Menorca. Planteja la instal·lació de noves estacions a la zona occidental de l’illa i
al Mont Toro.
− Illa d’Eivissa. Precisa de noves estacions meteorològiques en la meitat nord-occidental
de l’illa.
− Illa de Formentera. Necessita noves estacions en el terç sud-occidental.
En total, es proposa la instal·lació de vint-i-dues estacions meteorològiques a les Illes Balears,
si bé aquestes propostes encara han de coordinar-se amb el Centre Territorial de Balears de
l’Agència Estatal de Meteorologia i, per tant, no s’han confirmat ni definit exactament la situació
de cada una d’aquestes estacions.
A priori els impactes que puguin generar aquestes instal·lacions poden ser considerats poc
significatius sobre el medi natural, atès que la dimensió d’aquestes estacions solen ser
reduïdes, amb una ocupació mínima sobre el terreny.
En tot cas, en proposar aquestes instal·lacions en zones d’elevada altura (Serra de Tramuntana
i Llevant de Mallorca), hi ha la probabilitat que puguin situar-se sobre elements del medi natural
de gran valor, atès que s’ubiquen a àrees protegides dels espais de Xarxa Natura 2000,
paratge natural o parc natural. En aquests casos concrets, una mala gestió en la ubicació i en
la instal·lació d’aquests serveis, podrien afectar puntualment la destrucció de sòl, així com
espècies vegetals d’alt valor ecològic i afeccions sobre el paisatge.
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Mapa d’elevació de l’illa de Mallorca. Cal esmentar que les zones elevades de la Serra de Tramuntana i de Llevant hi
ha llocs de la Xarxa Natura 2000

Per això, després d’haver definit la situació exacta de les estacions meteorològiques
proposades, han de considerar-se les actuacions sobre espais protegits, amb l’objecte que
tenguin una nul·la afecció sobre aquests i els valors objecte de protecció. En tot cas, aquelles
estacions que puguin produir afeccions als llocs que integren la Xarxa Natura 2000 (LIC i
ZEPA), han d’incloure un estudi d’avaluació de repercussions ambientals, d’acord amb l’article
39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
de les Illes Balears. Aquest pot detectar i avaluar els efectes de les actuacions concretes i, per
tant, determinar-ne la viabilitat o no, o la necessitat d’adoptar mesures protectores, correctores
o compensatòries necessàries per minimitzar els impactes sobre els hàbitats i les espècies
d’interès comunitari.
Des d’un punt de vista ambiental, la ubicació òptima d’aquestes infraestructures és situar-les
juntament amb les infraestructures que puguin haver-hi prèviament (repetidors, antenes de
telefonia, torres de vigilància, etc), amb l’objecte d’evitar la dispersió espacial d’elements
artificials. Complementàriament i amb caràcter general, s’hi han de preveure les mesures
preventives següents:
− Les estacions han d’ocupar la mínima extensió necessària per a la instal·lació dels
equips meteorològics.
− S’ha de procurar, en la mesura que sigui possible, minimitzar l’afecció sobre la vegetació
natural de la zona, i reduir al mínim la superfície ocupada.
− S’han d’evitar les afeccions sobre espècies d’alt valor ecològic.
− Si fa falta, s’han d’instal·lar senyalitzadors de provada eficàcia i mínim impacte visual als
cables de vents de les torres d’instrumentació. D’aquesta manera es redueix la
possibilitat de col·lisions de l’avifauna.
− La instal·lació de les estacions ha de fer-se al punt menys vulnerable paisatgísticament,
de tal manera que es minimitzin les afeccions sobre la qualitat paisatgística per la
introducció d’elements artificials. De la mateixa manera, se n’ha d’evitar la ubicació en
punts de màxima visibilitat.
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− S’han d’integrar paisatgísticament les instal·lacions, mitjançant l’ús de materials no
discordants amb l’entorn, donant prioritat als naturals (fusta, pedra, etc).
En tot cas, el coneixement dels paràmetres representatius del medi ambient quant al clima ha
de considerar-se positiu, ja que serveix de base per crear un servei de seguiment i d’alerta, que
ajuda a crear una política adequada en matèria de gestió del recurs de l’aigua,
desenvolupament sostenible del terreny i una distribució racional dels recursos hídrics.
Indirectament, permet el seguiment i l’estudi dels processos que influeixen en el canvi climàtic,
considerat un problema de gran importància a escala mundial.
Xarxa hidromètrica
El Pla promou l’ampliació de la xarxa hidromètrica de les Illes Balears, atès que actualment
aquesta se circumscriu exclusivament a Mallorca i les estacions existents han quedat
obsoletes. L’objectiu és ampliar la xarxa a tres nivells:
− Xarxa general, per controlar l’escorrentia de les principals conques, així com l’avaluació
de la recàrrega o de la descàrrega d’aqüífers.
− Xarxa de fonts, per controlar les descàrregues i els coeficients d’infiltració en algunes
unitats, amb l’objecte de millorar la gestió dels seus recursos.
− Xarxa de zones humides, per controlar els cabals superficials o subterranis que els
alimenten, i millorar el coneixement del funcionament hidràulic.
En general, un major coneixement de les sèries hidrològiques de les conques fluvials ha de
permetre plantejar un programa de mesures capaces de considerar les modificacions
ambientals en els règims de precipitació i d’aportació d’aigua que suposa el canvi climàtic.
Aquestes instal·lacions afecten positivament el medi hídric de les Illes Balears, ja que, a més de
permetre conèixer l’estat de les masses d’aigua, serveixen per fer-ne un seguiment de la
qualitat. Així, es pot anticipar de manera més eficient i efectiva davant qualsevol problemàtica
que es produeixi en les masses d’aigües i es pot afinar en els objectius proposats en el Pla.
Evidentment, la instal·lació d’aquestes estacions de mesura podria produir efectes negatius
sobre el medi natural, segons la localització i les característiques. Tanmateix els seus efectes
poden considerar-se poc significatius i de baixa magnitud, perquè la grandària, l’extensió o
l’àrea d’influència són mínimes i molt localitzades.
En tot cas, s’ha analitzat la localització d’aquests instruments al territori, basant-se en la
informació facilitada en el Pla, amb l’objecte de valorar els possibles efectes i les interaccions
d’aquestes infraestructures amb els espais naturals situats al seu entorn.
Cal indicar que la informació sobre la ubicació de les estacions foronòmiques, no s’ha definit
encara concretament. Així que, per a l’anàlisi dels efectes territorials i ambientals, s’ha
considerat ampliar les possibles zones que podrien veure’s afectades per la implantació
d’aquestes estacions de mesures, establint un perímetre o àrees d’influència (buffer) de 2 km
sobre la localització provisional establerta en la documentació del Pla objecte d’estudi.
A les figures adjuntes, es plasma la localització de la xarxa foronòmica proposada a cada illa,
així com l’àrea d’influència (zones d’una major probabilitat d’ubicació), superposant les
categories de sòl rústic segons els diferents plans territorials insulars. D’aquesta manera,
s’identifiquen les estacions foronòmiques de la xarxa que ambientalment són més viables,
enfront d’altres que podrien suposar unes majors afeccions sobre el medi pel fet d’ubicar-se en
zones d’alt valor ecològic. En aquests últims casos, si finalment s’hi instal·len, han de
sotmetre’s a un segon nivell de revisió ambiental en què es considerin totes aquelles mesures
adequades per reduir, per eliminar o per compensar els efectes negatius que puguin produir
sobre el medi ambient.
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En el cas de Mallorca, de tota la superfície on hi ha la possibilitat que se situï una estació
hidromètrica, el 35% se situa en sòl rústic protegit segons el Pla Territorial de Mallorca (AANP,
ANEI i ARIP). Les ubicacions més fràgils són les situades a àrees de la Serra de Tramuntana.
Respecte als llocs inclosos en la Xarxa Natura, de les vint-i-dues estacions de Mallorca,
aproximadament el 30% podrien situar-se en aquestes zones protegides o localitzar-se a prop.
Específicament, els espais LIC i ZEPA amb major probabilitat són cimals de la Serra,
muntanyes de Pollença, na Borges i l’Albufereta, tal com s’analitza en l’annex IV que s’adjunta
a aquest estudi.
XARXA HIDROMÈTRICA MALLORCA

Categoria
AANP
Rústic protegit ANEI
ARIP
SRG
SRG-F
Rústic comú
AIA
AT
Sòl urbà/urbanitzable

Superfície (ha)
2.750
5.005
1.630
10.210
375
2.890
1.755
1.980

%
10,3%
18,8%
6,1%
38,4%
1,4%
10,9%
6,6%
7,4%

A Menorca, a pesar de planificar només quatre estacions per ampliar la xarxa foronòmica, el
75% del territori podria situar-se en sòl rústic protegit segons el Pla Territorial de Menorca
(vegeu la taula adjunta). Els espais protegits de Xarxa Natura que podrien veure’s afectats són
el de la costa sud de Ciutadella, de Binigaus a Cala Mitjana, dels Alocs a Fornells, de Canutells
a Llucalari i s’Albufera des Grau.
RED HIDROMÈTRICA MENORCA
CategorIa
AANP
ANEI
Rústic protegit ANIT
ARIP
AP
SRG
Rústic comú
AIA
Sòl urbà o urbanitzable

SuperfÍcie (ha)
1.200
1.280
500
340
45
1.010
160

%
26,5%
28,2%
11,0%
7,5%
1,0%
22,3%
3,5%

A Eivissa, només s’han proposat tres estacions de mesures, totes pròximes a zones urbanes,
segons la ubicació aproximada facilitada pel Pla. A l’anàlisi feta es cobreix una àrea major que
l’ocupació real d’aquestes instal·lacions, amb l’objecte de determinar les possibles ubicacions
dins d’una àrea de 2.000 m al voltant de la localització estimada en el Pla. Aquesta anàlisi ja
indica que només el 6% de la superfície estudiada és sòl rústic protegit pel Pla Territorial
insular i totes allunyades d’espais de la Xarxa Natura.
RED HIDROMÈTRICA EIVISSA
Categoria
AANP
Rústic protegit ANEI
ARIP
SRG
AIA
Rústic comú
AT
Sòl urbà o urbanitzable

Superfície (ha)

68
62
108
535
810
690
1.500

%

1,8%
1,6%
2,9%
14,2%
21,5%
18,3%
39,8%

Atesa la particular climatologia de l’Illa i el règim espasmòdic dels seus torrents, absolutament
dependent de la precipitació i reduït als instants de crescuda, la instal·lació d’aquests
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instruments de mesures són essencials, a més d’indispensable, per detectar un ampli ventall de
problemes ambientals derivats de la pressió antròpica sobre el territori (urbanitzacions,
sobreexplotació d’aqüífers, abocament d’aigües contaminades, ús de fertilitzants, etc.).
S’ha de recordar que la càrrega de sediment que transporta la xarxa de drenatge d’un torrent
és una fase destacada del cicle geoquímic global, i en la majoria dels casos se’n desconeix la
magnitud i la distribució temporal (durant les crescudes de diversa importància). Per tant, el
monitoratge de les conques ha de permetre saber la dinàmica torrencial, és a dir, conèixer
quina quantitat d’aigua i de sediments exporta la conca.

Estació d’aforament al Torrent de na Borges (Mallorca) per als estudis de caracterització hidrològica i de transport de
sediments a la conca (Departament de Ciències de la Terra de la UIB)
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Xarxa piezomètrica
En la comunitat autònoma les aigües subterrànies són el principal recurs hídric que constitueix
un bé públic de màxim interès que cal conservar. L’elaboració d’estudis periòdics que permeten
conèixer les característiques hidrogeològiques i hidroquímiques de les aigües subterrànies, així
com la seva evolució en el temps, són indispensables per a la correcta gestió d’aquest recurs
natural.
Dins d’aquest marc, hi ha distintes xarxes de control de nivells piezomètrics i de qualitat
química dels aqüífers situats a les Illes Balears que, de vegades, procedeixen d’antigues
xarxes establertes per organismes i per institucions ja extingides, i que compten amb registres
periòdics que es remunten a la primera meitat de la dècada dels setanta.
No obstant això, la introducció del concepte de “massa d’aigua” de la DMA en substitució de la
“unitat hidrològica”, ha suposat la necessitat implantar nous punts a les xarxes generals de
control de piezometria i de qualitat. Per a això, es proposa la instal·lació de cinquanta-vuit nous
piezòmetres, localitzats de manera aproximada sobre el territori a les figures adjuntes.
Com en el cas de la xarxa foronòmica, la construcció de sondeigs podria produir efectes
negatius sobre el medi natural segons la localització i les característiques. Encara que els seus
efectes poden considerar-se pocs significatius i de baixa magnitud perquè la grandària,
l’extensió o l’àrea d’influència són mínimes i molt localitzades.
En general, durant la construcció dels nous sondeigs, les alteracions són molt poc significatives
o negligibles, i requereixen només d’una pràctica correcta i expressament considerada en les
unitats d’obra quant a la localització dels elements auxiliars a la perforació, la utilització
d’accessos, la retirada de sobrants i de residus, la localització i la manera d’abocament dels
desguassos, el disseny d’edificacions auxiliars i la restauració dels terrenys i de la vegetació, si
n’és el cas.
Únicament pot produir un grau d’impacte més elevat en el cas d’una localització singular, en
relació, per exemple, a la vegetació (afecció a flora protegida), fauna (nidificació i cria) i
paisatge (punts de gran visibilitat a zones d’alta qualitat paisatgística).
Per això, s’estableix la mateixa metodologia d’anàlisi que en l’apartat anterior, examinant les
possibles ubicacions d’aquests sondeigs sobre el territori, amb l’objecte de conèixer les zones
que poden veure’s afectades, mitjançant la superposició de les categories de sòl rústic segons
els diferents plans territorials insulars i dels llocs de Xarxa Natura 2000.
A l’illa de Mallorca, de tota la superfície on hi ha la possibilitat que se situï un nou sondeig, el
40% se situa en sòl rústic protegit segons el Pla Territorial de Mallorca (AANP, ANEI i ARIP).
Les ubicacions més fràgils són les situades a àrees de la Serra de Tramuntana (paratge
natural) i al Llevant mallorquí (parc natural).
XARXA PIEZOMÈTRICA MALLORCA

Categoria
AANP
Rústic protegit ANEI
ARIP
SRG
SRG-F
Rústic comú
AIA
AT
Sòl urbà o urbanitzable

Superfície (ha)
2.530
10.990
3.660
20.630
1.970
855
1.355
1.610

%
5,8%
25,2%
8,4%
47,3%
4,5%
2,0%
3,1%
3,7%

Respecte als llocs inclosos en la Xarxa Natura, dels trenta-sis sondeigs ubicats a Mallorca,
aproximadament el 30% podrien situar-se en aquestes zones protegides o localitzar-se a prop.
Concretament, els espais LIC i ZEPA que amb una major probabilitat acullin un nou sondeig
són Costa Brava de Mallorca, muntanyes d’Artà, badies de Pollença i d’Alcúdia, es Galatzó –
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s’Esclop, Comuna de Bunyola, Fita de Ram, muntanyes de Pollença i na Borges, tal com
s’analitza en l’annex IV que s’adjunta a aquest estudi.
A Eivissa, s’han proposat vint-i-dos sondeigs, distribuïts de manera homogènia per tota l’illa. A
l’anàlisi feta sobre la possible ubicació d’aquests sondeigs, s’ha cobert una àrea extensa per
pal·liar la falta d’informació detallada. Es detecta que el 43% de la superfície estudiada se situa
en sòl rústic protegit pel Pla Territorial insular. Els espais protegits de Xarxa Natura que podrien
veure’s afectats són Cap Llentrisca - sa Talaia, Serra Grossa i nord de Sant Joan.
XARXA HIDROMÈTRICA EIVISSA
Categoria
AANP
Rústic protegit ANEI
ARIP
SRG
AIA
Rústic comú
AT
Sòl urbà o urbanitzable

Superficie (ha)

6.500
3.970
1.540
10.680
3.340
1.490
420

%

23,3%
14,2%
5,5%
38,2%
11,9%
5,3%
1,5%

A pesar que els efectes de la construcció de nous sondeigs són poc significatius i localitzats,
atesa la falta informació detallada dels projectes de sondeigs planificats, en el moment de
definició d’aquests han de prendre’s mesures específiques per evitar afeccions ambientals
durant la construcció dels nous sondeigs. S’insta:
− Controlar la superfície d’ocupació i els moviments de terra, així com el condicionament
de les noves formes del relleu a la zona dels sondeigs.
− La restauració ambiental de les zones dels sondeigs, mitjançant la revegetació amb
espècies autòctones, si cal, així com la integració paisatgística de les infraestructures
projectades.
− El control dels possibles abocaments a les lleres durant els treballs de perforació, la
situació de les instal·lacions temporals, l’aplicació de mesures de prevenció de la
contaminació de l’aigua procedent dels abocaments generats en les excavacions, i la
maquinària d’obra.
− El control de la possible afecció sobre els espais naturals protegits i els hàbitats d’interès
comunitari recollits en la Directiva 92/43/CE, potencialment afectats pel projecte.
− El seguiment i la vigilància de la integració paisatgística dels sondeigs, la protecció de la
vegetació circumdant, la comprovació de la integració ambiental del conjunt de l’obra i el
control de les àrees restaurades.
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NOVES CAPTACIONS O SUBSTITUCIONS PER A LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT
QUANTITATIU O QUALITATIU
El Pla preveu un seguit d’obres de captació d’aigües subterrànies necessàries per garantir el
proveïment futur. En aquest sentit, ja està disponible l’aprofitament de la font de sa Costera,
però, a més, es preveu l’aprofitament de les fonts de Deià i l’ampliació de les instal·lacions de
Llubí-Sencelles.
Al nivell de planificació en què ens situam, resulta impossible determinar els efectes ambientals
d’aquestes actuacions de manera concreta, tant al que es refereix a les futures conduccions
com a la mateixa instal·lació, ja que encara no s’han definit els projectes bàsics d’aquestes
infraestructures. Per tant, la viabilitat d’aquests aprofitaments, així com les seves possibles
alternatives, han d’avaluar-se de manera específica a través dels estudis d’impacte ambiental
corresponents, tràmit, d’una altra banda, requerit per la normativa vigent.
D’una altra banda, el Pla considera necessari que tots els ajuntaments que es proveeixen d’un
sol punt de captació disposin d’una segona captació de reserva. En el cas d’aquells que
disposin de més d’un punt de captació, han de disposar d’almenys un nou pou només amb
caràcter de garantia. I finalment, considera necessari la substitució de pous afectats per
salinització o per una altra contaminació.
En aquest context, les noves captacions proposades repercutiran sobre millores en el
proveïment urbà, evitant un desproveïment de la població, atès que amb aquestes mesures es
pretén garantir la disponibilitat del recurs, així com assegurar la qualitat i la quantitat d’aigua per
a subministrament urbà. Amb això, indirectament es racionalitza l’explotació de l’aigua i es
protegeixen els recursos hídrics de bona qualitat, reservant-los per al consum urbà.
Evidentment, la construcció d’aquests nous pous requereix d’un estudi hidrogeològic previ per
determinar-ne la zona idònia i les característiques constructives. En l’àmbit estratègic, se
suggereix no construir els nous pous a zones protegides (LECO, AANP i ANEI). Únicament
s’ha de permetre a través d’un estudi d’alternatives si no és viable a la resta de zones. A més,
s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud, un estudi d’impacte ambiental i un estudi de
repercussió ambiental si s’ubiquen a espais de la Xarxa Natura 2000.
INTERCONNEXIÓ D’INFRAESTRUCTURES
El Pla preveu l’execució de noves conduccions de proveïment que permetin interconnectar
infraestructures i dipòsits que formen part de les obres hidràuliques més importants de les Illes
Balears, completant així la xarxa ja existent.
A través d’aquestes actuacions es pretén garantir la disponibilitat del recurs, així com assegurar
la qualitat i la quantitat d’aigua per a subministrament urbà, racionalitzant l’explotació de l’aigua
i protegint els recursos hídrics de bona qualitat.
Tot aquest conjunt d’interconnexions permet a priori disposar d’aigua de distintes procedències
per proveir la població i, per tant, aconseguir-ho amb la major eficiència. Però permet, a més,
recuperar els aqüífers i les fonts de bona part de les illes, ja que, en guanyar en eficiència, es
disminueix la sobreexplotació i es recuperen gradualment els recursos disponibles.
Evidentment, les obres de canalització de conduccions d’aigües tenen repercussions
mediambientals, especialment durant la fase de construcció, com són:
− Ocupació temporal d’espais agrícoles, vials rurals, zones urbanes i moviment de terres.
− Provisió de materials, residus de construcció i terres inertes.
− Desbrossament i neteja, que produeixen una eliminació directa de la vegetació de la
zona afectada.
− Trànsit de maquinària, vehicles pesants i perforació de rases terrestres.
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− Desmantellament de les instal·lacions aèries existents.
La fase de funcionament implica efectes positius perquè va lligat a una millora del proveïment
públic d’aigua potable.
La magnitud dels efectes negatius que puguin produir aquestes instal·lacions ve determinada
principalment pel traçat, perquè poden travessar zones protegides o d’un alt valor ecològic. En
aquest sentit, tant els projectes que es generin per executar aquestes interconnexions
planificades, com els estudis d’impacte ambiental corresponents, han de recollir un seguit
d’alternatives amb l’objecte de seleccionar la millor solució integral o la millor alternativa
ambiental global.
A priori, els traçats amb mínima afecció sobre el medi natural són aquells que projectin sobre
carreteres, camins i vials existents, ja que es redueixen o es mitiguen els impactes sobre la
salut humana, la flora i el paisatge. A més, si les conduccions són soterrades, l’impacte al medi
biòtic és molt reduït.
A fi d’identificar de manera preliminar el grau aproximat de les afeccions a espais protegits de
les illes, s’analitza el traçat de les interconnexions proposades en relació a les categories de sòl
protegit segons els plans territorials insulars i segons els espais inclosos en la Xarxa Natura
2000.
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Al quadre següent, s’observa l’afecció a sòl rústic protegit per trams de conduccions
planificades, tal com està proposat el traçat de les canonades. S’observa que el 70% de les
interconnexions de Mallorca travessen sòl rústic comú. Els trams que poden afectar una major
superfície de sòl protegit són les conduccions de Palmanyola-Valldemosa, Sóller-Deià, la zona
costanera de Santa Margalida i les prolongacions de les conduccions de Manacor i de
Porreres.
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Superposició de la traça de les interconnexions proposades pel Pla amb les categories del sòl del PTM
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Percentatge del les categories de sòl (PTM) afectats pel traçat de les canonades en les interconnexions a Mallorca

En relació amb els llocs de Xarxa Natura, la major part de les interconnexions proposades a
Mallorca no travessen zones LIC i ZEPA. Tal com estan planificats els traçats de canonades,
només els traçats de canalització que se citen en la taula següent podrien veure’s afectats.
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Superposició de les interconnexions previstes a Mallorca amb els espais de Xarxa Natura

CONDUCCIÓ

ESPAI XARXA NATURA
Codi
Protecció
Nom
Sóller-Deià
ES5310083 LIC
Es Boixos
Maria de la Salut-Petra-Manacor ES5310029 LIC
Na Borges
Es
Trenc
Prolongació
conduccions
ES0000037 LIC i ZEPA Salobrar
Manacor i Porreres
Campos
ES0000145 LIC i ZEPA Mondragó

Logitud (m)
490
1.760
–
de
5.600
2.600

En tot cas, s’ha de tenir en compte que per a cada una d’aquestes actuacions, han de
desenvolupar-se els projectes corresponents, on s’ha d’incorporar un estudi d’alternatives que
analitzi les diferents opcions de traçats de canalitzacions, amb l’objecte d’obtenir una correcta
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estimació dels efectes ambientals i, en definitiva, facilitar la presa de decisions a la recerca de
la millor solució global de cada actuació.
A l’illa d’Eivissa, el 95% de les interconnexions proposades travessen sòl rústic comú i urbà o
urbanitzable, aprofitant la xarxa de camins i de carreteres majoritàriament. Així mateix, a priori,
no es veu afectada cap espai de la Xarxa Natura 2000. No obstant això, el detall de cada tram
ha de ser avaluat en les avaluacions d’impacte ambiental de cada projecte que es deriven.
En canvi, a l’illa de Formentera, el traçat de les interconnexions travessa per zones protegides
amb categoria d’AANP (2.300 m) i d’ANEI (3.000 m), i un tram es troba molt pròxim a la LIC i
ZEPA ses Salines d’Eivissa i de Formentera (ÉS0000084).

INTERCONNEXIONS EIVISSA
Categoria
AANP
Rústic protegit ANEI
ARIP
SRG
Rústic protegit AIA
AT
Sòl urbà o urbanitzable

Longitud (m)

1.407
380
1.920
26.850
14.220
6.420
9.950

%

2,3%
0,6%
3,1%
43,9%
23,3%
10,5%
16,3%

INTERCONNEXIONS
FORMENTERA
Longitud (m)
%

2.300
3.085
8.315
3.665
902

12,6%
16,9%
45,5%
20,1%
4,9%

Amb caràcter general, l’estudi de noves conduccions han de:
− Aprofitar els corredors humans preexistents (especialment en infraestructures lineals),
per evitar augmentar la fragmentació del paisatge i la intrusió a zones naturals.
− Penalitzar aquelles actuacions que causen una major fragmentació de corredors
biològics i afecció de boscs, ecosistemes fluvials, aiguamolls i uns altres hàbitats
d’interès, cercant alternatives menys agressives per al medi natural.
− Controlar les actuacions a zones sensibles i limitar la construcció d’infraestructures en
aquestes zones.
En conclusió, cal indicar que les infraestructures d’interconnexió poden considerar-se un
requisit previ i obvi per a una gestió conjunta dels recursos hídrics. En aquest sentit, moltes de
les infraestructures ja existents poden orientar-se, amb relativa facilitat, a les necessitats
d’interconnexió, encara que amb una major facilitat, poden dissenyar-se els nous projectes
perquè prevegin aquesta possibilitat.
L’establiment de criteris operacionals clars i consensuats resulta imprescindible per poder
gestionar de manera integrada els recursos hídrics. A pesar del seu caràcter elemental,
aconseguir acordar aquests criteris no resulta fàcil i més encara quan en la gestió integrada
intervenen entitats diverses, amb interessos distints. Un aspecte positiu per assenyalar és la
potencialitat d’intercanvis de la disponibilitat d’aigua entre els diversos elements que componen
el sistema; de fet, més enllà de petites diferències en la qualitat, el metre cúbic d’aigua pot
considerar-se equivalent tant si procedeix d’aigües superficials com de subterrànies o de
dessalades.
En tot cas, una correcta gestió i ús d’aquestes infraestructures en l’àmbit insular, requereix d’un
regulador o d’un organitzador del sistema integrat, indispensable per al seu funcionament.
Sempre poden produir-se conjuntures temporals o espacials que obliguen a ràpides decisions
que, per la seva mateixa naturalesa, no puguin ser sotmeses a un procés de discussió
participativa. Llavors és quan l’existència d’un regulador manté el sistema operatiu.
Finalment, cal recalcar que l’execució d’aquest tipus d’infraestructures exigeix d’un estudi
d’impacte ambiental del projecte, en incloure’s en l’annex I, grup 8 apartat g (instal·lacions de
conducció d’aigua amb longitud superior a 2 km i, en tot cas, les situades a ANEI d’alt nivell de
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protecció) de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions estratègiques de les Illes Balears. Per aquesta raó han de comptar amb una anàlisi
mediambiental detallada i una definició més concreta d’impactes i mesures, a fi de determinar
si aqueix projecte concret es pot o no desenvolupar i, si n’és el cas, de quina manera o quins
condicionants ambientals requereixen.
Igualment, totes aquelles interconnexions planificades que puguin produir afeccions als llocs
que integren la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA), han d’incloure un estudi d’avaluació de
repercussions ambientals, d’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears. Aquest pot detectar i
avaluar els efectes de les actuacions concretes i, per tant, determinar-ne la viabilitat o no i la
necessitat adoptar mesures protectores, correctores o compensatòries necessàries per
minimitzar els impactes sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari.
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SANEJAMENT I DEPURACIÓ
L’instrument de planificació en matèria de sanejament, de depuració i de reutilització en alta, es
duu a terme mitjançant el pla director de sanejament de les Illes Balears (PDSS), actualment en
tràmit de desenvolupament.
Els criteris i els objectius per a la redacció del PDSS són:
− La realització d’un diagnòstic de la situació actual i de les necessitats.
− La recopilació de la totalitat de les instal·lacions públiques existents que conformen els
sistemes de sanejament i de depuració en alta.
− L’establiment de noves infraestructures necessàries en matèria de sanejament i de
depuració en alta.
− La previsió d’ampliació, de remodelació o de millora de les infraestructures existents, per
optimitzar i per adaptar el seu funcionament a les condicions reals.
− La previsió de l’adaptació de les instal·lacions existents i la de nova creació a la
normativa vigent, i molt especial a la Directiva marc de l’aigua, d’aigües residuals i
d’aigües de bany, al Pla Hidrològic de les Illes Balears, a la legislació autonòmica de
zones sensibles i, si n’és el cas, a la normativa bàsica estatal que determini les
condicions bàsiques per a la reutilització de les aigües depurades.
− El foment de les actuacions d’investigació, de desenvolupament i d’innovació (I+D+I),
com a instrument previ per assolir els objectius fixats i per definir noves perspectives.
− El foment de les mesures d’eficiència i d’estalvi energètic i la utilització d’energies
renovables.
− L’establiment de mesures correctores per minimitzar els impactes mediambientals de les
instal·lacions, de la contaminació lumínica, de la contaminació del sòl i de la
contaminació per renou.
− L’impuls en la reutilització dels estudis de viabilitat tècnica i econòmica necessàries per
fomentar els projectes de reutilització d’aigües regenerades.
Les actuacions incloses en el PDSS es basen en l’execució d’obres de primera implantació, de
reforma, de conservació i de manteniment, i de demolició en les infraestructures de
sanejament. De manera resumida, se centren en:
o Obres d’execució de nous sistemes de sanejament en alta i millora dels existents
(col·lectors, EDAR, impulsions, dipòsits…).
o Obres d’execució d’EDAR de nova implantació.
o Obres d’execució d’ampliacions, de remodelacions i de millores d’EDAR existents.
o Obres d’execució de tractament de fangs i d’uns altres residus generats.
o Obres d’execució de nous sistemes d’abocament i de millora dels existents (emissaris
maritimoterrestes, torrents, pous d’infiltració, etc.)
o Obres d’execució de sistemes de reutilització en alta (tractaments terciaris, xarxa de
distribució d’aigües regenerades en alta…).
D’acord amb aquests criteris bàsics en què es fonament el PDSS, els efectes més positius des
del punt de vista ambiental de l’aplicació d’aquest Pla, són la reducció de la contaminació per
l’augment del volum d’aigua residual que ha de rebre un tractament adequat, l’increment de la
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quantitat d’aigua reutilitzable o regenerada i un ús més racional del recurs. D’una altra banda,
els efectes negatius estan relacionats amb l’impacte localitzat de la ubicació de les diferents
depuradores i de les conseqüències derivades de la posada en funcionament (renous,
contaminació lumínica, olors...).
No obstant això, les actuacions proposades en el pla director de sanejament porten associades
un procés d’avaluació ambiental estratègica (AAE), paral·lel a l’elaboració del pla esmentat, la
qual cosa ha de permetre integrar els aspectes ambientals de les actuacions que puguin tenir
efectes significatius sobre el medi ambient, bé directament a través de les seves mateixes
determinacions, bé perquè estableixin el marc per a la futura autorització de projectes
legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
En tot cas, convé recalcar que la norma del Pla Hidrològic objecte d’estudi incorpora una guia
dels requisits de tractaments de les aigües residuals, d’acord amb la població equivalent, el
tipus de zona on es fa l’abocament i el sistema de depuració previst. Així mateix, es redueix
l’evolució temporal del disseny i el dimensionat de les depuradores, passant d’un horitzó mínim
de vint-i-cinc anys fixat en l’actual PHIB, a nou anys. Així s’eviten situacions com les que poden
ocórrer a determinades zones, on el creixement desorbitat experimentat en els últims anys, no
ha anat lligat a un redimensionament de l’estació depuradora; això ha ocasionat problemes en
el tractament de les aigües residuals, en veure’s superada la seva capacitat de tractament.
Després d’haver aprovat el PDSS, el Pla Hidrològic ha d’integrar totes les infraestructures
previstes en aquest dins un marc de sostenibilitat, atès que l’anàlisi mediambiental que
requereix el procés d’AAE és paral·lel a l’elaboració del pla de sanejament. Així es permet
definir de manera concreta els efectes previsibles de la seva aplicació i determinar-ne la
viabilitat de les actuacions previstes i els condicionants ambientals necessaris per aplicar.
REUTILITZACIÓ
Un dels objectius del Pla Hidrològic és l’ús de les aigües regenerades, minimitzant les
produccions excedentàries actuals de les depuradores de les illes que aboquen al mar o als
torrents. D’aquesta manera es permet la substitució de regadius tradicionals amb aigües
subterrànies i es repercuteix en un estalvi d’aigües naturals. Per a això, ha d’optimitzar-se la
distribució i l’ús de l’aigua regenerada, ja que en el cas de l’illa de Mallorca, gran part de la
producció es concentra a la zona de Palma i s’hi afegeix la falta d’infraestructures per a
emmagatzemar-hi aquest recurs.
La reutilització de les aigües regenerades des del punt de vista ambiental, té una gran
importància atès que es tracta d’aprofitar unes aigües que tenen un cost de depuració elevat i
que moltes vegades són abocades al medi i no són aprofitades. En aquest context, a priori
aquelles actuacions encaminades a potenciar la reutilització de l’aigua regenerada, ha de
permetre l’alliberament de pous d’aigües naturals recuperant els seus nivells, i ha de comptar
amb una reserva d’aigua de què es pot beneficiar el consum humà.
D’una altra banda, el fet de reutilitzar les aigües regenerades en l’agricultura també influeix
directament en un menor o quasi nul ús de fertilitzants, la qual cosa repercuteix molt
positivament en una menor contaminació del sòl i de les aigües subterrànies.
Des del punt de vista del sector econòmic, la reutilització de les aigües regenerades pot donar
un impuls al desenvolupament rural, garantint el subministrament d’uns cabals molt idonis per
als conreus existents; donant peu a un increment d’aquests —fet que possibilita un augment
dels llocs de feina en el sector primari—, i dels conreus de regadiu (fruiters i hortalisses) i de
farratgers, necessaris per a la ramaderia.
En definitiva, les actuacions encaminades a un major aprofitament de les aigües regenerades,
estan en la línia del respecte al medi ambient, la millora del desenvolupament rural i la
sostenibilitat.
En tot cas, els projectes i les actuacions sobre la reutilització d’aigua per a reg inclosos en
l’Esborrany del Pla Hidrològic, vénen determinats pel Pla Nacional de Regadius (2008), aprovat
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mitjançant el Reial decret 329/2002, de 5 d’abril, i en el seu corresponent Acord marc de
col·laboració entre administracions, aprovat el 23 de desembre del 2002. En aquest Acord marc
es van recollir les actuacions que es preveuen en el Pla Nacional de Regadius per a les Illes
Balears; i és significativa la superfície de 2.250 ha per transformar amb aigües depurades com
a regadius socials.
Aquest Pla Nacional de Regadius elaborat i aprovat pel Govern de l’Estat té com a finalitat
adequar les previsions d’actuació en matèria de regadius a les polítiques comunitàries, i
coordinar el procés d’elaboració conjunta amb les comunitats autònomes dels programes de
desenvolupament rural, segons els principis de sostenibilitat, de cohesió, de multifuncionalitat,
de competitivitat, d’equitat, de flexibilitat, de corresponsabilitat i de coordinació.
A fi d’establir les condicions de col·laboració tècnica i financera que permeteren finançar i
executar al territori balear les obres seleccionades en el Protocol d’intencions i específicament
en el Pla Nacional de Regadius, es va signar el Conveni de col·laboració entre el MAPA i la
comunitat autònoma de les Illes Balears el 20 de febrer del 2004, per desenvolupar actuacions
de regadius a l’arxipèlag balear.
Per tant, el nou Pla Hidrològic preveu aquestes actuacions i els projectes planificats per
l’Administració competent en agricultura. No obstant això, des de la perspectiva del Pla
Hidrològic, l’Administració hidràulica ha de verificar que les accions programades donen
viabilitat a un enfocament de sostenibilitat en el funcionament i en el desenvolupament dels
regadius, en el marc del necessari equilibri per mantenir entre la disponibilitat de recursos, els
costs de la seva obtenció i la rendibilitat de les explotacions corresponents. Així mateix, a
l’efecte del Pla Hidrològic, les obres planificades han de sotmetre’s a l’anàlisi de cost i d’eficàcia
com un criteri (però no l’únic) per a la presa de decisions. En aquest sentit, cal una estreta
coordinació entre l’Administració hidràulica i la competent en matèria agrària.
Les propostes duites a terme a l’illa de Mallorca van encaminades a la maximització de
l’aprofitament efluent generat a Palma, mitjançant una distribució d’aquest per la resta de l’illa,
incorporant-hi les produccions de les altres EDAR dels municipis de l’interior. D’una altra
banda, es pretén obtenir la màxima capacitat d’acumulació d’aigua mitjançant la construcció de
3
basses de grandària mitjana (< 1 hm ).
Quant a la xarxa de distribució, es pretén formar a partir de quatre eixos principals:
− Eix Palma-Inca-Muro. Es pretén connectar amb les basses ja existents (Santa Maria del
Camí i Inca), així com noves derivacions cap a noves basses projectades.
− Eix Palma-Campos-Manacor. Actualment s’executa el primer tram (EDAR Palma-nova
bassa de Llucmajor) a través d’impulsió, per arribar a Manacor mitjançant gravetat.
− Eix Palma-Algaida-Petra. Pretén connectar la bassa existent de Son Ferriol cap a un
dipòsit de nova construcció a Coscolla.
− Eix Muro-Petra-Manacor. Connectarà pel nord amb els tres eixos anteriors.
Quant a les basses d’acumulació i de regulació, es preveu la construcció de set basses de
3
capacitat d’1 hm cada una, distribuïdes aproximadament segons la figura que s’adjunta.
D’una altra banda, a l’illa d’Eivissa s’ha plantejat la construcció de set basses reguladores amb
capacitats que oscil·len entre els 150.000 i els 300.000 m3, deu estacions d’impulsió i dotze
trams de canonada d’impulsió amb una longitud total de 54 km (vegeu el mapa adjunt).
Des de l’Administració agrària, es consideren aquestes actuacions vitals per al manteniment i
per a la millora de l’entorn agrari, així com per al futur d’un desenvolupament rural decisiu a les
Illes Balears.
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Una anàlisi preliminar de les afeccions de les obres planificades per a l’aprofitament agrícola de
les aigües regenerades, permet observar:
− En el cas de Mallorca, la majoria de les noves basses i de les canalitzacions projectades
es localitzen al centre de l’illa, i se situen en sòl rústic comú en més del 80 % de la
superfície analitzada.

−

CATEGORIA SÒL (PTM)

CATEGORIA SÒL (PTM)

AANP
Rústic protegit ANEI
ARIP
SRG
SRG-F
Rústic comú
AIA
AT
Sòl urbà o urbanitzable

Longitud (m)
5.450
9.380
4.460
147.800
5.240
28.170
3.020
550

BASSES REGADIU MALLORCA

%
2,7%
4,6%
2,2%
72,4%
2,6%
13,8%
1,5%
0,3%

Superfície (ha)
160
225
50
12.300
550
530
710
340

%
1,1%
1,5%
0,3%
82,7%
3,7%
3,6%
4,8%
2,3%

A l’illa d’Eivissa, les infraestructures planificades (basses, bombaments d’impulsió i de
canalitzacions), es distribueixen homogèniament per tot el territori i afecten potencialment unes
majors àrees d’espais protegits (AANP, ANEI i ARIP).
CATEGORIA SÒL (PTI)

AANP
ANEI
Rústic protegit
ARIP
SRG
AIA
Rústic comú
AT
Sòl urbà o urbanitzable

XARXA REGADIU EIVISSA

BASSES REGADIU EIVISSA

Longitud (m)

Superfície (ha)

%

1.820
890
6.870
35.040
14.900
10.590
10.530

2,26%
1,10%
8,52%
43,45%
18,48%
13,13%
13,06%

2.300
700
1.180
3.950
1.730
505
700

%
20,8%
6,3%
10,7%
35,7%
15,6%
4,6%
6,3%

− Quant a llocs de la Xarxa Natura 2000, els espais potencialment afectats, dependent de
la localització exacta de les infraestructures planificades, podrien ser s’Albufera de
Mallorca (ES0000038), l’Albufereta (ES000226), Xorrigo (ES5310102), Mondragó
(ES0000145) i Cap de ses Salines (ES0000228), a Mallorca, i els Amunts, a Eivissa (ES
5310105).
En tot cas, les actuacions concretes que puguin produir afeccions als llocs que integren la
Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA), han d’incloure un estudi d’avaluació de repercussions
ambientals, d’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears. Aquest pot detectar i avaluar els efectes de
les actuacions concretes i, per tant, determinar-ne la viabilitat o no i la necessitat adoptar
mesures protectores, correctores o compensatòries necessàries per minimitzar els impactes
sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari.
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A priori, la reutilització d’aigües regenerades és una gestió valuosa per pal·liar, en part, el dèficit
hídric i els problemes que aquest comporta. No obstant això, una mala gestió de l’ús de l’aigua
regenerada, pot ocasionar problemes ambientals que afecten tant la biota com la degradació
del sòl. A més el mateix maneig de les aigües residuals comporta un risc per a la salut humana.
Per això, cal controlar els riscs derivats de la reutilització d’aigües residuals depurades,
mitjançant el compliment de la normativa que la regula.
Des d’un punt de vista estratègic, prèviament a la construcció i a la implantació d’aquest tipus
d’infraestructures, s’hauria de valorar d’una banda, la capacitat real de les infraestructures
existents disponibles per a les comunitats de regants (millorant-ne la gestió, el control i el
manteniment), així com quantificar el consum agrícola, tal com estableix el programa d’actuació
núm. 5 del Pla Hidrològic proposat. Això ha de permetre una assignació dels recursos hídrics
apropiats i una conservació o una recuperació del medi natural. A més, s’hauria de potenciar
les actuacions dirigides a l’obtenció d’un major volum d’aigua regenerada, així com d’una
qualitat acceptable que permeti un ús d’aquest recurs sense riscs.
De la mateixa manera, atès que aquestes actuacions lligades a la construcció de grans
infraestructures, porten associats, d’una banda, importants efectes negatius principalment
sobre la conservació del sòl, la vegetació, la fauna, el paisatge... i, de l’altra, la possible
fragmentació del territori que afecta els hàbitats naturals, poden plantejar-se com a alternatives
viables actuacions destinades a optimitzar l’aigua disponible, a millorar l’eficiència global del
sistema de reg, disminuir les demandes... que permetin un important estalvi i millora de la
qualitat dels recursos hídrics.
En tot cas, l’execució d’aquest tipus d’infraestructures exigeix un estudi d’impacte ambiental
dels projectes que se’n deriven, on se’n pot determinar la viabilitat ambiental, així com les
alternatives o les mesures correctores per aplicar. Així i tot, globalment es defineixen un seguit
de mesures preventives per intentar minimitzar els possibles impactes potencials d’aquestes
obres, a saber:
Penalitzar les actuacions que causen una major fragmentació de corredors biològics i
afecció de boscs, ecosistemes fluvials, aiguamolls i uns altres hàbitats d’interès.
Promoure actuacions de millora ambiental d’infraestructures ja existents, a fi de
minimitzar els efectes negatius produïts per la construcció d’aquestes tant en la fase
d’obra com en la fase d’explotació, a fi de garantir la conservació d’elements territorials
valuosos i localitzacions de valor natural i cultural.
Prioritzar aquells projectes que incorporen mesures ambientals en què es garanteixi la
conservació del medi, així com els que limiten, a les zones més sensibles, el traçat de
camins o nous accessos a les explotacions.
Prioritzar projectes que se centren en la modernització de regadius existents.
PLANTES DESSALADORES
El Pla proposat, d’acord amb allò que ha succeït en l’última dècada, considera com a actuació
bàsica la utilització de recursos hídrics no convencionals mitjançant el dessalatge d’aigua de
mar. Per això, proposa una anàlisi de la necessitat i de la viabilitat de dues plantes
dessaladores, una dessaladora al Llevant de Mallorca i una altra a la plataforma oriental de
Menorca.
Les aigües dessalades ja formen part del subministrament a les zones insulars, a les Canàries i
més recentment a les Illes Balears, i probablement també ho facin massivament al litoral
mediterrani peninsular. En aquest sentit convé assenyalar que el seu ràpid desenvolupament
està relacionat amb la facilitat d’instal·lació, si la comparam amb unes altres mesures, i als
avenços tecnològics en el funcionament. Aquesta mateixa facilitat i els seus efectes paralitzants
sobre unes altres mesures menys consumidores d’energia, reflecteixen els seus inconvenients
principals.
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L’experiència en dessalatge a Espanya en els últims trenta anys dóna un balanç molt positiu i
així és reconeguda internacionalment. Quan s’observa el desenvolupament experimentat a illes
com Lanzarote i Fuerteventura, que només disposen de recursos hídrics procedents del
dessalatge, es poden constatar de manera evident els beneficis d’aportar aigua a un territori
que té grans possibilitats potencials, només limitades per la falta de recursos hídrics. Això
mateix s’ha pogut comprovar a Gran Canària, Tenerife, Ceuta, Mallorca, Eivissa, etc. i més
recentment a Alacant. La instal·lació de les dessaladores va evitar les restriccions de
proveïment urbà a Mallorca els anys d’extrema sequera viscuts entre 1997 i 2000.
Per tant, quan arribi el cas que les demandes de proveïment urbà no puguin satisfer-se a partir
de les masses d’aigua subterrània, ni mitjançant una millora de la gestió, han d’elaborar-se
estudis de necessitat i de viabilitat perquè es faci mitjançant el dessalatge d’aigua de mar. En
aquest context, com ja s’ha indicat, el Pla estableix com a prioritari la viabilitat d’una
dessaladora a la costa de Llevant. a l’illa de Mallorca, i una altra a la zona de Maó, a l’illa de
Menorca.
En l’apartat d’avaluació dels efectes dels programes d’actuacions, s’ha valorat específicament
els efectes positius i negatius que es deriven de la proposta de noves plantes dessaladores
(programa 14), així com la seva necessitat per afavorir un ús eficient dels recursos hídrics i
augmentar la sostenibilitat global a les illes, mitjançant l’ús del millor recurs disponible en cada
moment. D’aquesta manera es permet l’alliberament de recursos superficials i subterranis;
s’aconsegueix, a mitjà termini, recuperar els ecosistemes aquàtics, i obtenir les garanties de
qualitat i quantitat del recurs, objectius de la Directiva marc de l’aigua.
Per tant, a continuació s’analitzen les àrees del territori on el Pla proposa la ubicació de la
construcció potencial de les dessaladores a Mallorca i a Menorca, amb l’objecte de conèixer la
conjunció de les condicions territorials i ambientals de l’àrea considerada, perquè el projecte
definitiu d’aquestes infraestructures tengui present les condicions més favorables del medi i les
exigències o els requisits de l’activitat en qüestió, amb la finalitat d’instaurar un
desenvolupament sostenible.
A Mallorca, es proposa la localització estratègica al Llevant de l’illa (vegeu figura adjunta). Així
s’afavoreix una distribució més o menys consonant i uniforme a l’illa respecte a les
dessaladores ja existents.
En una primera aproximació per avaluar les accions derivades de la implantació d’una planta
dessaladora al Llevant de Mallorca, és imprescindible examinar-hi els usos del sòl i dels
recursos naturals existents, amb l’objecte de maximitzar l’aptitud del medi, natural i humà, i
minimitzar l’impacte negatiu que puguin exercir aquestes infraestructures.
En aquesta zona del Llevant mallorquí, els factors limitants per a la ubicació d’una planta
dessaladora han de ser l’entramat d’espais protegits existents. Des del Parc Natural de Llevant,
llocs de la Xarxa Natura 2000, reserva marina, així com àrees d’especial interès (ANEI) i àrees
d’alt nivell de protecció (AANP).
No obstant això, tal com pot observar-se en la figura adjunta, tant al municipi de Capdepera
com al de Son Servera, hi ha àrees relativament àmplies formades per sòl rústic comú (SRG i
DREC), que podrien temptejar-se com a opcions possibles per a la ubicació d’una planta
dessaladora.
A Menorca, únicament hi ha una planta dessaladora al municipi de Ciutadella (actualment en
fase d’obres). El Pla proposa l’estudi d’una nova IDAM a la zona oriental de Menorca. En
aquesta zona (vegeu les figures adjuntes), l’àrea del municipi del Castell i la pròxima a la
desembocadura del port de Maó semblen en principi les zones més òptimes per implantar
aquesta infraestructura.
Precisament en aquesta zona, igual que ocorre en l’extrem occidental de l’illa (rodalies de
Ciutadella), es registren unes concentració de nitrats per damunt del valor màxims admissible
per a aigües de consum humà (50 mg/l). Per tant, la implantació d’una dessaladora en aquest
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extrem oriental de l’illa podria minimitzar la pressió sobre els recursos subterranis i garantiria la
suficiència i la qualitat d’aquests a la població afectada.
Els principals impactes diferencials de les instal·lacions de dessalatge són els referents a
l’elevat consum energètic per m3 d’aigua produït, els relatius a l’abocament de salmorres i els
associats a la possible problemàtica de les captacions (habitualment mitjançant pous). En la
resta d’aspectes, les instal·lacions no difereixen d’una ETAP o d’una EDAR convencional amb
la seva xarxa de distribució o de col·lectors.
Quant al consum energètic (entre 3 i 5 KW/m3), sembla clar que està més acceptat socialment i
hi ha un major potencial d’increment de la producció d’energia (renovable o convencional) i del
seu transport, enfront del de l’aigua.
En relació amb les captacions, un disseny correcte no hauria de provocar impactes
significatius. No obstant això, el desconeixement que es té del funcionament d’alguns aqüífers
costaners, conjuntament amb la pressa amb què es fan habitualment aquestes instal·lacions,
recomana extremar totes les precaucions respecte d’això.
Respecte a l’abocament de salmorres, si es fa en unes condicions de profunditat i en zones
amb un fons marí adequat, els impactes previsibles són reduïts. En tot cas, es detecta que
s’hauria d’avançar en l’estudi tècnic i en la regulació d’aquest tipus d’abocaments.
Per tant, a l’hora de projectar aquestes dessaladores, a més de considerar la construcció
d’edificis i de conduccions, s’ha de preveure de manera especial el sistema i el punt
d’abocament de salmorra. La seva localització ha d’assignar-se a zones on l’impacte sobre les
comunitats bentòniques sigui mínim (preferentment abocar en fons sense vegetació). Amb
caràcter general s’hauria de:
− Evitar badies tancades i sistemes amb un important valor ecològic (praderies
d’angiospermes marines).
− Els abocaments de salmorres han de situar-se en zones amb un hidrodinamisme mitjà o
elevat que faciliti la dispersió de la sal.
− Evitar canvis importants en el règim hidrodinàmic que puguin afectar processos de
sedimentació, i intentar que l’aigua d’origen sigui de bona qualitat per minimitzar el
tractament químic posterior.
− Investigar els distints aspectes de l’impacte de salmorres al litoral.
− Cal fer estudis de l’impacte de cada element de l’abocament per separat i també de les
seves possibles interaccions, així com establir quins són els límits de tolerància.
En tot cas, l’avaluació detallada dels impactes que generin aquestes obres hidràuliques, així
com la seva localització òptima en un ús de sòl concret, exigeixen definir les alternatives per
comparar la potencial localització de l’activitat considerada. D’aquesta manera, es poden
analitzar de manera detallada les condicions a favor i en contra de l’establiment d’aquesta
infraestructura, intentant cercar un equilibri entre l’eficiència econòmica, la minimització de
l’impacte ambiental i els efectes que se’n deriven per a la població resident.
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− PREVENCIÓ I DEFENSA D’AVINGUDES
En el conjunt d’actuacions que promou el Pla per a la prevenció i per a la defensa d’avingudes i
d’inundacions, es planteja un conjunt d’infraestructures i obres de diversa índole que poden
agrupar-se en dues categories: el condicionament de trams i la defensa contra inundacions, i la
regeneració i la protecció de lleres i de riberes.
En relació amb el condicionament de trams i a la defensa contra inundacions, el Pla proposa un
total de noranta-una actuacions en la xarxa hidrològica de les Illes. De totes aquestes
actuacions, quaranta ja estan projectades, i la resta, es troba en fase d’estudis. Aquestes obres
s’engloben en treballs corresponents a:
− Adequacions i canalitzacions de trams de torrents que creuen zones urbanes o
urbanitzades, amb l’objectiu de fer front al perill actual d’avingudes i d’inundacions.
− Actuacions de millora en uns altres punts conflictius de la xarxa hidrològica.
− Reconstrucció de marges i de murs.
− Millora en la confluència de torrents.
− Rehabilitació de la desembocadura de torrents.
− Millora en el drenatge.
− Neteja.
− Senyalització.
− Execució de zones de passeig.
Totes aquestes actuacions per a la previsió i per a la defensa d’avingudes que anuncia el Pla,
suposen efectes positius socioeconòmics i ambientals, atès que pretenen reduir el risc de
conseqüències negatives per a la salut, per a la vida humana, per al medi ambient, per al
patrimoni cultural i per a l’activitat econòmica.
No obstant això, puntualment aquestes actuacions poden produir impactes sobre el medi
natural, de diversa naturalesa i magnitud, segons els treballs necessaris per executar en cada
projecte. En general, els efectes previsibles que sobre el medi ambient poden sobrevenir són:
− Impactes sobre l’atmosfera. Durant les obres, el moviment de terres i el funcionament de
la maquinària pot afectar la qualitat de l’aire, així com augmentar el nivell sonor. Per
minimitzar aquests efectes, les obres han de fer-se dins de la franja d’ocupació temporal
que s’ha de delimitar a aquest efecte en els projectes a fi de no allargar en el temps la
durada dels impactes i de les molèsties.
− Impacte sobre la qualitat de les aigües. Durant les fases de construcció pot preveure’s
una alteració de la qualitat de les aigües, a causa principalment de l’aportació de
partícules a la llera; de l’augment de la terbolesa per la retirada de sediments de la llera;
del moviment de terres; de la col·locació d’estructures de defensa de marges; de
l’obertura de camins d’obra; de l’adequació de senderes als marges de torrents; del
moviment de maquinària, i de les labors de revegetació en l’entorn de l’àmbit d’actuació.
No obstant això, durant la fase d’explotació es preveuen impactes positius sobre la
qualitat de les aigües, ja que les obres es projecten de manera puntual i no al llarg de tot
un torrent, a fi de controlar l’erosió en llocs que puguin afectar directament la població i
deixant que la resta del torrent discorri de manera natural.
− Impacte sobre el sòl, de caràcter potencialment negatiu per compactació de la capa
superior del sòl associada al trànsit de maquinària; pèrdua de sòl i contaminació com a
conseqüència d’abocaments accidentals, durant les fases d’obres. No obstant això,
després d’haver acabat les actuacions, es preveuen impactes positius sobre el sòl en
proposar-se actuacions encaminades a disminuir el risc d’inundació en zones habitades i
a frenar els processos erosius en la conca.
− Impactes sobre la vegetació. Les labors de neteja de la llera i dels marges així com els
moviments de terres, la presència de maquinària o la localització d’abocadors i de zones
auxiliars poden afectar la vegetació present a la ribera, directament, per la seva
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desaparició de les zones d’actuació, o de manera indirecta, per emissió de partícules que
poden dipositar-se sobre les plantes, cosa que en dificulta l’activitat fotosintètica.
L’aplicació de mesures preventives i correctores ha de contribuir a minimitzar les
afeccions sobre la vegetació present a les zones d’actuació. No obstant això, durant els
efectes finals d’aquestes obres es preveuen positius sobre la vegetació en proposar
actuacions dirigides a minimitzar els processos erosius de marges; a millorar la qualitat
paisatgística de la zona, i a disminuir la presència d’espècies foranes.
− Impactes sobre la fauna. La fauna pot veure’s afectada de dues maneres distintes,
bàsicament, per la destrucció o per l’alteració de l’hàbitat i des del punt de vista de la
seva etologia, ja que el seu comportament pot veure’s alterat per les molèsties
provocades per les distintes actuacions proposades. En haver acabat les obres, es
preveuen impactes positius sobre la fauna en proposar-se actuacions encaminades a la
millora dels seus hàbitats (minimització de processos erosius i millora de la qualitat
paisatgística).
− Impactes sobre el paisatge. En la fase de construcció les actuacions proposades poden
afectar negativament l’entorn. En tot cas, les actuacions han d’alterar com menys millor
les àrees de gran part del valor estètic i ecològic de les zones. En general per a la
integració paisatgística de les actuacions, s’han d’emprar materials afins al medi i s’han
de restaurar les àrees degradades amb espècies autòctones. En haver acabat els
treballs, es preveu en general una millora de la qualitat paisatgística per la revegetació
d’àrees degradades i la minimització dels processos erosius.
− Impactes sobre la població. Els impactes negatius prevists sobre la població durant la
fase de construcció —per pèrdua temporal de permeabilitat territorial, renous, augment
de la contaminació per partícules en suspensió, etc.—, es consideren puntuals i de baixa
intensitat, tenint en compte els efectes positius finals en evitar episodis d’inundació i
afavorir la recuperació d’espais degradats. Aquests poden ser emprats com a zona
d’esbarjo per la població, millorant alhora la qualitat paisatgística de la zona.
− Impactes sobre el patrimoni. Podrien veure’s afectats elements patrimonials, per la qual
cosa s’han de fer prospeccions de la zona d’actuació i, en el cas de produir-se alguna
troballa, s’ha de comunicar a l’autoritat competent, que ha d’adoptar les mesures
necessàries per protegir-la.
Evidentment, els efectes previsibles que acaben de descriure’s depenen de les actuacions
concretes que es desenvolupin i la manera en què ocupin el territori. De tota manera, un gran
nombre d’aquestes actuacions es troben subjectes a avaluació d’impacte ambiental segons la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears. Per tant, a través d’aquest procediment, se’n pot determinar la
viabilitat i els condicionants ambientals necessaris per aplicar-hi, atès que es compta amb
anàlisis mediambientals més detallades, així com d’una definició més concreta d’impactes i de
mesures.
En concret, la Llei esmentada preveu l’obligació d’avaluació d’impacte ambiental per a les
obres de canalització i per a projectes de defensa de cursos naturals si tenen lloc a zones
sensible (grup 10 de l’annex I de la Llei) o quan així ho decideixi l’òrgan ambiental, en incloure’s
aquestes actuacions en el grup 7.g) de l’annex de III de la Llei 11/2006.
Addicionalment, tots aquests projectes i actuacions relacionats amb la defensa d’avingudes i
d’inundacions que puguin produir afeccions als llocs que integren la Xarxa Natura 2000 (LIC i
ZEPA), han d’incloure un estudi d’avaluació de repercussions ambientals, d’acord amb l’article
39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
de les Illes Balears. Aquest pot detectar i avaluar els efectes de les actuacions concretes sobre
hàbitats i espècies d’interès comunitari i, per tant, determinar-ne la viabilitat o no, i la necessitat
adoptar-hi mesures protectores, correctores o compensatòries.
Per a la resta de projectes que no requereixin cap procediment de caràcter ambiental segons la
norma vigent (com és el cas de l’execució de passos, neteja, senyalització, etc.), es proposa

321

que l’òrgan substantiu iniciï un període de consultes a l’òrgan competent en matèria de medi
ambient, mitjançant la presentació d’una memòria resum del projecte en els termes indicats en
l’article 22 de la Llei 11/2006, amb l’objecte que l’òrgan ambiental determini la necessitat o no
d’elaborar en detall un estudi d’impacte ambiental.
En tot cas, convé recalcar que el Pla, a través de l’article 127.3, promou la recuperació de
l’espai fluvial i l’ús de les planes d’inundació, com a sistema natural en les actuacions en
matèria de defensa d’avingudes, enfront de la simple canalització, a l’efecte de garantir al
màxim el funcionament natural del sistema i aprofitar-lo per minimitzar els efectes de potencials
avingudes i inundacions, i a llarg termini, els impactes econòmics que se’n deriven.
Quant a la regeneració i quant a la protecció de lleres i de riberes, les actuacions projectades
en el Pla depenen dels resultats dels estudis programats per al període 2010-2013. Les
tasques que planteja el Pla es planifiquen entre el període 2014 i 2027 i van encaminades a:
− Recondicionament dels perfils transversals i longitudinals de les lleres, de boulders, de
deflectors, de trampes de sediments; millora de talussos; recuperació de planes
d’inundació, etc.
− Conservació, restauració i rehabilitació de boscs de ribera i de vegetació arbustiva o
herbàcia ripària.
A continuació s’adjunten plans dels torrents sobre els quals el Pla considera que han de
desenvolupar-se els programes d’actuació que permeten la millora ambiental de les lleres; la
conservació dels boscs de ribera i vegetació ripària existent, o restaurar-la o rehabilitar-la, si
n’és el cas; reestablir els corredors biològics entre la capçalera i els aiguamolls costaners, i
millorar i conservar l’estat ecològic dels torrents. Tot això sense comprometre l’aspecte
fonamental de la capacitat d’evacuació de les lleres o millorant-la, si n’és el cas.
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En les taules següents es mostra de manera aproximada el percentatge de sòl rústic protegit i
comú per on transcorren els trams de torrents on es proposen dur a terme aquestes actuacions
de regeneració i de protecció de lleres i de riberes que proposa el Pla. Es pot observar que un
percentatge relativament alt, es du a terme en sòl rústic protegit (AANP, ANEI, ARIP…),
especialment a l’illa de Menorca, on més del 90% de les actuacions planificades per a la
primera fase s’ubiquen en sòl rústic protegit; li segueix l’illa de Mallorca, amb un 42% d’actuació
en sòl rústic, i finalment, l’illa d’Eivissa, amb el 30%.
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I DE RECUPERACIÓ DE LLERES I DE RIBERES
MALLORCA
CATEGORIA SÒL (PTM)
1a FASE
2a FASE

Categoria
AANP
ANEI
ARIP
SRG
SRG-F
Rústic
comú
AIA
AT
Sòl urbà o urbanitzable
Rústic
protegit

Longitud
(km)
50
92
63
156
28
42
18
31

%
10,5%
19,2%
13,1%
32,6%
5,8%
8,7%
3,8%
6,4%

Longitud
(km)
22
54
21
144
25
7
8
8

%
7,7%
18,8%
7,2%
49,5%
8,7%
2,4%
2,9%
2,9%

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I DE RECUPERACIÓ DE LLERES I DE RIBERES
MENORCA
CATEGORIA SÒL (PTM)
1a FASE
2a FASE

Categoria
AANP
ANEI
Rústic
ANIT
protegit
ARIP
AP
SRG
Rústic
comú
AIA
Sòl urbà o urbanitzable

Longitud
(km)

%

34
13
16

43,3%
16,7%
20,0%

15
1

18,3%
0,8%

1

0,8%

Longitud
(km)
37
20
24
4
5
13

%
35,9%
19,2%
23,1%
3,8%
5,1%
12,8%

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I DE RECUPERACIÓ DE LLERES I DE RIBERES
EIVISSA
CATEGORIA SÒL (PTM)
1a FASE
2a FASE

Categoria
AANP
ANEI
ARIP
SRG
Rústic
AIA
comú
AT
Sòl urbà o urbanitzable
Rústic
protegit

Longitud
(km)

%

15
1
1
25
16
1
2

27,0%
2,1%
2,1%
45,6%
29,0%
2,1%
4,1%

Longitud
(km)
11
7
7
29
16
8
2

%
15,8%
9,5%
9,5%
41,0%
22,1%
11,0%
3,2%

En tot cas, s’ha de recalcar que les comunitats de ribera, encara que geogràficament ocupen
un percentatge petit de superfície en la comunitat, tenen un paper bàsic en molts de processos
ecològics. Així, poden destacar-se les funcions ambientals següents que tenen el
desenvolupament de boscs de ribera:
326

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

− Sobre el cicle hidrològic: encara que incideixen diversos factors hidràulics i topogràfics,
les comunitats de ribera ben estructurades poden contribuir a minimitzar l’impacte de
crescudes absorbint inundacions, en la mesura que incrementen la rugositat del terreny,
frenen la força erosiva de l’aigua i en disminueixen la velocitat.
− Sobre la qualitat de l’aigua: la fixació de sediments i la captació de nutrients, la matèria
orgànica i unes altres possibles contaminants fa de les formacions vegetals de ribera un
filtre natural molt efectiu que afavoreix la capacitat d’autodepuració.
− Sobre els hàbitats i els processos ecològics: la presència de vegetació de ribera,
afavoreix la creació de microhàbitats aquàtics en la làmina d’aigua; el cicle biològic i
reproductiu de moltes espècies vinculades als ecosistemes associats depenen del bon
estat de les riberes, que ofereixen refugi i també nutrients a moltes espècies.
− Sobre el paisatge: en el marc mediterrani el contrast del paisatge dels boscs de ribera
atorga un valor paisatgístic que cal remarcar, així com la sensació de benestar que es té
quan s’està sota el seu domini.
− Sobre els aspectes socials: els espais de ribera també tenen una funció com a espai
lliure, que es pot complementar amb una funció educativa o divulgadora.
− Sobre els aspectes més estratègics: les riberes contribueixen a la retenció de CO2, a
l’estabilitat microclimàtica i a la potenciació de la flora i de la fauna autòctona i, per tant, a
la conservació de la biodiversitat
D’una altra banda, les pertorbacions actuals que es produeixen sobre les zones de ribera
poden ser nombroses i diverses, però totes elles, en un espai tan reduït com el que ocupen els
boscs de ribera, és lògic que les agressions directes i indirectes tenguin una rellevància
especial. Les polítiques sectorials tan diverses com l’energètica, el planejament urbanístic i les
infraestructures poden afectar els espais de ribera i les funcions ecològiques que duen a terme.
Per tant, atenent les funcions que desenvolupa la vegetació de ribera, que ja té per si mateixa
un gran interès, i les pressions i les agressions a què pot veure’s afectada, les actuacions de
recuperació i de protecció proposades en el Pla, basat més enllà del tradicional enfocament
d’infraestructures de defensa de marges, ha de valorar-se positivament des del punt de vista
ambiental, en la mesura que compleix els objectius de qualitat ambiental tal com estableix la
Directiva marc de l’aigua.
PROTECCIÓ, RESTAURACIÓ O REHABILITACIÓ D’AIGUAMOLLS
El Pla promou projectes de restauració ecològica d’aiguamolls i, si no és possible, planteja
aplicar-hi projectes multidisciplinaris de rehabilitació d’algunes de les seves funcions, evitant-ne
les falses restauracions, que promou la recreació. Per tant, pretén recuperar i rehabilitar les
característiques intrínseques que presentava l’aiguamoll abans de l’alteració. Amb això s’eviten
situacions artificials i no adaptades a les condicions naturals.
En aquest sentit, en l’estudi del “Document tècnic de delimitació, de caracterització, de
classificació i inventari de zones humides de les Illes Balears” se separen diversos tipus de
superfícies sobre les quals es pot actuar per efectuar treballs de restauració i de rehabilitació:
aiguamolls potencials, rebliments posteriors a 1985 i rebliments anteriors a 1985. La seva
situació legal és diferent encara que, en general, s’ubiquen tots en terrenys privats (excepte els
espais protegits públics). Els primers solen ser en sòl rústic i els rebliments se situen, en
general, en terrenys urbans o urbanitzables.
La complexitat jurídica i urbanística, així com el cost econòmic, fa que les àrees d’aiguamoll
reblert de cara a la restauració o a la rehabilitació, requereixen els estudis de viabilitat
corresponents que prevegin els aspectes tècnics, jurídics, econòmics i socials i fins i tot polítics.

327

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Per això, el Pla planteja inicialment, només actuacions en els aiguamolls potencials a l’empara
de l’article 282 del RDPH, i en els espais ja protegits públics, d’acord amb els seus
corresponents PORN.
La preservació dels aiguamolls no sols suposa un efecte positiu sobre la biodiversitat, en
protegir-se i en conservar-se els hàbitats associats a aquestes zones, sinó que els processos
hidrològics que s’hi duen a terme, repercuteixen de manera directa no sols en la gestió del
recurs, sinó també en determinats fenòmens, com és el cas del control de les avingudes,
l’estabilització de la línia de costa, el control de l’erosió o l’estabilització de microclimes.
Així nombrosos aiguamolls situats a les planes d’inundació emmagatzemen grans quantitats
d’aigua durant les fortes precipitacions; alliberen posteriorment i de manera uniforme l’aigua per
escorrentia, o afavoreixen la recàrrega dels aqüífers. Conseqüentment es redueixen els efectes
de les grans avingudes i les inundacions i disminueix el risc d’inundació a la població. Per tant,
s’han de valorar positivament des del punt de vista social i econòmic.
Així mateix, la conservació i el manteniment dels aiguamolls, i amb això la seva vegetació,
permet estabilitzar els marges dels torrents i de la línia de costa i disminuir l’erosió que en
aquestes zones es produeix per la fricció de les aigües d’escorrentia sobre els marges dels
torrents o per l’energia de les onades. Al seu torn, els aiguamolls poden estabilitzar les
condicions climàtiques locals, en particular les precipitacions i les temperatures, per la qual
cosa és un factor per tenir en compte, sobretot en els climes mediterranis.
En definitiva, les actuacions relacionades amb la restauració o la rehabilitació d’aiguamolls,
representen una millora ambiental considerable respecte a la situació actua. Per això, cal
valorar-les positivament com un eina de gestió que n’afavoreix la preservació i la conservació, i
que exerceixen un efecte positiu sobre el medi natural, social i territorial.
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☺

Noves captacions o substitucions
Interconnexió d’infraestructures

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Plantes dessaladores

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Obres per a reutilització aigües regenerades

☺

☺

☺

☺

Protecció i restauració d’aiguamolls

☺

☺

Obres de sanejament i de depuració

Prevenció i defensa d’avingudes

☺

Béns materials

☺

Patrimoni
historicocultural

☺

Factors
socioculturals

Paisatge

☺

Salut i qualitat
de vida

Fauna

☺

Població

Flora

☺

MEDI SOCIOECONÒMIC
Espais Protegits

Biodiversitat

Xarxes per a la millora del coneixement del
DPH

MEDI BIÒTIC

Aigua

Sòls

Factors
climàtics

OBRES HIDRÀULIQUES

Qualitat de l’aire

MEDI ABIÒTIC

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺
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5. AVALUACIÓ DE LA NORMA PROPOSADA EN EL PLA
El text normatiu del nou Pla Hidrològic s’estructura en vuit títols, desglossats en diversos
capítols i seccions, a saber:
Títol preliminar. Marc jurídic, objectius, àmbit territorial, horitzons temporals i definicions
(articles 1 a 6)
Títol primer. De les masses d’aigua (articles 7 a 26)
Capítol I.

De les masses d’aigua subterrània

Capítol II.

De les masses d’aigua superficial
Secció 1a Aigües epicontinentals
Secció 2a. Aigües costaneres
Secció 3a. Aigües de transició

Títol segon. Dels recursos hídrics i de la seva gestió (articles 27 a 55)
Capítol III.

Recursos hídrics superficials i subterranis

Capítol IV.

Dels usos i de les demandes existents i previsibles. De la prioritat i de la
compatibilitat d’usos
Secció 1a. Dels usos i de les demandes
Secció 2a. De la prioritat i de la compatibilitat d’usos

Capítol V.

De l’assignació i de la reserva de recursos
Secció 1a.
Secció 2a.
Secció 3a.
Secció 4a.
Secció 5a.

Criteris generals
Sistema d’explotació. Mallorca
Sistema d’explotació. Menorca
Sistema d’explotació. Eivissa
Sistema d’explotació. Formentera

Títol tercer. De les normes relatives a l’ordenació dels aprofitaments (articles 56 a 73)
Capítol VI.

Criteris generals

Capítol VII. Normes generals
Capítol VIII. Unes altres concessions o autoritzacions
Títol quart. De les característiques bàsiques de qualitat de les aigües i de l’ordenació
d’abocaments (articles 74 a 84)
Capítol IX.

De la qualitat de les aigües

Títol cinquè. De les millores en regadius existents, en la gestió de la demanda i en la
reutilització d’aigua regenerada (articles 85 a 110)
Capítol X.

De la millora de regadius

Capítol XI. Millora de la gestió de la demanda
Capítol XII. De la reutilització d’aigües regenerades
Títol sisè. De la protecció del recurs, de la recàrrega d’aqüífers i de la protecció
mediambiental (articles 111 a 149)
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Capítol XIII. De la protecció del recurs
Capítol XIV. De la recàrrega artificial, de l’emmagatzemament i de la recuperació (S-R) i
de les barreres contra la intrusió
Capítol XV. De la protecció davant de fenòmens extrems
Secció 1a. De les avingudes i de les inundacions
Secció 2a. De les sequeres
Secció 3a. De la protecció mediambiental
Capítol XVI. De la protecció de zones humides
Secció 1a. Disposicions generals
Secció 2a. Règim de protecció de zones humides i de masses d’aigua
càrstica
Secció 3a. Activitats i aprofitaments
Secció 4a. Gestió de zones humides i de masses d’aigua càrstica
Títol setè. De les actuacions i de les obres hidràuliques bàsiques requerides (articles 150
a 154)
Capítol XVI. Programes d’actuació
Capítol XVII. Obres hidràuliques bàsiques del Pla
Títol vuitè. Del seguiment i de la revisió del Pla (articles 155 a 161)
Capítol XVIII. Seguiment del Pla

Capítol XIX. Revisió del Pla
La transposició de la DMA, Directiva marc d’aigües 2000/60/CE del Parlament Europeu i del
Consell de 23 d’octubre del 2000, traslladada a l’ordenament jurídic de l’Estat, a través de
l’article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, suposa un canvi important en la planificació hidrològica que fins a la data es duia
a terme.
En aquest sentit, convé destacar que les referències que al llarg del text normatiu es fan de la
DMA, són evidents, pel fet que el Pla Hidrològic n’és l’eix principal de l’aplicació.
Per elaborar el text normatiu del nou Pla Hidrològic de les Illes Balears, s’ha pres com a
referència l’actual norma, incorporant-hi canvis substancials que incideixen entre d’altres, en la
qualitat i en el control de les aigües així com en les mesures de caràcter mediambiental, a fi
d’assolir els objectius mediambientals que marca la DMA.
A causa de l’abundant informació que apareix en el text normatiu, i per a evitar repetir
qüestions analitzades en apartats previs (definició del concepte de massa d’aigua, classificació,
tipologia, delimitació…), l’anàlisi proposada pretén per a cada títol de la norma, comparar
ambdós texts normatius (actual i nou), incidint en aquells articles, i en alguns casos analitzantlos, que suposen una millora respecte a la situació actual, ja sigui perquè restringeixen més els
usos i les demandes o perquè suposen una novetat dins del text normatiu actual, i les
implicacions de la qual representen un efecte positiu sobre el medi ambient.
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Títol preliminar. Marc jurídic, objectius, àmbit territorial i horitzons temporals del
Pla i definicions
En aquest títol de la norma, s’estableixen els objectius fonamentals del Pla (article 2), a saber:
Aconseguir el bon estat ecològic de les masses d’aigües superficials i el bon estat químic
i quantitatiu de les aigües subterrànies.
Aconseguir la recuperació integral de costs en els usos de l’aigua, sempre que això no
impliqui costs desproporcionats.
La DMA estableix nombroses tasques i activitats, sovint interdependents, amb terminis definits
per a cada una i orientades a aconseguir el bon estat de les masses d’aigua. Es tracta d’un
procés d’implantació cíclic de llarg termini, la primera etapa del qual acaba l’any 2015 (curt
termini o primer horitzó), i la revisió de la qual cal fer cada sis anys. L’article 4 de la norma fixa
l’any 2021 com a mitjà termini o segon horitzó, i l’any 2027 com a llarg termini o tercer horitzó.
El desenvolupament del Pla (article 5) es fa a través dels plans de seguiment i de gestió de
masses, a diferència dels plans d’explotació de les unitats hidrogeològiques establerts en
l’actual norma. En ambdós casos, els objectius són els mateixos: ordenar els aprofitaments de
les masses d’aigua o de les unitats hidrogeològiques, amb l’excepció que en el nou Pla, els
resultats d’aquest seguiment i les actuacions que se’n deriven, passin a formar part del Pla.
Això ha de permetre readaptar segons els resultats obtinguts, els objectius prevists inicialment.
Títol primer. De les masses d’aigua
La definició de massa d’aigua i la seva classificació (subterrània, superficial, modificada i
artificial), ja descrita en apartats previs, queda recollida en els articles 7 i 8. Igual que la
definició i la delimitació de les masses d’aigua subterrànies (article 9) i les masses d’aigua
superficials (costaneres, transició i epicontinentals). S’estableix en l’article 11 i successius, la
regió ecològica a què pertanyen (ecoregió), el tipus i les condicions de referència. Amb el nou
Pla, la gestió del recurs no sols es limita a les masses d’aigua ubicades en el medi terrestre,
sinó que s’extrapola al medi marí, en incloure les aigües costaneres i les aigües interiors dels
ports de l’Estat (masses d’aigua molt modificades). D’aquesta manera és permet una gestió
integrada de tot el cicle de l’aigua, incloent-hi el medi marí, la qual cosa repercuteix de manera
positiva en la qualitat del recurs i en el medi receptor.
Títol segon. Dels recursos hídrics i de la seva gestió
Les aigües costaneres i de transició (article 30) poden ser considerades com un recurs per a
tots els usos associats o que en depenen, donant suport a activitats com ara la navegació, la
pesca, el bany, el transport, així com la seva utilització o la transformació per a uns altres
sistemes productius, com la captació directa per a dessalatge i per a producció d’aigua de
consum humà, per a refrigeració de sistemes industrials, per a usos lúdics, per a
piscifactories… Per tant, precisen d’una regulació.
Quant a les dotacions per considerar en proveïments urbans (article 31), i a diferència de
l’actual Pla que fixa les dotacions màximes a partir de la grandària de la població (<10.000
hab., de 10.000-50.000 hab., de 50.000-250.000 hab. i > 250.000 hab.), la nova norma
estableix les dotacions màximes segons l’illa (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) per així
adaptar-se a les característiques particulars de cada territori (tendència poblacional, pèrdues en
les conduccions…).
ILLA
Actual Horitzó 2015
Mallorca
290
270
Menorca
283
270
Eivissaa
214
250
Formentera
201
240
Dades: litres per habitant i dia
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L’article 32 regula les pèrdues a les xarxes municipals i estableix com a percentatge màxim
admissible en els proveïments urbans i igual que l’actual Pla, el 30% del volum total de l’aigua
extreta en origen. No obstant això, s’incorpora l’apartat 3, obligant a qualsevol empresa que
subministri aigua a la població, sigui municipal o concessionària, a controlar i a subministrar a
l’Administració hidràulica la informació referent al volum d’aigua extret en origen i al volum
d’aigua subministrat, total, facturat i no facturat. Amb aquesta mesura es permet gestionar de
manera més eficaç el recurs, en conèixer les pèrdues en les xarxes municipals.
Al seu torn, i per evitar un desproveïment de la població, l’apartat 4, de l’article 32, estableix
que totes les poblacions han de disposar d’almenys dues fonts de subministrament. Si cal han
de construir un pou de reserva a més d’un estudi hidrogeològic previ per determinar la zona
idònia i les característiques constructives del nou pou. Se suggereix que s’incorpori a la norma
la prohibició de construcció d’aquests pous de reserva a zones protegides (LECO, AANP i
ANEI). Únicament s’hi han de permetre, si a través d’un estudi d’alternatives no és viable a la
resta de zones. Cal adjuntar a la sol·licitud, un estudi d’impacte ambiental i un estudi de
repercussió ambiental en el cas d’ubicar-se a llocs de la Xarxa Natura 2000.
En relació amb les dotacions que cal considerar per a la demanda industrial (article 33),
destaca, en el cas que es desconegui l’activitat per desenvolupar, la necessitat de justificar la
3
disponibilitat de 4.000 m /ha/any. D’aquesta manera s’eviten situacions com les que ocorren en
l’actualitat, on la falta d’informació del tipus d’indústria que arriba a ocupar un polígon industrial,
en la fase inicial del seu desenvolupament (pla parcial), dificulta els càlculs de disponibilitat de
recursos.
Cal destacar també que, per establir nous desenvolupaments urbans, urbanitzables i nous
polígons industrials (article 37, apartat 2), només poden ser acreditats els recursos disponibles
per a previsions de creixement en un horitzó de sis anys. Amb això es permet avaluar la
disponibilitat del recurs amb una freqüència major a l’habitual, a fi d’ajustar les estimacions i
poder plantejar solucions amb més eficàcia, estimant-hi les tendències de la població i els
escenaris a més curt termini, que els emprats fins a la data (sostre poblacional).
Quant a les dotacions que cal considerar en regadius (article 34), es mantenen les mateixes
que les de l’actual Pla Hidrològic, mentre que els cabals i els volums exigibles per raons
mediambientals (article 35) s’han ajustat a la situació actual.
Com a novetat destaca que tots els usos de les aigües costaneres i de transició, siguin
consumptius (captació aigües marines o de transició per a dessalatge i per a refrigeració,
piscifactories, aquaris, i qualsevol altre ús que impliqui captació o extracció) o no consumptius
(ancoratges, usos ludicorecreatius, transport, i qualsevol altra activitat que impliqui usos o
ocupació d’una massa d’aigua costanera o transició), requereixen autorització administrativa
(article 36), la qual cosa implica un major control sobre les activitats que puguin arribar a fer un
consum, un ús o una ocupació d’aquestes masses d’aigua.
Igual que l’article 21 del vigent Pla Hidrològic, les demandes de proveïment urbà que no puguin
satisfer-se a partir de les masses d’aigua subterrània, ni mitjançant una millora de la gestió,
poden fer-se mitjançant el dessalatge d’aigua de mar (article 42, apartat 2). S’estableix per al
segon horitzó del Pla i basant-se en els estudis de necessitat i de viabilitat que s’estan duent a
terme, una dessaladora a la costa de Llevant, a l’illa de Mallorca (article 47), i una altra a la
zona de Maó, a l’illa de Menorca (article 50).
En el cas de les demandes d’aigua per a camps de golf o per a uns altres espais recreatius
semblants (article 42, apartat 3), només es poden satisfer a partir d’aigües residuals
regenerades, i s’elimina la possibilitat d’emprar, tal com estableix l’actual Pla Hidrològic, el
dessalatge d’aigua de mar. Cal destacar en aquest sentit que usar tractaments terciaris en
aigües depurades, permet no sols obtenir un recurs d’alta qualitat sinó que fomenta la
reutilització, evitant, per satisfer previsions no associades a proveïment urbà, les afeccions que
els abocaments de rebuig de les dessaladores (salmorra) poden arribar a produir en el medi
marí (praderies de Posidonia oceanica).
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En aquesta mateixa línia convé destacar que —si bé en l’actual Pla Hidrològic el manteniment
de les zones verdes previstes en el planejament urbanístic podria ser atesa, en la mesura que
sigui possible, mitjançant aigua residual regenerada— el nou Pla obliga a la reutilitzar-la, llevat
que ho impedeixi la protecció de la salut pública, a través dels informes de l’autoritat sanitària
(article 42, apartat 4). Amb això es fomenta la reutilització de les aigües residuals.
Títol tercer. De les normes relatives a l’ordenació dels aprofitaments
L’article 57 del Pla divideix les masses d’aigua subterrànies en: bon estat; en risc que puguin
aconseguir el bon estat l’any 2015 (setze masses en total); prorrogables, que puguin
aconseguir el bon estat a més llarg termini l’any 2021 o 2027 (vint masses en total), i
excepcions, que per una causa o una altra no aconseguiran mai el bon estat (quatre masses en
total, totes localitzades a Mallorca).
En l’article 58, es defineixen els objectius, l’ordre de prioritat i el contingut mínim dels plans de
seguiment i de gestió, que són semblants al que estableixen els plans d’explotació de l’actual
Pla.
Quant a l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies (article 59), se segueix la mateixa
estructura i el mateix contingut que el que estableix el Pla actual, excepte algunes
puntualitzacions:
Justificació del cabal i dels volum associats. Les previsions de creixement han de fer-se
coincidint amb els cicles de planificació hidrològica, cada sis anys (2015, 2021 i 2027), i
no s’accepten previsions que superin aquest cicle.
Distància entre aprofitament. La distància mínima entre captacions s’estableix entre 100 i
500 metres, depenent de la MAS on s’ubiqui el pou.
Control de cabals concedits. Els titulars de drets concessionals preexistents, estan
obligats a instal·lar i a mantenir els mitjans de mesurament corresponents dels cabals
emprats i, si n’és el cas, abocaments a domini públic, en el termini màxim de tres anys a
partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma.
Els treballadors de l’Administració hidràulica en l’exercici de les seves funcions, tenen
lliure accés a totes les captacions, tant a l’efecte d’inspecció com de mesurament i de
seguiment. Els resultats de les inspeccions i les comprovacions tenen valor probatori.
Els nous aprofitaments d’aigües subterrànies o modificacions d’unes altres preexistents
necessiten autorització administrativa. Es prohibeix a diferència de la norma actual, la captació
d’aigües subterrànies a la franja costanera d’1 km a l’illa de Mallorca i de 500 m a les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera (article 60, apartat 4). Amb això s’eviten els problemes
d’intrusió marina deguts a les captacions en la franja més pròxima al litoral.
Cal destacar, al seu torn, que es fixen cabals i volums màxims, i una distància mínima entre
captacions segons la massa d’aigua subterrània. D’aquesta manera, s’adapten les extraccions
d’aigua a les particularitats de la massa.
En el cas d’autoritzacions i de concessions per a projectes de captació, la norma estableix com
a novetat que, en haver acabat el sondeig, ha de comunicar-se a l’Administració hidràulica el
compliment dels paràmetres i de les normes tècniques. No s’hi pot instal·lar la bomba fins que
s’hagi fet la inspecció, o l’Administració hidràulica comuniqui que pot instal·lar-s’hi (article 61.2).
En el cas de captacions per a proveïments públics, la norma estableix en l’article 64.3 la
potestat per part de l’Administració hidràulica d’imposar la substitució d’aquestes captacions si
la qualitat de l’aigua és inadequada. Amb això s’evita el subministrament d’aigua de mala
qualitat a la població resident i, per tant, s’incideix de manera positiva en una millora en la
qualitat de vida.
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Com a novetat, destaca l’ordenació i la regulació mitjançant autoritzacions o concessions de les
captacions d’aigua salada per a dessalatge o per a uns altres usos (article 68), dels sondeigs
per a aprofitaments geotèrmics (article 69), dels sondeigs d’injecció (article 70), dels sondeigs
d’investigació (article 71), dels sondeigs per a actuacions de benestar social (article 72) i les
autoritzacions o les concessions a aigües costaneres (article 73).
En l’article 68, s’autoritza per a dessalatge o per a uns altres usos: la captació d’aigües
subterrànies amb contingut salí igual al de l’aigua de mar (20.000 ppm de clorurs), amb un
seguit de condicionants, com aspectes tècnics (sobrepassar interfase aigua dolça salada, tipus
de cementació, durada de l’assaig de bombament, freqüència de la presa de mostres
d’aigua…) o la distància al mar (no superior a 100 metres, excepte justificació mitjançant estudi
hidrogeològic).
El Pla determina que l’eliminació del rebuig del dessalatge ha de fer-se preferentment
mitjançant emissari. Es poden autoritzar sondeigs d’injecció de les salmorres de rebuig, amb la
justificació prèvia de la impossibilitat d’eliminar-les a través d’emissari i amb un seguit de
condicionants.
A pesar que els abocaments del rebuig del dessalatge no poden incorporar-se a la xarxa de
clavegueram, evitant alteracions en el procés de depuració, poden autoritzar-se abocaments a
les xarxes o als emissaris sempre que es justifiqui que:
Aquest abocament no afecta el procés de depuració.
L’efluent s’aboca al mar després de depurar-lo.
La concentració salina en el punt de sortida de l’emissari no sobrepassa els límits
admissibles del medi receptor i no afecta el seu estat ecològic.
Els sondeigs d’injecció d’abocaments (article 70) es prohibeixen amb caràcter general, deixantne la possibilitat en casos excepcionals, si la caracterització de l’abocament i un estudi
hidrogeològic garanteixen la no afecció a les aigües subterrànies.
La norma prohibeix, amb caràcter general, els sondeigs per a injecció de pluvials en sòl rústic i
els regula a les urbanitzacions, als polígons industrials, als desenvolupaments urbans i a les
infraestructures noves, a través de la seva eliminació a llera, a paviments permeables i a tancs
o a dipòsits de tempesta, o en el cas de les existents, a través d’autoritzacions de sondeigs
d’injecció de pluvials amb un seguit de condicionants per evitar la contaminació de l’aqüífer. En
els casos en què es justifiquen adequadament, poden autoritzar-se sondeigs d’injecció;
requereixen un estudi hidrològic i hidrogeològic i cal elaborar un manual de gestió que minimitzi
el risc d’arrossegament de substàncies contaminants per les aigües d’escorrentia.
La falta de regulació dels sondeigs per a actuacions de benestar social, didàctiques o d’inserció
social, podria dificultar l’execució d’aquest tipus de sondeigs, la finalitat de la qual obeeix a
qüestions socials. Per això, la seva regulació a través de l’article 72 es valora positivament des
d’aquest punt de vista.
Finalment, cal indicar que la imposició per part de l’Administració competent en les concessions
o en l’autorització per a activitats no consumptives en aigües costaneres (ancoratges, usos
ludicorecreatius, transport, i qualsevol altra activitat que impliqui usos o ocupació d’una massa
d’aigua costanera), mitjançant prescripcions que garanteixin el no deteriorament de l’estat
ecològic i, si n’és el cas, que no n’impedeixin o en dificultin la millora (article 73), així com del
seu seguiment, contribueix al manteniment de l’estat ecològic del medi marí i, per tant, es
valora positivament des del punt de vista ambiental. Des del punt de vista social, i sobretot en
el cas de les activitats que impliquen usos o ocupació de les masses d’aigua costanera,
aquesta mesura suposa un impacte negatiu des del vessant econòmic, en haver d’assumir les
prescripcions que imposa l’Administració competent quant al no deteriorament de l’estat
ecològic i que en l’actualitat, no s’exigeixen.
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Títol quart. De les característiques bàsiques de qualitat de les aigües i d’ordenació
d’abocaments
En l’article 74 de la norma, s’estableix la qualitat exigible de les aigües segons el seu ús. Es
recopila en la taula 1 del Pla els paràmetres i els valors exigibles basant-se en la legislació
vigent. En la taula adjunta, es recullen els usos i la legislació aplicable.

Ús
Proveïment
Producció aigua potable
Vida piscícola
Cria de mol·luscs
Bany
Valors de referència per
a abocaments

Legislació aplicable
Reial decret 140/2003
Reial decret 140/2003
Directiva 2006/44/CE
Directiva 2006/113/CE
Reial decret 1341/2007
Ordre MAM/85/2008

Cal destacar, a diferència del planejament vigent, la incorporació dins del text normatiu dels
corrents d’aigües superficials destinats a la producció d’aigua potable, les aigües de bany i la
cria de mol·luscs.
S’adopta com a objectiu general per a totes les masses d’aigua superficials aconseguir el bon
estat químic i ecològic (article 75.1), i el bon estat químic per a les masses d’aigua subterrànies
(article 76.1), a més del no deteriorament addicional de la qualitat actual d’ambdues masses.
S’incorpora d’acord amb el tipus de massa, els objectius de qualitat química (taula II del Pla)
tant per a aigües superficials com per a aigües subterrànies, i es defineixen les zones
protegides (article 77), incorporant-hi entre d’altres, les captacions d’aigua de consum humà,
3
sempre que el volum mitjà d’extracció sigui 10 m /dia o abasteixi a més de cinquanta persones;
els perímetres de protecció de pous de proveïment públic; les zones vulnerables a la
contaminació de nitrats; les zones sensibles a l’eutrofització, les zones d’ús recreatiu de les
aigües i zones de bany; la Xarxa Natura 2000… Tot això representa un impacte positiu sobre el
medi natural i social.
Els objectius en matèria de sanejament i de depuració d’aigües residuals (article 78.1), són
semblants als establerts en la norma vigent (article 50.1).
Quant als criteris bàsics de sanejament —a més d’incorporar les exigències recollides en
l’actual Pla Hidrològic i en l’article 16.c) del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl (el promotor de transformacions urbanístiques ha
de costejar i d’executar les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i
les d’ampliació i reforç de les existents)—, la norma incorpora que ha de:
Disposar-se d’un sistema primari de desbast als sobreeixidors de crescuda a l’entrada de
la depuradora i els de la mateixa xarxa, evitant abocar pels sobreeixidors, residus sòlids
durant l’època de pluges.
Implantar de manera esglaonada en els desenvolupaments urbanístics existents, xarxes
de sanejament separatives per a aigües pluvials i negres. D’aquesta manera s’eviten
problemes de saturació a les estacions depuradores durant l’època de pluges o
abocaments al mar a través de les xarxes de pluvials, resultat d’urbanitzacions
executades amb anterioritat al vigent Pla Hidrològic, on ja s’exigia la xarxa separativa per
a les noves urbanitzacions.
Per assegurar que l’Administració municipal tindrà en compte la seva implantació esglaonada,
la norma preveu que ha de presentar-se a l’Administració hidràulica un pla especial municipal
de millora de la xarxa de sanejament i de drenatge, on s’ha d’establir una priorització de sectors
del nucli per separar. Això implica un compromís per part del municipi en la millora de la xarxa
municipal, cosa que es valora positivament des del punt de vista ambiental.
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En relació amb la depuració, s’incorpora una guia dels requisits de tractaments d’aigües
residuals (taula 3 de la norma), en la qual s’estableix, d’acord amb la població equivalent i el
tipus de zona on es fa l’abocament, el sistema de depuració previst.
Es redueix l’evolució temporal del disseny i les dimensions de les depuradores: es passa d’un
horitzó mínim de vint-i-cinc anys fixat en l’actual Pla, a nou anys. Així s’eviten situacions com
les que poden ocórrer a determinades zones, on el creixement desorbitat experimentat en els
últims anys, no ha anat lligat a una ampliació de l’estació depuradora, la qual cosa ha ocasionat
problemes en el tractament de les aigües residuals, en veure’s superada la capacitat de
tractament.
L’ampliació de depuradores implica moltes vegades un augment de la superfície ocupada per la
instal·lació, i es pot donar sempre que no es prevegi en una possible ampliació futura dificultats
per ocupar el sòl annex al recinte de la instal·lació. Per això, es valora positivament que la
norma prevegi en l’article 78.3.c) que la reserva d’espai públic s’ha de fer tenint en compte les
previsions de creixement poblacional a vint-i-cinc anys vista, cosa que ha de reduir els
problemes derivats d’una falta de planificació.
A causa de la forta estacionalitat de la població en determinades zones de les Illes Balears, i en
el cas que les instal·lacions no comptin amb sistemes de modulació de tractaments adaptats a
l’estacionalitat (estiu-hivern), la norma proposa, de manera excepcional, que l’Administració
hidràulica pot preveure en l’autorització d’abocament, la modulació estacional dels paràmetres
d’abocament relatius a la reducció de nutrients, de manera que s’adeqüin al volum tractat, però
sempre que es garanteixin les normes de qualitat ambiental del medi receptor (taula 1 i 2 de la
norma).
Cal destacar que a diferència de l’actual Pla Hidrològic, i com a conseqüència de la normativa
sobrevinguda des de la seva aprovació, en especial les referències a les substàncies
prioritàries, els criteris de qualitat dels abocaments efectuats en les diferents masses d’aigua, i
en especial, per als efectuats en masses costaneres, impliquen el control d’un nombre més
gran de paràmetres, la qual cosa repercuteix de manera positiva en la qualitat del medi
receptor. Es valora positivament la inclusió en la norma de l’article 78.3.e), on s’estableix que
«els abocaments efectuats a masses costaneres de qualsevol tipus han de garantir el
compliment de les NQA (normes de qualitat ambiental) del medi receptor i els requisits segons
el seu ús».
La norma incorpora com a novetat referències als sistemes de tractament de les aigües
residuals en aglomeracions urbanes existents en sòl rústic. S’hi proposen:
Sistemes individuals en el cas d’una població equivalent inferior a 500 habitants (article
78.3.g)).
En aquests casos, s’estableix la prohibició de l’abocament de l’efluent al medi en el cas
d’ubicar-se en perímetres de protecció de pous de proveïment i en zones vulnerables a
la contaminació d’aqüífers de vulnerabilitat alta (dipòsits estancs amb buidatge periòdic),
i es permet per a la resta de zones un tractament individual sense abocament de l’efluent
al medi o amb abocament, mitjançant l’eliminació en filtre verd amb aplicació
subsuperficial al terreny o abocament al terreny, a llera o creació de llacunes artificials.
En ambdós casos el sistema individual ha de complir amb un rendiment mínim en DBO5 i
SS.
Sistema col·lectiu en el cas de població equivalent entre 500 i 2.000 habitants amb un
rendiment mínim en DBO5 i SS establert en la norma. S’hi promou la infiltració al terreny
amb el pas previ per filtre verd o, en el cas que no es disposi de la superfície adequada
per a la seva distribució, l’ús per a la neteja de carrers, de reg de zones verdes… sempre
que es compleixin els requisits de qualitat establerts en el Reial decret 1620/2007, de 7
de desembre (reutilització d’aigües depurades).
Es valora positivament la regulació que el nou Pla Hidrològic fa dels sistemes de tractament
d’aigües residuals en zones rústiques.
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La norma estableix en l’article 78.3, apartats k), l) i m), el tipus de tractament previst en el
sistema de depuració en el cas dels abocaments de caràcter urbà o assimilables a urbans.
Cal destacar que en comparació amb el que preveu l’article 50.3.e) de l’actual Pla, la norma és
menys restrictiva, en proposar sistemes avançats d’eliminació de nutrients en determinades
zones sensibles a partir d’una càrrega contaminant superior a 10.000 habitants equivalents. En
la norma actual, es preveu a partir de 5.000 habitants i en la resta de zones, a partir d’una
càrrega contaminant superior a 15.000 habitants. En aquest últim cas (resta de zones), la nova
norma, i independentment de la càrrega contaminant de la població equivalent, només en
preveu el tractament secundari. Per tant, en aquest sentit ha de valorar-se negativament el
plantejament previst en la norma, en permetre un efluent amb una qualitat pitjor que l’establerta
en la norma actual, per la qual cosa es proposa que la nova norma adopti en aquests casos,
els criteris establerts en la norma vigent.
La norma incorpora criteris generals d’autorització d’abocaments (article 80), però en cap cas
ha de comprometre’s l’estat de la massa receptora. Cal assegurar el compliment dels objectius
de la DMA i establir un programa de seguiment ambiental de la qualitat del medi receptor, amb
l’objecte de comprovar-ne la qualitat.
Segons el tipus d’abocament, la norma estableix uns criteris per a l’autorització. En el cas de
l’apartat 1.e) de l’article 81, la norma prohibeix la dilució dels abocaments líquids, excepte els
abocaments líquids d’origen agrari que s’empren com a fertilitzants (fertirrigació). Se suggereix
que es permeti la dilució dels abocaments de salmorra de les dessaladores amb aigua de mar.
D’aquesta manera es permet complir les recomanacions que el CEDEX ha fet per a aquest
tipus d’abocaments i es minimitzin els efectes que el flux salí pot exercir sobre el medi marí, en
especial a les praderies de Posidonia oceanica.
Cal destacar en l’article 81.5, abocaments líquids d’origen industrial, la incorporació del
concepte de deducció fiscal en el cas que es produeixi la separació de pluvials no
contaminades (aigües de pluja de teulades i de zones verdes, aigües de refrigeració i aigües de
producció d’energia) de les potencialment hidrocarburades. Així s’estableix, per primera vegada
en el text normatiu i a través d’un criteri d’eficàcia econòmica, la implantació d’una millora
ambiental, i es valora positivament com una mesura per incentivar-ne la implantació.
En l’article 82.1, erròniament es fa referència al Reial decret 141/2001, de 24 de desembre,
quan en realitat és el Reial decret 1481/2001, el que regula l’eliminació de residus mitjançant
dipòsit abocador.
Per evitar una degradació de les aigües, l’article 82.13 estableix que les activitats que
comporten emmagatzemament, manufacturació o ús de substàncies, subproductes o productes
que continguin alguna de les substàncies de les llistes I, II i prioritària, necessiten autorització
de l’Administració hidràulica. Es valora positivament aquesta mesura.
Quant a la contaminació difusa per nitrats d’origen agrari, la norma estableix mesures en
l’article 83.6 molt més restrictives que les previstes en l’actual Pla i que en el seu conjunt,
repercuteixen de manera positiva sobre el medi natural, en especial el medi hídric. En
destaquen entre d’altres:
Implantació de compliment obligatori en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears del Codi de bones pràctiques agràries.
La necessitat d’un procés de transversalització entre les distintes administracions, amb
l’objecte d’informar l’Administració hidràulica de les quantitats de fertilitzants agrícoles
aplicats per parcel·la a les zones vulnerables a la contaminació per nitrats. Es permet en
episodis de contaminació, la potestat inspectora i sancionadora de l’Administració
hidràulica.
La mesura proposada, incideix en un major control (Administració hidràulica i
Administració competent en matèria agrícola i ramadera) de les explotacions agrícoles i
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ramaderes, cosa que repercuteix de manera positiva en una reducció de la contaminació
per nitrats.
La necessitat d’un informe preceptiu i vinculant de l’Administració hidràulica, en les noves
instal·lacions o explotacions agrícoles i ramaderes, així com l’ampliació o la reforma de
les existents. D’aquesta manera es redueix el deteriorament futur de les masses
declarades vulnerables a la contaminació per nitrats.
Quant a les fonts potencials de contaminació puntual (article 84), i en relació amb les
gasolineres, amb el centre de distribució i amb els tancs d’emmagatzemament d’hidrocarburs ja
existents, la nova norma incorpora, d’acord amb el grau de vulnerabilitat on s’ubiquen (baix,
moderat i alt), un seguit de mesures tècniques (dipòsit doble paret, cubeta i xarxa de
piezomètrics) que han d’implantar-se en uns terminis preestablerts i que redueixen el risc de
contaminació puntual que en l’actualitat presenten.
Títol cinquè. De les millores en regadius existents, en la gestió de la demanda i en
la reutilització d’aigua regenerada
Com a novetat, a fi de reduir les extraccions d’aigua de l’aqüífer per a projectes de regadiu i
fomentar la reutilització d’aigua regenerada, l’article 87.7 (concessions per a la reutilització de
les aigües residuals regenerades i per a regadiu) estableix que en el cas que hi hagi o es
projecti una àrea de regadiu amb aigües regenerades, els regants que exploten aigües
subterrànies i que estiguin o resultin inclosos en aquesta àrea, estan obligats a integrar-se en la
comunitat de regants, mantenint la concessió o l’autorització, però quedant en suspens
l’explotació únicament per a ús domèstic i abeurat de bestiar, per avaria del sistema d’aigua
regenerada o mala qualitat puntual.
L’objectiu principal que proposa el Pla per als projectes de regadiu és substituir els recursos
hídrics subterranis per aigües regenerades en almenys un 80% del volum total usat. En el cas
de no aconseguir aquest objectiu, els projectes han d’incorporar unes altres mesures que
compensin el consum d’aigua subterrània com accions de protecció contra possibles avingudes
i inundacions, recuperació o adequació de plans d’inundació, reducció i prevenció de la
contaminació difusa… Això repercuteix de manera positiva en la gestió del recurs.
Quant al regadiu de camps de golf amb aigües regenerades (article 91), la norma obliga que
els camps de golf anteriors a la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf, han
d’adaptar-se al reg amb aigües regenerades en un termini no superior a tres anys. Amb això es
permet que tots els camps de golf de les Illes Balears, independentment de la data d’aprovació,
es reguin amb aigua regenerada. Al seu torn, també es valora positivament l’obligació
d’elaborar un pla de gestió sostenible de l’aigua per als titulars de camps de golf ja existents
(termini un any) o per als promotors de nous camps, així com una auditoria de l’estat de les
instal·lacions i de l’eficàcia de les mesures previstes.
Cal indicar com a novetat respecte al planejament vigent, el capítol XI «Millora de la gestió de
la demanda», on es promou l’estalvi i l’eficiència en el consum d’aigua mitjançant les millores
tècniques disponibles, els recursos hídrics alternatius, la sensibilització i la conscienciació
ciutadana o el control i la regulació del recurs. Tots els articles que formen part d’aquest capítol
(article 92 a 104) suposen una millora en la gestió del recurs i contribueixen a assolir els
objectius que estableix la Directiva marc.
El Pla considera com a objectiu estratègic (article 92) aconseguir un rendiment mínim en les
xarxes de subministrament i de distribució dels proveïments urbans del 85% (75% en el primer
horitzó) i una disminució de la demanda en origen del 20%. L’eina definida per aconseguir
aquests objectius són els plans de gestió de la demanda i de conservació de l’aigua (conjunt
d’activitats que permetin reduir la demanda d’aigua, millorar-ne l’eficiència en l’ús i evitar el
deteriorament dels recursos hídrics disponibles en el futur) que han d’elaborar els ens gestors
de proveïments públics.
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Per assegurar que s’elaboraran aquests plans de gestió de la demanda i de conservació de
l’aigua, la norma estableix que:
Es condiciona el finançament compartit amb les entitats locals o les subvencions al fet
que s’adjuntin els plans als projectes de nous proveïments o les ampliacions d’aquests.
No s’ha d’informar sobre la suficiència de recursos en el desenvolupament de qualsevol
instrument de planificació urbanística i territorial, transcorregut el període de vigència
d’aquest Pla, si no s’adjunten aquests plans de gestió.
Unes altres novetats que formen part del capítol XI són:
− La creació d’un sistema d’informació d’aigües de consum de les Illes Balears (SIACIB),
amb l’objecte de fer un seguiment i mantenir actualitzada la informació dels paràmetres
de subministrament d’aigua (article 94).
− Comptadors individuals d’aigua en habitatges nous i en existents, en un termini màxim
d’aplicació de tres anys, a zones verdes enjardinades i a noves piscines, així com
l’aplicació d’elements de lampisteria per a reducció de consums (article 95).
− La redacció de plans de gestió sostenible de l’aigua a més de dur a terme auditories de
l’ús de l’aigua per als establiments industrials, comercials o serveis, el consum d’aigua
3
dels quals sigui igual o superior a 5.000 m (article 95).
− Tarifes progressives de preus, a través d’una quota fixa i una altra de variable segons el
consum (la norma estableix trams i consums per a ús domèstic i hoteler), amb l’objecte
de fomentar l’ús eficient dels recursos hídrics, i permetre la recuperació dels costs reals
de l’aigua. S’hi estableixen bonificacions per a famílies i per a habitatge nombrós, per a
pensionistes i per disminució del consum (article 96).
− Neteja de vials mitjançant l’ús d’aigua regenerada o de recursos alternatius a l’aigua
potable, complint en ambdós casos els criteris de qualitat sanitària (article 97).
− Especificacions per incorporar en els projectes d’urbanització i d’edificació quant al tipus
de pavimentació a espais lliures i a zones enjardinades (article 97).
− Especificacions de les espècies vegetals que s’han d’usar (autòctones i de baix consum),
sistemes de reg, limitacions de cabal i horari d’aplicació a zones verdes (article 98).
− La creació d’un registre municipal de piscines, incloent-hi les unifamiliars (article 98).
− La classificació dels abocaments industrials (prohibits i tolerats), la seva caracterització i
el mode d’actuació en cas d’abocaments accidentals (article 99).
− La possibilitat de constituir una associació d’usuaris, quan diverses indústries s’agrupen
en un mateix immoble o zona industrial, per fer l’abocament conjunt en les mateixes
condicions que si es tractàs d’una sola (article 99).
− S’estableixen els percentatges mínims anuals que han de complir els ens gestors de
proveïment, quant als programes i als plans de seguiment, quant a la detecció i a la
reparació de fugues (20% de la xarxa cada any) i quant als programes de reposició i de
renovació de les xarxes (5% anual). S’ha de trametre a l’Administració hidràulica un
informe de les actuacions fetes amb una periodicitat mínima anual, a l’efecte del
seguiment del Pla.
− Desenvolupament de campanyes de conscienciació ciutadana per reduir la demanda
d’aigua, millorar-ne l’eficiència en l’ús i evitar el deteriorament dels recursos hídrics
disponibles actualment i en el futur (article 101).
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Quant a la reutilització de les aigües regenerades (capítol XII), s’incorpora el que estableix el
Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització
de les aigües depurades, on es fixen les condicions de reutilització per a usos agrícoles,
urbans, industrials, recreatius i ambientals.
Quant als usos agrícoles, es fixen, d’acord amb el tipus de cultiu i d’ús, els valors màxims
admissibles (article 106) per a aigües residuals urbanes o d’indústries, els abocaments dels
quals tenen característiques anàlogues a les urbanes.
Si les aigües regenerades procedeixen d’aigües residuals industrials, la norma manté les
mateixes condicions que les establertes en l’actual Pla (quadre 57.2).
Per als usos urbans, s’estableixen les condicions d’ús per a reg de jardins privats, descàrrega
d’aparells sanitaris, reg de zones verdes urbanes, neteja de carrers, sistemes contra incendis i
neteja industrial de vehicles (article 107). En el cas dels sistemes contra incendis, els valors
màxims admissibles de sòlids en suspensió són més restrictius (màxim 20 ppm, mentre que en
la norma actual es fixa un màxim de 100 ppm).
Per als usos recreatius (article 108), s’estableixen les condicions d’ús per a regs de camps de
golf (semblant a la de la norma actual) i per als estanys, per a les masses d’aigua i per als
cabals circumdants ornamentals en els quals no es permet l’accés de públic a l’aigua.
Quant als usos industrials (article 109), s’estableixen els valors màxims admissibles per a
aigües de procés i de neteja —excepte de la indústria alimentària—, per a uns altres usos
industrials, per a aigües de procés i de neteja per a ús en la indústria alimentària, per a torres
de refrigeració i per a condensadors evaporatius. A més s’incorporen per a tots els usos
industrials, igual que en l’actual Pla, valors màxims d’uns altres paràmetres.
Finalment, en relació als usos ambientals (article 110), s’estableixen els usos següents:
recàrrega d’aqüífers per percolació localitzada a través del terreny; recàrrega d’aqüífers per
injecció directa; reg de boscs, zones verdes i uns altres tipus no accessibles al públic;
silvicultura, i uns altres usos ambientals (manteniment d’aiguamolls, cabals mínims,
manteniment de fluxos a lleres i semblants).
A diferència del Pla actual, es fixen els valors màxims admissibles de reutilització d’aigües
regenerades en un nombre més gran d’usos, la qual cosa pot repercutir de manera positiva en
un major reutilització d’aigües residuals. A més, es valora positivament la possibilitat que
l’Administració hidràulica pugui fixar paràmetres més restrictius per a tots aquests usos, d’acord
amb les característiques del terreny, i s’evitin situacions en què les característiques de la
infiltració, les condicions hidrogeològiques o l’estat ecològic de la zona requereixin paràmetres
més restrictius.
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Títol sisè. De la protecció del recurs, de la recàrrega d’aqüífers i de la protecció
mediambiental
Igual que en la norma actual, els perímetres de protecció de captacions de proveïment urbà,
han de ser respectats en els instruments de planejament urbanístic que entrin en vigor després
d’haver-ne aprovat la delimitació. Com a novetat, s’incorpora que els que ja estiguin en vigor,
han d’adaptar-se en el termini màxim de tres anys. D’aquesta manera, es preserven tant
qualitativament com quantitativament els recursos de l’aqüífer.
La delimitació hidrogeològica dels pous de proveïment (article 113) ha de permetre determinar
les fonts potencials de contaminació; fixar mesures de control i de vigilància i, en el cas de no
poder garantir la protecció de les captacions, traslladar-les cap a àrees sense riscs. Això
repercutirà de manera positiva en la qualitat de l’aigua de proveïment i, per tant, en la qualitat
de vida.
En la norma actual la delimitació dels perímetres de protecció es fa d’acord amb les distàncies
a la captació protegida. S’hi defineix una zona de protecció immediata o de restriccions
absolutes, una zona de protecció pròxima o de restriccions màximes, i una zona de protecció
llunyana o de restriccions moderades. En la nova norma, la zonificació estableix les àrees
següents:
Zona 0 de protecció sanitària. Equivaldria a la zona de protecció immediata o de
restriccions absolutes de l’actual norma i es correspon amb les parcel·les d’ubicació de
les captacions.
Zona I de protecció contra la contaminació microbiològica. Equivaldria a la zona de
protecció pròxima o de restriccions màximes de l’actual norma. S’hi pretén prevenir la
contaminació derivada de bacteris i de virus patògens.
Zona II de dilució i de control de contaminants. Equivaldria a la zona de protecció
llunyana o de restriccions moderades de l’actual norma. S’hi pretén prevenir la
contaminació química. Es delimita mitjançant un envolupant de la zona I fins a un temps
de trànsit de cinc anys.
Zona III de captació. Defineix el límit de la zona de captació i s’estén des de la captació
fins al límit d’influència en condicions d’explotació mitjanes.
La norma estableix condicionants i prohibicions per a cada una de les zones (article 114). Es
recomana que les zones II i III es classifiquin com a sòl no urbanitzable d’especial protecció
(protecció de recursos hídrics), i que es limiti al màxim, en la normativa urbanística, les
activitats i els usos possibles que no contribueixin a la preservació de les aigües subterrànies.
Fins que no es completi la delimitació hidrogeològica dels pous de proveïments, s’estableixen
els perímetres de protecció següents, semblants als de la norma actual:
Zona 0 de protecció sanitària. Ràdio de 10 m sobre l’eix de la captació de proveïment.
Zona I de protecció contra la contaminació biològica. Ràdio de 250 m sobre l’eix de la
captació.
Zona II de dilució i control i zona III de captació. Ràdio d’1.000 m sobre l’eix de la
captació.
A més dels perímetres de protecció de captacions, la norma inclou com a novetat la possibilitat
d’establir perímetres de protecció a:
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Les captacions per a ús consumptiu d’aigües costaneres. S’hi fixa amb caràcter
provisional un ràdio de protecció d’1.000 m amb centre en el punt de presa.
Les masses d’aigua de transició i aiguamolls. S’hi fixa amb caràcter provisional una
franja de protecció de 500 m al voltant de les zones humides.
Les masses d’aigua superficials epicontinentals (torrents). S’hi fixa amb caràcter
provisional una franja de protecció de 100 m a ambdós marges de les lleres.
A més, es requereix per a tota actuació que es dugui a terme en aquests perímetres de
protecció, un informe preceptiu i vinculant de l’Administració hidràulica, la qual cosa repercuteix
de manera positiva en la protecció del recurs.
La norma inclou referències a la recàrrega artificial i a l’emmagatzemament i a la recuperació
amb aigües regenerades (articles 120 i 121), no incloses en la norma actual.
Quant a la protecció davant de fenòmens extrems, com sequeres, avingudes i inundacions, la
norma conserva la major part de l’articulat de la norma actual: manté que en actuacions sobre
àrees potencialment inundables, els planificadors i els promotors urbanístics han d’elaborar els
estudis hidrològics i hidràulics corresponents.
Es valoren positivament les referències que es fan en l’article 127.3 de la recuperació de l’espai
fluvial i l’ús de les planes d’inundació com a sistema natural, en les actuacions en matèria de
defensa d’avingudes enfront de la simple canalització. L’objectiu és garantir al màxim el
funcionament natural del sistema, i aprofitar-lo per minimitzar els efectes de potencials
avingudes i inundacions, i a llarg termini, els impactes econòmics que se’n deriven.
En la mateixa línia que l’apartat anterior, i a l’efecte de mantenir l’estabilitat dels marges i de
disminuir l’escorrentia l’erosió, es valora positivament la prohibició d’actuar sobre la vegetació
ripària (boscs, bardisses i vegetació herbàcia ripària). S’exclouen d’aquesta prohibició les
actuacions necessàries que ha de fer l’Administració Hidràulica per garantir la capacitat
d’evacuació de les aigües d’avinguda, així com l’explotació tradicional de determinades
espècies (canya comuna) per a activitats agrícoles (article 128.2). Se suggereix que s’incorpori
en l’articulat la necessitat d’elaborar un informe ambiental de la repercussió ambiental de
l’actuació, en el qual s’incloguin mesures per atenuar l’afecció ambiental. Tota la documentació
s’ha de trametre a l’òrgan competent perquè valori la idoneïtat de les mesures proposades. A
més, es pot proposar que, d’acord amb l’envergadura i amb la zona d’actuació, un auditor
extern en faci un seguiment ambiental.
Es valora positivament la mesura incorporada en l’article 131.10, a través del qual tots els
desenvolupaments urbans, urbanitzacions i polígons industrials que representen un increment
de la impermeabilització del sòl, han de destinar almenys l’1% del pressupost de l’obra o del
desenvolupament (pot ampliar-se fins a un màxim d’un 10%, d’acord amb la grandària del
desenvolupament, de les mesures correctores establertes i de la situació hidrològica de la
conca i de la seva xarxa de drenatge), a finançar actuacions de correcció hidrologicoforestal i
de millora de vegetació de ribera i de l’espai fluvial. Amb això es contribueix a la defensa del sòl
contra l’erosió.
Les referències al Pla d’emergència en situacions d’eventual sequera, establint-hi indicadors,
llindars i índexs de sequera, així com els protocols d’actuació que s’han de seguir, permeten
anticipar-se a una situació desfavorable, afrontant-la de manera més eficaç en posar en
funcionament els mecanismes necessaris per garantir les dotacions d’aigua requerides per
assegurar la salut i la vida de la població.
La norma incorpora el que estableix l’article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla
Hidrològic Nacional, en el que les administracions públiques responsables de sistemes de
proveïment urbà que atenguin una població igual o superior a 20.000 habitants, han de
disposar d’un pla d’emergència davant situacions de sequera, havent d’estar acabats abans de
desembre del 2013.
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Quant a la protecció mediambiental, la norma estableix els cabals ambientals de les diferents
masses (article 138) i les mesures de caràcter provisional, algunes ja comentades en apartats
previs, sobretot en el cas de les masses d’aigua subterrànies. S’hi destaquen per a la resta de
masses les següents:
Masses d’aigua superficial tipus torrent
L’autorització de l’Administració hidràulica en cas d’abocaments directes o indirectes.
Franja de protecció de 5 m a partir del límit de la vegetació de ribera en què no es
permet l’adobament amb fertilitzants inorgànics; i una de 35 m en què no es permet
l’adobament amb fertilitzants orgànics.
L’encreuament per pas del bestiar s’ha de fer través de passarel·les adequades i mai a
través de la llera a fi de protegir els ecosistemes bentònics i la qualitat de les aigües.

Zones humides
Franja de protecció de 5 m a partir del límit de la vegetació de ribera en què no es
permet l’adobament amb fertilitzants inorgànics; i una de 35 m en què no es permet
l’adobament amb fertilitzants orgànics.
En les conques vessants a aiguamolls (o a zones humides) les administracions
competents no han d’autoritzar aquells usos o aquelles activitats per a les quals es
justifiqui que comporten un risc inassumible per al funcionament hidrològic o ambiental
de l’aiguamoll.
Masses d’aigua costaneres
En sòl urbà o urbanitzable l’Administració responsable d’aquest ha de garantir que les
activitats duites a aterme no posen en risc la consecució dels objectius ambientals de la
massa d’aigua costanera corresponent.
En sòl rústic i en la franja de 500 m paral·lela a la línia de costa, l’Administració
responsable ha de garantir que les activitats i els usos no posen en risc la consecució
dels objectius ambientals de la massa d’aigua costanera corresponent. Les activitats que
requereixin interès general precisen d’un informe de l’Administració hidràulica.
Quant a les zones humides, el “Document tècnic de caracterització, de classificació, de
delimitació i d’inventari de les zones humides de les Illes Balears”, elaborat per l’Administració
hidràulica a l’empara del que disposen els articles 275 a 283 del Reglament del domini públic
hidràulic, ha permès aprofundir en el estudi, i ha quedat reflectit en el text normatiu a través
d’una millor caracterització dels tipus, dels usos i del règim de protecció d’aquestes zones, que
el que estableix l’actual norma.
Així la norma estableix en l’article 141 unes quantes classes de zones humides d’acord amb els
criteris considerats. Basant-se en les seves característiques, es classifiquen en aiguamolls,
basses temporals d’interès científic, masses d’aigües càrstiques i zones humides artificials;
mentre que basant-se en la seva titularitat, es classifiquen en zones humides privades i zones
humides públiques.
L’article 143 de la norma fomenta la protecció de les zones humides, on preval l’interès
col·lectiu enfront dels interessos particulars i n’obliga a la conservació, per la qual cosa tenen
implicacions positives en el medi natural. No obstant això, la conservació d’aquestes zones
podria suposar un efecte negatiu per als propietaris dels terrenys on es troben les zones
humides privades, en haver d’assumir els costs d’aquest manteniment. La seva importància no
sols hidrològica sinó també ambiental, en justifica la protecció; no obstant això, en preveure la
norma la possibilitat d’establir convenis de col·laboració, les despeses econòmiques que
haurien de sufragar-se per al manteniment, es redueixen considerablement. Es valora
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positivament des del punt de vista social en afavorir la conservació de les zones humides
localitzades en terrenys privats.
L’article 144 regula la protecció de les zones humides i estableix la possibilitat d’incorporar
alguna de les figures previstes en la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO) o els nivells de protecció de les zones incloses en la
Xarxa Natura 2000. Això suposa un impacte positiu des del punt de vista ambiental.
La norma estableix en l’article 145 les activitats permeses i prohibides a les zones humides.
S’exclouen els aiguamolls periurbans i les zones humides artificials que vénen regulats per uns
altres articles. Es valora positivament el fet d’establir una regulació de les activitats que permet
aquelles que són compatibles amb la naturalesa i amb la dinàmica de les zones humides; en tot
cas, es requereix una autorització administrativa per al seu ús. Al seu torn destaca en cas de
canvi d’ús dels terrenys o d’edificacions existents en una zona humida, la necessitat d’un
informe previ i preceptiu de la Conselleria de Medi Ambient, la qual cosa permet un major
control en el tipus d’actuació que es pretén dur a terme.
En el cas de les masses d’aigua càrstica (article 146.5), l’obligació d’implantar un sistema de
gestió ambiental en un termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor del nou Pla
Hidrològic en les cavitats que actualment s’exploten per a ús turístic o esportiu i comercial, i el
requisit en cas de nova activitat o ampliació de les existents d’una autorització administrativa,
suposen un control de les actuacions i dels efectes ambientals que aquest tipus d’activitats
produeixen en les cavitats. Això es valora positivament des del punt de vista ambiental.
La norma incorpora en l’article 146.4 la figura de l’aiguamoll periurbà. Amb això es resol el
problema de les zones humides a sòls urbans o urbanitzables, i obliga que els instruments
d’ordenació territorial i urbanístic els tinguin en compte. Amb aquestes mesures se n’assegura
la preservació i, per tant, el manteniment de la funcionalitat hidrològica i ecològica de
l’aiguamoll. A més, es valora positivament el requisit d’incloure en les propostes d’actuació un
pla de gestió que garanteixi la compatibilitat entre l’actuació prevista i el manteniment dels
valors de l’aiguamoll periurbà.
En els articles 147, 148 i 149, es plasmen les mesures proposades en el “Document tècnic de
caracterització, de classificació, de delimitació i d’inventari de les zones humides de les Illes
Balears”, entre les quals destaquen:
Creació de la xarxa de zones humides i de masses d’aigua càrstica de les Illes Balears.
Elaboració del PORN de la xarxa de zones humides i de masses d’aigua càrstica de les
Illes Balears.
Elaboració del pla de conservació de zones humides de les Illes Balears.
Elaboració del PRUG de la xarxa de zones humides i de masses d’aigua càrstica de les
Illes Balears.
Acords o convenis amb els titulars dels terrenys que alberguen zones humides i masses
d’aigua càrstica.
La Conselleria competent en matèria d’aigües ha de gestionar les zones humides
públiques, i els propietaris de les zones humides privades estan obligats a conservar-les.
Tot això suposa un impacte positiu des del punt de vista ambiental, social i cultural.
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Títol setè. De les actuacions i de les obres hidràuliques bàsiques requerides
Aquest títol de la norma estableix les línies preferents d’investigació i desenvolupament del Pla,
entre les quals destaquen: modelització de processos hidrològics i hidrogeològics per a la
quantificació dels recursos hídrics; increment de la disponibilitat dels recursos mitjançant
programes integrals de gestió de l’aigua; tractaments per a la recuperació del recurs, i
adequació de la seva qualitat a l’ús o al seguiment dels efectes del canvi climàtic sobre les
aigües subterrànies i de transició.
Al seu torn, enumera els programes d’actuació, els treballs prevists i les obres hidràuliques
bàsiques requerides pel Pla, que es desenvolupa amb major detall en el document “Programes
d’actuació i obres hidràuliques”.
Les obres hidràuliques i els projectes que formen part d’aquest Pla Hidrològic, són el resultat de
l’anàlisi que amb caràcter estratègic s’ha fet del recurs aigua a les Illes Balears. Per tant,
pretenen en línies generals resoldre un problema quantitatiu o qualitatiu del recurs o obtenir la
major informació possible del seu comportament per poder plantejar de manera més eficaç,
una solució. Per això, de manera quasi reiterativa al llarg de tot aquest document, les solucions
en forma d’infraestructures i de projectes, s’han plantejat com la solució estratègica al problema
com a tal, si bé s’han pogut plasmar en plans, la ubicació exacta i les seves característiques
han de venir definides pels corresponents estudis i projectes que es duguin a terme.
Així el Pla que s’analitza no es tracta d’un pla d’obres sinó una planificació de les obres
hidràuliques bàsiques per poder assolir els objectius prevists. Per evitar caure en l’error que
qualsevol obra inclosa en el Pla, és una obra hidràulica d’interès general que no hauria de
sotmetre’s als estudis ambientals corresponents, s’ha inclòs en l’apartat 152 la referència
següent:
«Els projectes d’obres hídriques s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental en els casos
establerts en la legislació d’avaluació d’impacte ambiental i d’evolució ambiental estratègica, d’acord
amb l’article 129 del TRLA».

Per tant, aquells projectes que, per les seves característiques, requereixen la tramitació
ambiental corresponent, la seva inclusió en aquest Pla no els exonera de les avaluacions
ambientals pertinents. En el cas d’aquelles actuacions que, no estant previstes en la legislació
d’avaluació ambiental, es duguin a terme a zones protegides, el Pla ha d’incorporar, tal com
s’ha descrit en apartats previs i com a mesura correctora, una proposta en aquest informe de
sostenibilitat ambiental, i hi ha l’obligació de comptar amb una assistència ambiental
encarregada de fer el seguiment ambiental durant la fase d’execució. Amb això s’assegura una
atenuació dels impactes que aquestes actuacions, de caràcter puntual, puguin arribar a
ocasionar.
En tot cas, com a mesura preventiva es proposa que per a tots aquells projectes que no
requereixin de cap procediment de caràcter ambiental segons la norma vigent (estudi d’impacte
ambiental, informe ambiental, etc.), l’òrgan substantiu iniciï un període de consultes a l’òrgan
competent en matèria de medi ambient, mitjançant la presentació d’una memòria resum del
projecte en els termes indicats en l’article 22 de la Llei 11/2006, amb l’objecte que l’òrgan
ambiental determini la necessitat o no d’elaborar en detall un estudi d’impacte ambiental.
Títol vuitè. Del seguiment i de la revisió del pla
Si analitzam amb caràcter retrospectiu l’actual Pla Hidrològic, aprovat l’any 1999, i el comparam
amb el nou Pla, on la transposició de la DMA ha marcat un punt d’inflexió important en la gestió
del recurs aigua, probablement l’actual Pla va ser per a l’època en què es va aprovar un
document molt ambiciós, i s’ha fet palès el desencert del qual en haver transcorregut deu anys
des que es va aprovar. No va ser un plantejament erroni dels objectius prevists sinó més aviat
la falta de transversalització entre els estaments implicats de manera directa i indirecta en la
gestió del recurs.
Per això, en la nova norma i a través de l’article 155, s’ha volgut implicar de manera directa les
administracions responsables dels distints sectors implicats, com els ajuntaments, les
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administracions (activitats agrícoles i ramaderes, ports de l’Estat i ports autonòmics, litoral i
costes o sanitat) i els consells insulars. Se’ls requereix que trametin amb una periodicitat no
superior a l’any, i segons el que estableix la norma, tots els resultats dels seguiments dels
àmbits de la seva competència. Per a això, s’ha de crear una mesa de seguiment (article 156),
que amb una freqüència anual durant el primer període del procés de planificació (2010-2012),
ha de fer una avaluació periòdica dels resultats obtinguts.
A més, i probablement com una novetat dins d’una planificació en l’àmbit insular, a pesar que la
normativa ambiental de la tramitació de l’AAE ho preveu, la norma incorpora un apartat dedicat
exclusivament al seguiment ambiental del Pla (article 157), a través dels indicadors que es
defineixin en l’AAE, verificant amb això l’aplicació, la viabilitat tècnica, el grau de compliment i
els efectes ambientals del Pla.
Per tot això, el seguiment tècnic i de gestió (article 155), el seguiment participatiu (article 156) i
el seguiment ambiental (article 157) proposat en aquest Pla Hidrològic, no sols han de servir
per verificar el grau de compliment dels objectius plantejats en el Pla, sinó que han de servir de
base per al disseny estratègic i operacional del següent Pla Hidrològic.
Per tant, la tramitació ambiental no constitueix un simple tràmit administratiu, sinó que els
resultats de l’avaluació ambiental estratègica del Pla (article 161) i el seguiment ambiental
durant el seu desenvolupament (article 157), s’han d’integrar en la revisió del Pla, segons recull
l’article 159. Així es compleix amb el que ja estipula l’AAE, però quedant reflectit en el text
normatiu.
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VI. MESURES DE PREVENCIÓ I DE MINIMITZACIÓ DELS EFECTES
NEGATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT
El Pla Hidrològic, en el marc de la Directiva marco de l’aigua, constitueix un instrument que
promou un desenvolupament sostenible, ja que té per objectius generals: aconseguir el bon
estat i l’adequada protecció del domini públic hidràulic i de les aigües objecte del Text refós de
la Llei d’aigües; l’atenció de les demandes d’aigua, i l’equilibri i l’harmonització del
desenvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, protegint-ne la
qualitat, economitzant-ne l’ocupació i racionalitzant-ne els usos en harmonia amb el medi
ambient i la resta de recursos naturals.
Partint de l’anàlisi detallada de la situació hídrica actual, la planificació hidrològica estableix
prioritats d’actuació i criteris de sostenibilitat en l’ús de l’aigua, mitjançant la gestió integrada i la
protecció a llarg termini dels recursos hídrics, la prevenció del deteriorament de l’estat de les
aigües, la protecció i la millora del medi aquàtic i dels ecosistemes aquàtics, i la reducció de la
contaminació.
Per tant, les grans línies d’actuació definides pel Pla porten implícites mesures de caràcter
preventiu, que incideixen directament com a fre a les alteracions detectades en la fase de
diagnòstic, alhora que proposa accions que promouen un elevat nivell de protecció del medi
ambient, i contribueix a la integració dels aspectes ambientals en la preparació i en l’adopció de
les actuacions en qüestió.
De manera general, els criteris de reducció i de compensació dels efectes negatius originats pel
model de gestió hídrica establerta, són afrontats amb un elevat grau d’eficiència i de manera
afable, ja que considera que la gestió integrada dels recursos hídrics i l’ús eficient de l’aigua no
és una finalitat en si mateixa, sinó un mitjà per augmentar el benestar social, ambiental i
econòmic sense perjudicar un ús sostenible de l’aigua, i per intentar reduir els costs totals de
gestió.
No obstant això, després d’haver analitzat les actuacions del Pla que previsiblement tendrien
efectes ambientals significatius negatius i d’haver-se valorat els impactes que generarien, es
proposen un conjunt de mesures tècnicament viables que es preveuen per prevenir, per reduir
i, en la mesura que sigui possible, per eliminar els efectes ambientals adversos. Aquestes
recomanacions que es proposen s’estableixen en un marc general i com a directrius o com a
criteris que s’han d’aplicar per a una avaluació més detallada en les fases següents del Pla, bé
a través d’uns altres plans de menor nivell jeràrquic (pla director de sanejament, pla de
sequera, pla d’inundacions, etc.), bé quan els projectes siguin sotmesos al procediment
d’avaluació d’impacte ambiental.
Així, l’elaboració d’avaluacions posteriors o d’estudis d’impacte ambiental de les actuacions
concretes propostes en el Pla, han de permetre identificar de manera detallada els impactes
concrets de l’actuació de què es tracti i definir les mesures de prevenció i de correcció més
adequades.
A continuació es descriuen les mesures preventives específiques proposades per reduir i per
minimitzar els possibles impactes negatius produïts pel desenvolupament del Pla, identificats
en el bloc anterior.
9 Optimització de la ubicació de les obres hidràuliques proposades, amb l’objecte d’evitar
establir aquest tipus d’instal·lacions en sòl no urbanitzable, en espais protegits i en llocs
de la Xarxa Natura 2000, quan es produeixi algun tipus d’incompatibilitat amb la
normativa o amb la planificació vigent.
9 Promoure que, tant en les noves instal·lacions com en les ja existents, se segueixin les
recomanacions d’estalvi energètic de l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a
Espanya 2004-2012.
9 Per a tots aquells projectes que promou el Pla que no requereixin de cap procediment de
caràcter ambiental segons la norma vigent (estudi d’impacte ambiental, informe
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ambiental, etc.), es proposa que l’òrgan substantiu iniciï un període de consultes a
l’òrgan competent en matèria de medi ambient, mitjançant la presentació d’una memòria
resum del projecte en els termes indicats en l’article 22 de la Llei 11/2006, amb l’objecte
que l’òrgan ambiental determini la necessitat o no d’elaborar en detall un estudi
d’impacte ambiental.
9 Penalitzar les actuacions que causen una major fragmentació de corredors biològics i
d’afecció de boscs, d’ecosistemes fluvials, d’aiguamolls i d’uns altres hàbitats d’interès.
9 Promoure actuacions de millora ambiental d’infraestructures ja existents, a fi de
minimitzar els efectes negatius produïts per la construcció tant en la fase d’obra com en
la fase d’explotació, a fi de garantir la conservació d’elements territorials valuosos i
d’ubicacions de valor natural i cultural.
9 Donar preferència a projectes que incloguin accions de sensibilització i millores
mediambientals.
9 Prioritzar aquells projectes que incorporen mesures ambientals en què es garanteixi la
conservació del medi, així com els que limiten, a les zones més sensibles, el traçat de
camins o de nous accessos.
9 Prioritzar en infraestructures lineals aquells projectes que aprofitin els corredors humans
preexistents, per evitar augmentar la fragmentació del paisatge i la intrusió a zones
naturals.
9 Se suggereix que els plecs de clàusules administratives particulars que regeixin els
concursos que es convoquen per a les actuacions del Pla, incloguin criteris
mediambientals com a exigència objectiva de valoració, de manera anàloga al que
estableix l’Ordre MAM/2116/2007, de 10 de juliol (BOE núm. 167, del 13 de juliol).
9 Aplicació correcta del programa de seguiment del Pla, amb l’objecte de determinar i
d’identificar els factors que contribueixin a l’èxit o al fracàs de l’execució de les obres
hidràuliques definides i la comprovació del compliment de les determinacions, de les
previsions i dels objectius del Pla, així com de les incidències sobre el medi ambient,
determinant-hi, si cal, les propostes per ajustar les mesures i les actuacions del Pla.
9 Se suggereix un estudi que valori la necessitat de reformar o d’ampliar l’estructura de
l’Administració competent en matèria d’aigua de la comunitat autònoma, d’acord amb les
exigències d’actuació, de vigilància i de seguiment establertes, que previsiblement
requeriran un increment de recursos tant humans com materials en l’Administració
esmentada per a l’execució correcta del Pla.
9 Igualment, es recomana promoure una millora de la gestió i de la coordinació entre les
diferents administracions, de tal manera que se sigui capaç de donar cobertura a les
diferents línies d’actuació establertes en el Pla.
Finalment, en l’annex V s’estableixen les mesures generals per al disseny, per a la prevenció i
per a la protecció ambiental de les obres hidràuliques proposades en el Pla, bàsiques per a la
correcció dels impactes ambientals generats o susceptibles de ser generats per les actuacions
planificades. S’hi estableixen així un conjunt de criteris i de condicions generals que han de ser
prevists durant les diferents fases d’elaboració de cada un dels projectes (avantprojecte,
estudis d’alternatives, projecte bàsic, document ambiental inicial, estudis d’impacte ambiental,
estudis d’incidència paisatgística, estudi de repercussions a la Xarxa Natura 2000, etc.).
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VII.

ALTERNATIVES

Ja que els continguts del Pla són múltiples i diversos i vénen regulats per la normativa en els
seus diferents rangs, en aquest document no és possible i tampoc no seria útil analitzar totes
les alternatives que es puguin fer servir per solucionar la diversitat de problemes existents en la
demarcació. Així mateix, l'extensa regulació normativa, tant en objectius com en continguts i
com en procés d'elaboració, restringeix de manera significativa la combinació de possibilitats
per plantejar alternatives. Les úniques alternatives viables són, per tant, aquelles que es
mantenen dins dels marges d'actuació que permet la normativa.
Els principals requeriments imposats per la normativa que delimiten el marge d'actuació en la
selecció d'alternatives viables són els següents:
— L'obligació, derivada de les normes comunitàries, d'assolir els objectius medioambientals
que es recullen en el bloc III d’aquest document. Només hi ha la possibilitat d'acollir-se a
pròrrogues o a exempcions quan s'asseguri el compliment de les condicions establertes.
En concret, si el conjunt de mesures necessàries suposa un cost desproporcionat o
resulta inviable tècnicament o per circumstàncies naturals. D'aquesta manera es podrien
posposar als successius horitzons de la planificació, 2021 o 2027, l'èxit dels objectius
ambientals en determinades masses d'aigua.
— Els objectius de l'atenció de les demandes d'aigua, de l'equilibri i d’harmonització del
desenvolupament regional i sectorial vénen imposats per la legislació espanyola, que
permet un marge més alt de decisió estratègica, sempre que la consecució dels objectius
citats es faci incrementant les disponibilitats del recurs, protegint-ne la qualitat,
economitzant-ne i racionalitzant-ne els usos en harmonia amb el medi ambient i els altres
recursos naturals. En aquest marc, i respectant sempre la consecució dels objectius
mediambientals, es podrien plantejar alternatives bé orientades a l'increment de l'oferta
per a l'atenció de les demandes o bé enfocades a l'estalvi i a la restricció de la demanda.
— Els diferents objectius poden arribar a ser contradictoris en determinats casos. Mentre
que d’una banda hi ha la necessitat satisfer una demanda; de l’altra, hi ha l'obligació de
complir amb uns objectius ambientals.
En tot cas, cal recalcar que l'anàlisi de les alternatives més adequades per a la solució dels
problemes afrontats per la redacció i per la programació d’aquest Pla Hidrològic, ha estat l'eix
fonamental per a la seva elaboració, mitjançant la consulta i mitjançant la valoració d'opinió, no
sols de tots els tècnics de l'Administració competent en cada àmbit sectorial, sinó també
mitjançant reunions amb els principals agents representants dels diversos col·lectius
directament o indirectament afectats per la nova planificació; així com a través de la
permeabilitat exercida en la recepció de suggeriments i de propostes de problemàtiques
puntuals, durant les diferents fases del pla de participació que s'han anat desenvolupament
(vegeu l’epígraf 2.1.5. «Participació pública» del bloc III d’aquest document).
Així, d’acord amb els resultats de l'avanç de diagnòstic i de la identificació de les qüestions més
importants en la demarcació, cal apuntar com a principals alternatives i mesures per incloure en
el Pla Hidrològic per resoldre els problemes importants de la demarcació, aquelles que van
formular els diferents agents durant el procés de participació pública. Gran part d'aquestes han
estat integrades en el Pla. A continuació, es detallen les diferents opcions o alternatives
d'actuacions plantejades per a la consecució de programes proposats, donar resolució als
problemes i a les pressions prèviament identificats i als objectius a què se cercava donar
compliment.
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PROBLEMA
IDENTIFICAT
Elevada extracció de
recursos
hídrics
(descens de nivells
dels aqüífers).

POSSIBLES PROGRAMES I ALTERNATIVES D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS
EIX D’ACCIÓ
Protegir,
millorar
i
regenerar les MAS, i
garantir l’equilibri entre
l’extracció i la recàrrega a
fi d’aconseguir el bon estat
de
les
aigües
subterrànies.

Ús i gestió eficaç dels
recursos hídrics.

MESURES
-

Regulació de la facturació.

-

Racionalització del consum.

-

Diversificació de recursos.

-

Incrementar el preu de l’aigua per promoure un ús més racional i limitar el consum
excessiu.
Establir un preu de l’aigua per al sector agrícola.
Promoure la instal·lació de comptadors individuals.
Garantir la recuperació de costs sobre els usuaris.
Campanyes de sensibilització sobre l’ús racional de l’aigua.
Adequat manteniment de les xarxes de distribució.
Penalitzar l’excés de consum per ús inadequat (hotels, agricultura...).
Incentivar positivament el baix consum (beneficis fiscals).
Instal·lació d’equips d’estalvi d’aigua.
Implantació d’un cànon de pèrdua d’aigua a l’entitat gestora.
Fomentar la reutilització d’aigües regenerades i d’aigües grises.
Incentius fiscals per a l’aprofitament d’aigües pluvials.
Aprofitament d’escorrenties superficials.
Increment de recursos no convencionals (aigua dessalada) per contenir l’explotació
d’aqüifers.

-

Estipular un percentatge màxim de superfície de regadiu.
Fomentar les comunitats d’usuaris.
Reforçar el monitoratge de les extraccions.
Control de l’obertura de nous pous.

quantitativa

-

Cens de pous.
Revisió de les concessions d’aigües.
Detecció de pous il·legals i segellat.
Recàrrega artificial d’aqüífers amb aigües depurades o amb aigua d’escorrentia
superficial.

Millorar el coneixement del
balanç hídric.

-

Invertir en investigació per tenir un millor coneixement.
Establiment de nous punts de control a les xarxes piezomètriques i de qualitat.

Sostenibilitat de regadius.

Recuperació
dels aqüífers.
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PROBLEMA
IDENTIFICAT

POSSIBLES PROGRAMES I ALTERNATIVES D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS
EIX D’ACCIÓ

MESURES

Millora del rendiment de la
xarxa pública de proveïment.

Prevenció dels efectes de la
sequera.

Adaptació als efectes del
canvi climàtic.

Reduir
la
contaminant
agropecuari.
Contaminació difusa de
les
aigües
subterrànies.

Evitar o limitar l’entrada de
contaminants a les aigües
subterrànies i evitar el
deteriorament de l’estat de
totes les masses d’aigua
subterrània.

càrrega
d’origen

-

Control de fugues a la xarxa de proveïment.
Millores a les xarxes de distribució.
Diagnosi d’instal·lacions i d’infraestructures hídriques existents i elaboració d’un pla
d’acció.

-

Establir restriccions d’ús.
Adaptar els plans urbanístics a la disponibilitat d’aigua.
Evitar el creixement demogràfic per estabilitzar el consum.
Xerojardineria, ús d’espècies adaptades a la sequera.

-

Emmagatzemament de reserves hídriques.
Campanyes d’informació i de conscienciació.
Preveure la ubicació d’infraestructures localitzades a zones sensibles a
inundacions com a conseqüència del canvi climàtic.

-

Millorar la gestió de residus (purins) i la coordinació amb Agricultura.
Valoració dels purins com un recurs econòmic i ambiental.
Campanyes de formació i de seguiment de l’aplicació correcta de productes
fitosanitaris.
Experimentar amb el reg d’aigües riques en nitrogen per evitar l’ús de fertilitzants.
Millora tecnològica de les instal·lacions.

-

Augmentar el percentatge
de
reutilització
d’aigua
regenerada.

-

Campanyes
conscienciació.

-

de
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Iniciar les infraestructures necesàries per a l’obtenció d’un aigua depurada de
qualitat.
Crear una xarxa de reutilització de les aigües regenerades.
Condicionar la creació de nous regadius a la disponibilitat d’aigua depurada de
qualitat.
Campanyes de conscienciació d’agricultors i de ramaders.
Aplicació de codis de bones pràctiques agràries.
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PROBLEMA
IDENTIFICAT

POSSIBLES PROGRAMES I ALTERNATIVES D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS
EIX D’ACCIÓ

MESURES
-

Substitució de pous negres por foses sèptiques homologades.
Eradicació de pous negres en sòl urbà.
Incorporació de terciaris a totes les depuradores.
Detecció i anàlisi de fonts de contaminació.
Desnitrificació d’aigües residuals procedents de les EDAR.
Pla de gestió de llots d’EDAR.

-

Xarxa de control de clorurs a aqüífers.
Prohibició i segellat de pous a zones de risc.
Recàrrega artificial d’aqüífers amb aigües de qualitat.
Prohibició de l’abocament d’aigües salinitzades a la xarxa o a torrents.
Reducció d’extraccions per a regadiu i substitució per aigües residuals
regenerades.
Foment d’unes altres fonts (dessalatge, pluvials, etc.)

Millora de la qualitat d’aigua
depurada.

-

Optimitzar el funcionament de les EDAR (tractament terciari).
Ampliació de la capacitat de les depuradores.
Més vigilància i sanció dels abocaments d’aigües depurades deficients.

Millora de la
sanejament.

-

Diagnosi de l’estat de les infraestructures existents i detecció de fugues.
Separació de xarxes de sanejament (residuals i pluvials).
Obligació de connexió a la xarxa de clavegueram.

-

Control i sanció.
Programes de control municipal (controls ordinaris a la xarxa, activitats sense
llicència, etc.).
Inventari d’usos industrials.
Investigació sobre la vulnerabilitat d’aqüífers.
Inventari dels dipòsits de combustibles subterranis

-

Estudi i segellat dels antics abocadors de residus municipals.
Descontaminar aqüífers subjacents.

Disminuir els nivells de
nitrats
a
les
aigües
subterrànies.

Contaminació puntual
d’abocaments urbans,
industrials i agraris.

Invertir les tendències
significatives i sostingudes
en
l’augment
de
la
concentració de qualsevol
contaminant derivada de
l’activitat humana amb la
finalitat de reduir la
contaminació
de
les
aigües subterrànies.

Disminuir els nivells de
clorurs a les aigües aigües
subterrànies.

Eradicar els
incontrolats.

xarxa

de

abocaments

Gestió d’abocadors.
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PROBLEMA
IDENTIFICAT

Deteriorament de les
aigües epicontinentals
(torrents i aiguamolls).

POSSIBLES PROGRAMES I ALTERNATIVES D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS
EIX D’ACCIÓ

Millorar
la
ecològica
ecosistemes
continentals.

qualitat
dels
d’aigües

MESURES

Conservació de torrents i les
seves riberes.

-

Establiment de franges de protecció al voltant dels torrents.
Conservació i regeneració de la vegetació de ribera.
Gestió integral de la conca.
Manteniment d’un caudal ecològic a torrents i a síquies de reg.
Neteja de torrents sense destrucció de la vegetació de ribera.

Conservació
humides.

-

Regular l’ús públic.
Restauració i conservació de zones humides periurbanes.
Catàleg actualitzat de zones humides.
Protecció i gestió de les zones humides i de les àrees d’influència.
Planificació de les actuacions a zones humides.
Detecció i anàlisi de fonts de contaminació.

-

Delimitació de domini públic hidràulic.
Obligatorietat d’asfalt impermeable en aquells vials i edificacions existents a la
zona d’influència d’aiguamolls.
Minimitzar actuacions agressives a la xarxa de drenatge.
Elaborar un mapa actualitzat de torrents i de zones inundables.
Estudi de viabilitat de reubicació d’edificis establerts a zones de risc d’inundació.
Protecció i restauració dels sistemes de regulació hidrològica.

de

zones

Una gestió adequada dels
hàbitats i les espècies de
medis
aqüàtics
i
aiguamolls.
Reducció dels efectes de les
inundacions.

Pressió antròpica i
d’infraestructures
existents sobre el litoral
i les aigües costaneres.

Prevenir el deteriorament
de l’estat de les masses
d’aigües costaneres.
Controlar
la
pressió
antròpica estacional als
punts més amenaçats i en
particular als fondeigs
massius o a zones
inadequades.

-

Contenció de les pressions i
dels
impactes
de
la
urbanització
i
de
la
construcció
d’infraestructures
costaneres.

Millora ambiental
gestió portuària.

de

-

la
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Moratòria urbanística litoral.
Evitar la creació de noves infraestructures mitjançant l’optimització de la gestió de
les existents.
Creació d’una agència del litoral.
Recuperació del domini públic ocupat il·legalment.
Plans d’esponjament urbanístic a zones saturades. Limitar-ne l’ús a zones
sensibles.
Optimització ambiental de la gestió dels amarraments existents.
Optimització de la gestió de residus.
Promoure que tots els ports se certifiquin amb sistemes com ISO 14000 o EMAS.
Elaborar plans d’emergència als ports (incendis, abocaments i accidents).
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PROBLEMA
IDENTIFICAT

POSSIBLES PROGRAMES I ALTERNATIVES D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS
EIX D’ACCIÓ
Reduir la contaminació de
l’aigua.

Controlar la presència
d’espècies invasores no
autòctones.

MESURES

Conscienciació sobre les
bones pràctiques a nivell
d’usuari.

-

Campanyes de conscienciació sobre bones pràctiques.
Promoure i incentivar pintures ecològiques.
Compliment estricte de la normativa en temes d’abocaments.
Control estricte de fondeigs i de navegació a zones de bany.

Abocaments des de terra.

-

Optimitzar el funcionament dels sistemes de depuració (EDAR i emissaris).
Optimitzar el funcionament de les xarxes de sanejament.
Control sobre abocaments incontrolats.
Seguiment del diagnòstic de tots els punts d’abocament.

Millorar la gestió de residus
a la zona costanera.

-

Augmentar els punts de recollida a platges turístiques.
Augmentar la recollida dels residus amb barques al mar i la neteja de platges.
Incrementar la vigilància a les platges.

Control de fondeigs.

-

Racionalització dels fondeigs.
Plans de formació sobre el medi marí.
Equips de vigilància per perseguir i sancionar el fondeig incontrolat.

-

Potenciar arts de pesca respectuoses amb el medi ambient.
Instaurar vedes de pes per zona i espècies.
Construir esculls artificials propers a la costa per evitar l’entrada de vaixells
d’arrossegament.
Millorar la vigilància.

-

Plans de recuperació d’àrees litorals i de zones humides costaneres.
Regeneració natural de platges.
Protecció absoluta de les prades de posidònia.
Protocols de neteja de platges.
Millora del coneixement dels ecosistemes costaners.
Centres d’investigació.
Eradicació d’espècies invasores.

Evitar la sobrepesca i
augmentar la biodiversitat i
la fauna marina.

Conservar ecosistemes i
recuperar
aquells
que
estiguin degradats.
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PROBLEMA
IDENTIFICAT

POSSIBLES PROGRAMES I ALTERNATIVES D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS
EIX D’ACCIÓ

Disminuir
impactes
trànsit marítim.

MESURES
-

pel

-
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Reducció del trànsit a zones sensibles.
Limitació de la navegació de grans bucs prop de la costa.
Reorganització de les grans rutes marítimes amb l’objectiu de reduir impactes
potencials a àrees singulars.
Distància mínima de navegació de les costes.
Plans d’emergència en cas d’accidents.
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La selecció final de les alternatives presentades, feta d'acord amb els criteris definits per a la
consecució dels objectius mediambientals que es desitja promoure i aconseguir, ha
desembocat en la redacció d'uns programes d'actuació i d’una normativa d'aplicació. Aquests
garanteixen un desenvolupament equilibrat, gradual i assumible per l'entorn, mitjançant una
distribució equitativa i racional dels recursos disponibles, minimitzant els conflictes que solen
generar-se entre les expectatives i els interessos particulars en relació amb la preservació del
medi natural.
S'adopten, per tant, uns principis de sostenibilitat que serveixen de base per a la implantació
del nou enfocament en matèria d'aigües, el qual pot assumir nous reptes en un marc de
flexibilitat, mitjançant el control de la seva evolució, i que redundarà en l'òptima protecció i
promoció dels recursos hídrics de la demarcació de les Illes Balears.
Finalment, cal recalcar que l'alternativa zero, és a dir, la no aplicació de cap actuació en
matèria d'aigües, queda descartada per raons tant legislatives, que estableixen els objectius de
qualitat, com mediambientals. Així, la no execució de les mesures establertes en el Pla
suposaria globalment:
— Deteriorament progressiu de la qualitat de les masses d'aigües superficials i
subterrànies.
— Disponibilitat de recurs insuficient per cobrir la creixent demanda, en absència
d'actuacions que gestionin l'oferta i, per tant, una explotació dels recursos hídrics
insostenible a llarg termini.
— Pèrdua d'hàbitats associats a les masses d'aigua i, per tant, de flora i de fauna
característica de cada una d'elles.
— Accentuació dels efectes de les sequeres, inundacions i canvi climàtic sobre la població.

358

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

VII.

PROPOSTA DE SEGUIMENT I DE CONTROL

La tramitació ambiental d'un pla o d’un programa després d’haver-se aprovat, incorpora una fase
d'execució i de seguiment ambiental, amb l'objecte d'identificar amb promptitud els efectes
adversos no prevists i permetre l'adopció de mesures correctores.
L'article 87 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, estableix el contingut mínim de l'informe
de sostenibilitat ambiental, incorporant en l'apartat 1.j) la descripció de les mesures previstes per
a la supervisió del Pla durant la fase d'execució (article 93). Per això, en aquest apartat
s'estableixen les línies estratègiques del que serà el seguiment ambiental del Pla.
Cal indicar en aquest sentit que, erròniament i de manera prou generalitza, i igual que ocorre
amb els projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental, es considera que la tramitació
ambiental acaba amb la declaració d'impacte ambiental, obviant durant la fase d'execució del
Pla, programa o projecte, el seguiment ambiental. No obstant això, i a pesar que pugui semblar
una redundància, perquè la legislació ambiental ho preveu, el nou Pla Hidrològic de les Illes
Balears incorpora, i probablement com una novetat dins dels plans insulars elaborats fins a la
data, referències al seguiment ambiental del Pla, a través de l'article 157:
«L'AH ha de dur a terme el seguiment dels indicadors establerts en l'AAE del PHIB des de
l'entrada en vigor d’aquest a l'efecte de verificar-ne l’aplicació, constatar-ne la viabilitat tècnica,
avaluar-ne el compliment i valorar-ne els efectes ambientals. Aquest seguiment, conjuntament
amb els reflectits en els articles 155 i 156, són la base fonamental per al disseny estratègic i
operacional del següent Pla Hidrològic.»

La importància d'aquest article és doble. En primer lloc, estableix que el seguiment ambiental del
Pla s’ha de dur a terme a través d'uns indicadors ambientals definits en l'AAE i, per tant, la norma
deixa clar que ha de ser l'AAE la que ha de definir aquests indicadors. En segon lloc, i
probablement assignant a l'AAE el pes real que hauria de tenir en qualsevol tramitació, els
resultats que s'obtinguin durant el desplegament del Pla (període 2009-2015) per part del
seguiment ambiental, juntament amb els obtinguts del seguiment tècnic i participatiu,
constitueixen la base fonamental del disseny estratègic i operacional del següent Pla Hidrològic.
En conseqüència, la tramitació ambiental no acaba amb l'aprovació del Pla, sinó que continua
amb el seu seguiment ambiental.
1. OBJECTIUS GENERALS
Un dels aspectes fonamentals de la gestió adequada de qualsevol pla és mantenir la màxima
harmonització entre allò que es planifica i allò que s'ha executat. I per aconseguir-ho, és
indispensable un seguiment i una avaluació continua del pla, amb l'objecte de garantir-ne la
retroalimentació i la millora.
En aquest sentit, els objectius generals del seguiment d'un pla pretenen evitar que apareguin
situacions més desfavorables que les previstes. I verificar que quan se n’iniciï el desplegament,
les previsions fetes resultin correctes; siguin adequades les mesures i les recomanacions
plantejades, de manera que permetin determinar al final del pla la coherència interna entre el que
executa i allò que s'ha projectat, en comparar els objectius formulats amb els resultats obtinguts.
Així el seguiment del pla és l’eina que en verifica el correcte desplegament. I la metodologia i les
pautes establertes per a la seva supervisió i per al seu control han de valorar-ne de manera
eficaç l’execució. En conseqüència, resulta essencial conèixer els motius que han derivat el
desplegament dels programes, de les obres i de la normativa corresponents per entendre quins
són els objectius que pretenen cobrir.
Per tant, el seguiment del pla ha d'adaptar-se a les circumstàncies particulars que en motiven el
desplegament, evitant extrapolar de manera mecànica metodologies i pautes de seguiment d'uns
altres plans.
Per tot això, a continuació es descriu la metodologia utilitzada per fer el seguiment del Pla i les
característiques particulars que n’han motivat el desplegament i, amb això, el seguiment.
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2. ELS INDICADORS
2.1.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Una de les característiques dels sistemes biològics, socials o econòmics és la gran quantitat
d'elements i de sinergies que poden presentar, per la qual cosa resulta moltes vegades complex
fer una anàlisi directa i completa d'aquests sistemes.
Els indicadors són paràmetres simples, de fàcil obtenció i lectura, la mesura dels quals
proporciona informació sobre un fenomen més complex.
Per això, resulten útils per dur a terme un seguiment i un control dels objectius marcats per un
pla, en permetre quantificar el grau de consecució d’aquests i, per tant, determinar l'eficàcia de
les línies estratègiques, dels programes i dels projectes prevists en el pla.
Poden haver-hi distints tipus d'indicadors: biofísics (estudi i avaluació de les condicions
fisiconaturals), ambientals, de sostenibilitat (es potencia la relació entre la societat i la natura), de
desenvolupament sostenible (integren el component ambiental, econòmic, social i institucional)...
Un indicador ambiental pot definir-se com un paràmetre que es pot calcular mitjançant tècniques
estadístiques; resumeix la informació relativa a algun aspecte determinat (concret o resultat de
l'agrupació de dades sobre diversos elements); contribueix a la presa de decisions i d'on s'obté
informació clau sobre l'estat i l'evolució del medi ambient d'un territori.
Si s'extrapola a un pla, permet analitzar la situació dels elements que defineixen la qualitat
ambiental de l'àmbit afectat; mesura com es despleguen en la pràctica les propostes del pla i
quina és l'evolució dels impactes, i verifica l'aplicació de les mesures correctores proposades.
En general, solen organitzar-se en un marc temàtic, entès com a preocupació ambiental (canvi
climàtic, eutrofització…) o per grans sistemes ecològics (aigua, atmosfera, sòl…); i han de
complir un conjunt de característiques bàsiques, que marquen les seves pròpies limitacions. A
saber:
• Validesa científica: han de basar-se en el coneixement científic, amb un significat clar i
inequívoc.
• Disponibilitat i fiabilitat de dades: s’ha de comptar amb una base de dades suficients en
les escales espacial i temporal.
• Representativitat: han de reflectir clarament el potencial de diagnòstic sobre les qualitats
que s'avaluen.
• Sensibilitat a canvis: l'indicador ha de respondre als canvis que es produeixen al medi,
reflectint-hi les tendències i la possibilitant la predicció de situacions futures.
• Senzillesa i facilitat d'interpretació: han de permetre una anàlisi simple i una conclusió
de caràcter tècnic i no tècnic a l'efecte de transparència en la seva difusió.
• Rellevància i utilitat: els indicadors no sols han de ser rellevants en l’àmbit científic sinó
també en l’àmbit, per la qual cosa són útils en la presa de decisions.
• Comparabilitat: la informació que aporten els indicadors ha de permetre la comparació a
distintes escales territorials i temporals.
Per això, la complexitat i la dificultat d'obtenció de dades sobre l'entorn i les seves interaccions
amb el medi socioeconòmic i natural a què afecta, poden provocar que un indicador no reflecteixi
bé el comportament del sistema o que el simplifiqui, per la qual cosa resulta inútil per a la presa
de decisions.

360

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Així sovint es recorre a l'elaboració d’un sistema d'indicadors que, en revisar-se de manera
conjunta, poden donar una millor i més clara avaluació del sistema.
A pesar que no hi ha una definició única del concepte d'indicador, variant d'acord amb la
institució i amb els objectius específics que es persegueixen, és clar que cal definir l'objectiu
concret del sistema d'indicadors, establint a qui va dirigit i per a què serveix, i tenint en compte
que la seva utilitat depèn del context particular on s'aplica.
Així i a pesar que en l'actualitat poden haver-hi diversos esquemes d'organització que són
capaços de complir aquesta tasca, cal extrapolar-los al context social, a l’ambiental i a l’econòmic
de la zona.
Finalment, convé destacar que, perquè el sistema d'indicadors compleixi realment la seva funció,
hi ha d’haver associat un sistema d'informació que permeti en tot moment disposar de la
informació i de les dades que s’obtenen. Per això, es requereix un equip humà que contínuament
revisi, actualitzi o modifiqui els indicadors, mantenint-ne la utilitat i adaptant-los a les
circumstàncies particulars que sorgeixin.
2.2.

MODELS D'INDICADORS

En l'actualitat hi ha diversos models que permeten organitzar els sistemes d'indicadors, en forma
de propostes metodològiques. S’enumeren a continuació i de manera resumida els més
importants.
— Model pressió, estat i resposta (PER)
Desenvolupat per l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament), es basa en
una cadena de casualitats on les activitats humanes originen pressions sobre el medi ambient
(indicadors de pressió, com emissions de CO2 o de CH4), que modifiquen la qualitat i la quantitat
dels recursos naturals (indicadors d'estat, com la concentració atmosfèrica de gasos d'efecte
hivernacle, o la variació de la temperatura mitjana global). En virtut de tot això es produeix una
resposta que tendeix a modular la pressió (indicadors de resposta: imposts sobre el CO2 o
despeses en energies alternatives).
Es tracta d'un model integral que permet avaluar el medi ambient i els recursos naturals per les
pressions socioeconòmiques directes i indirectes sobre el patrimoni natural, i els seus impactes
per l'eliminació de rebuigs sòlids i líquids, i d’emissions sobre el medi ambient.
— Model força directriu, pressió, estat, impacte i resposta (DPSIR)
És una variant del model pressió, estat i resposta (PER), on la força directriu són les activitats
humanes que generen les pressions. Els indicadors d'estat es restringeixen a la situació del
recurs ambiental, i els d'impacte mostren els efectes en la salut humana o en els ecosistemes.
Es requereix per aplicar-lo un coneixement profund i una abundant informació.
— Model d'indicadors sectorials
A diferència dels models anteriors, que tracten de trobar una relació lògica entre les causes, les
conseqüències i les respostes, n’hi ha uns altres que cerquen integrar els indicadors de tal
manera que permeten fer més clara la relació entre l'ambient i les activitats econòmiques.
Així, per exemple, l'OCDE va desenvolupar un marc conceptual alternatiu, derivat del PER,
orientat a millorar la integració d'aspectes ambientals en les polítiques sectorials. S’hi poden
emprar indicadors que, essent no estrictament ambientals, en plantejar una relació entre
l'economia i l'ambient, es col·loquen en aquest context.
A més de tots els enfocaments i dels models per conceptualitzar indicadors, hi ha una llista
extensa d'indicadors genèrics i de documents per mesurar la sostenibilitat, amb l'objecte
d'estandarditzar-ne el procés de desenvolupament i d’implementació, que permeten coordinar els
esforços de monitoratge.
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L'aplicació eficaç i correcta d'aquestes metodologies estandarditzades requereix conèixer no sols
els objectius del pla i, per tant, la finalitat de les mesures proposades, sinó que ha d'adaptar-se a
les circumstàncies reals. D’aquesta manera s’evita definir indicadors que extrapolats directament
d'aquests documents, en resulti inviable la valoració per la dificultat a l'hora d'obtenir la
documentació requerida o perquè els resultats que s'obtinguin no reflecteixin les mesures
aplicades en el pla.
Per tot això, i a pesar que durant el disseny d'aquest seguiment s'han tingut en consideració els
indicadors definits en aquestes metodologies, els indicadors finalment proposats, s'han
desenvolupat basant-se en dos objectius:
• Viabilitat de l'indicador i, amb això, facilitat d'obtenir la informació requerida.
• Eficàcia del resultat, amb l'objecte de valorar la idoneïtat de les mesures proposades.
2.3.

LA FUNCIÓ DELS INDICADORS EN L'AAE

Els indicadors ambientals s’empren de manera reiterativa en les avaluacions d'impacte ambiental
de projectes per a la valoració quantitativa dels efectes, per a la qual cosa no sols cal conèixer el
valor de l'indicador en la situació actual, i per tant sense execució del projecte, sinó que ha de
ser possible estimar el valor de l'indicador en la situació futura o predir-lo.
Així en els estudis d'impacte ambiental de projectes, els indicadors han de ser capaços de
representar numèricament l'estat del factor que representa, i han de disposar de valors de
referència, que en permetin determinar per comparació la magnitud de l'impacte i l’acceptabilitat.
En el cas de l'AAE, encara que no és possible usar-los en el mateix sentit que en els estudis
d'impacte ambiental, els indicadors han de respondre específicament als efectes ambientals
estratègics que interessen durant la presa de decisions en el procés de planificació. Per això,
han d'adoptar, més que una aproximació estrictament científica, una aproximació social com a
instrument de comunicació i de decisió, segons estableix J. Oñate, en la publicació La
Evaluación Ambiental de Políticas, Planes y Programas. S’hi haurien de considerar, a més dels
indicadors ambientals, els que abasten la dimensió social i econòmica.
En l'actualitat, els indicadors ambientals, a més de proporcionar informació als qui intervenen en
la formulació i en l’aplicació de les polítiques amb incidència ambiental, s'empren per comprovar
en quina mesura s'han complert els compromisos per integrar els objectius de protecció del medi
ambient i desenvolupament sostenible en les diferents polítiques sectorials.
Per això, els indicadors estratègics han de seleccionar-se de manera que reflecteixin
adequadament els objectius que planteja el pla.
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3. EL SEGUIMENT DEL PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS
3.1.

CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS

El Pla Hidrològic és l'eix principal de l'aplicació de la DMA, en la mesura que constitueix l’eina de
gestió prevista per assolir els objectius mediambientals; el principal mecanisme d'informació i de
notificació de la implantació de la DMA a la Comissió Europea i al públic en general; i el principal
mecanisme per organitzar i per impulsar les diverses actuacions que facin falta a la demarcació
per garantir la millor gestió de les seves aigües i la millor atenció de les qualitats químiques i
quantitatives de l'aigua en el marc d'un desenvolupament viable i, per tant, sostenible a mitjà i
llarg termini.
Així, aquest Pla Hidrològic incorpora dins del seu desenvolupament (programes, obres
hidràuliques i normativa) les línies estratègiques definides en la DMA, establint un marc de
protecció de les aigües superficials continentals, de les aigües de transició, de les aigües
costaneres i de les aigües subterrànies, a través de:


Prevenir el deteriorament addicional de l'estat de les aigües (aigües subterrànies i
superficials).



Millorar la qualitat ecològica dels ecosistemes d'aigües continentals i costaneres.



Una gestió adequada dels hàbitats i les espècies de medis aquàtics i d’aiguamolls.



Ús i gestió eficaç dels recursos hídrics.



Reduir la contaminació de l'aigua.



Mitigar els efectes de les inundacions i de les sequeres.



Incrementar l'eficiència i l’efectivitat de les polítiques d'aigües, gràcies a una millora en
l'elecció dels objectius i en la reducció de costs.



Aconseguir i mantenir el bon estat de les aigües l'any 2015.

Així, incorpora com a objectiu medioambiental aconseguir el bon estat ecològic i químic de les
masses d'aigua superficials (aigües continentals, de transició i costaneres), i quantitatiu i químic
de les masses d'aigua subterrànies. Per a això, fixa la metodologia per a la seva caracterització,
els terminis per a la seva consecució, i les excepcions i les pròrrogues possibles.
Per tant, el desenvolupament del Pla Hidrològic, es recolza en tot aquest conjunt de
determinacions estratègiques i objectius mediambientals, a partir dels quals s'han desplegat i
definit propostes concretes en forma de programes, d’obres hidràuliques i de normativa.
Per això, com a novetat en qualsevol planificació i independentment de l’elaboració de l’avaluació
ambiental estratègica corresponent, es tracta del primer pla que basa el seu desenvolupament
en objectius mediambientals, incorporant-hi entre altres, indicadors biològics i fisicoquímics per a
la caracterització de les masses d'aigua.
Per tant, resulta complex discernir el seguiment ambiental que l'AAE pot arribar a definir del
mateix seguiment del Pla, entès aquest com l'aplicació de les mesures, dels programes, de les
obres i fins i tot de la normativa, desenvolupadda a partir dels criteris ambientals establerts en la
mateixa Directiva i l'aplicació de la qual reflecteix els objectius mediambientals definits per
aquesta.
D'aquesta manera, el seguiment ambiental que es proposa es fonamenta, d’una banda, en les
exigències que la mateixa aplicació de la DMA exigeix, basades en la caracterització de la
qualitat de les masses d'aigua a partir dels indicadors definits, l’evolució i el seguiment a partir de
les xarxes de monitoratge i control establerts. I d'una altra, en el seguiment de l'aplicació de les
mesures proposades en el Pla (programes, obres hidràuliques i normativa).
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3.2.

COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA MATEIXA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA

Els objectius i les estratègies definits en el Pla Hidrològic estableixen un vincle d'unió amb les
prioritats ambientals definides en l'àmbit internacional i comunitari, repercutint de manera directa
i positiva no sols sobre els ecosistemes, els hàbitats i els paisatges aquàtics, sinó fomentant la
gestió sostenible del recurs, mitjançant el seu ús eficient.
Les mesures bàsiques (requisits mínims que han de complir-se) i complementàries (amb caràcter
addicional, per a la consecució dels objectius mediambientals o per aconseguir una protecció
addicional de les aigües) que estableix la DMA, s'han concretat en els programes d'actuació i en
les infraestructures.
L’annex V de la DMA, tal com s'ha descrit en apartats previs, estableix un seguit d'indicadors
biològics, hidromorfològics i fisicoquímics per determinar l'estat ecològic i el químic de les
distintes masses d'aigua.
Per tant, el Pla Hidrològic ja defineix i incorpora indicadors ambientals, que permeten
caracteritzar la qualitat de les masses d'aigua. S’annexen a la taula adjunta un resum dels
indicadors definits per a cada tipus de massa d'aigua. Els resultats dels estudis fets en l'àmbit
balear per determinar l'estat de les masses d'aigua, s'han incorporat en aquest Pla Hidrològic i
han permès caracteritzar i conèixer el seu estat de conservació, plantejant les estratègies
oportunes per aconseguir en els terminis, les excepcions que permet la norma, el bon estat
ecològic i químic de les aigües superficials, i el bon estat quantitatiu i químic de les aigües
subterrànies.
Al seu torn, les xarxes de control (vigilància, operativa i investigació) definides per als distints
tipus de masses, permeten a més de conèixer-ne l’estat, fer-ne el seguiment de la qualitat,
anticipant-se de manera més eficient i efectiva a qualsevol problemàtica que pugui sorgir.
Xarxa de vigilància
Categories de les masses
Aigües de transició

Nre. d’estacions
40

Aigües costaneres

63
113

Aigües subterrànies

121

Xarxa operativa
Categories de les masses

Nre. d’estacions

Aigües costaneres

14

Aigües subterrànies

67

Xarxa d'investigació
Categories de les masses

Nre. d’estacions

Aigües subterrànies

63
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Torrents

Llacs

Masses epicontinentals

TIPOLOGIA
Tipus pla
Tipus canó
Tipus muntanya
Tipus oligohalí
Tipus mesohalí
Tipus euhalí
Aiguamolls

Zones
humides
interiors 1
Basses temporals d’interès científic

Masses de transició

Masses costaneres

Masses
subterrània

1

2

Zones humides

Masses d’aigües càrstiques
Tipus oligohalí
Tipus mesohalí
Tipus euhalí
Influenciada per aigua continental2
No influenciada directament
No influenciada

d’aigua
























INDICADORS
Diatomees
Invertebrats bentònics
Fisicoquímic
Invertebrats
Fitoplàncton
Fisicoquímic
Valors biòtics i abiòtics
Valors econòmics
Valors culturals
Valors protecció davant riscs
Riquesa invertebrats aquàtics
Espècies vegetals singulars
Vertebrats dependents de l’aigua (amfibis i rèptils)
Uns altres valors específics
Grau de conservació davant pressions
Invertebrats
Fitoplàncton
Fisicoquímic
Fitoplàncton
Microalgues i angiospermes (Posidonia oceanica)
Invertebrats bentònics
Fisicoquímic



Nivell piezomètric



Anàlisi química, en especial clorurs i nitrats

“Document tècnic de caracterització, de classificació, de delimitació i d’inventari de zones humides de les Illes Balears” (2007).
Tipologia no present a les masses costaneres de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.
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A partir dels indicadors i de les xarxes de seguiment, es coneix la qualitat de les masses i,
indirectament, si les mesures previstes resulten eficients, però en cap cas, es pot valorar el grau
d'aplicació de les mesures proposades en el Pla. És a dir, no se sabria quin percentatge s'han
executat de les infraestructures previstes; si les administracions afectades han aportat la
documentació requerida pel Pla i, en definitiva, si les mesures que preveu la planificació per
assolir els objectius prevists, s'han aplicat totalment.
Per tot això, en l'apartat següent es proposen nous indicadors que complementen els que ja
incorpora la mateixa planificació, i que permeten identificar el grau d'aplicació de les mesures
proposades.
3.3.

COM A CONSEQÜÈNCIA DEL SEGUIMENT DEL PLA

A més dels indicadors definits en el mateix Pla (biològics, hidromorfològics i fisicoquímics), es
considera necessari incorporar nous indicadors que permetin valorar l'aplicació de les mesures
previstes en la planificació. En tot cas, aquests indicadors es consideren els mínims que han de
valorar-se al llarg del seguiment del Pla, i es poden ampliar a mesura que es desenvolupi la
planificació.
Les línies estratègiques que han servit de base per dissenyar el sistema d'indicadors que formen
part d'aquest Pla Hidrològic, s'han basat en:
•

Analitzar les propostes que inclou el programa de mesures i d’infraestructures del Pla,
així com les mesures que recull la normativa, interaccionant-les amb els objectius que
planteja la planificació.

•

Recopilar la informació sobre el sistema nacional d'indicadors ambientals així com els
indicadors de desenvolupament sostenible per al seguiment de la implantació de
l'Estratègia de desenvolupament sostenible de la UE.

•

Considerar les capacitats de càrrega del medi, considerant entre d’altres, indicadors
econòmics relacionats amb l'ús dels recursos.

Així els indicadors s'han organitzat en tres àmbits d'actuació: programes, obres hidràuliques i
normativa, i estan en alguns casos interrelacionats.
Per a cada indicador, s'ha fet una fitxa en què s'indica:
— Indicador: nom que defineix l'indicador de manera clara.
— Objecte o finalitat: descripció de l'objectiu o de la finalitat cercada amb l'indicador.
— Fórmula: mètode per a l'obtenció de l'indicador. Quan s'obté de manera directa, s'indica la
unitat de mesura o d'anàlisi.
— Valor de referència: estimació del valor de l'indicador o en el cas que es trobi desglossat
en unitats de mesura, en el valor per a cada unitat al final del Pla Hidrològic. En aquells
casos en què la fórmula o la unitat de mesura, no permet determinar aquest valor de
referència, s'ha deixat la casella en blanc i es definirà a mesura que es desplegui el
seguiment.
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Indicadors vinculats a programes
Els indicadors descrits s'han agrupat en els 16 programes definits en el Pla, a saber:
PROGRAMA
DESCRIPCIÓ
1
MILLORA INFORMACIÓ HIDROGEOLÒGICA
OPERACIÓ DE XARXES DE GESTIÓ, DE CONTROL I
2
DE VIGILÀNCIA I DE XARXA OPERATIVA
3
CENS D’APROFITAMENTS
4
PLANS D’EXPLOTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES
5
PLA DE REUTILITZACIÓ
6
QUANTIFICACIÓ DEL CONSUM AGRÍCOLA
7
RECÀRREGA ARTICIFIAL D’AQUÍFERS
8
PROTECCIÓ I QUALITAT DE LES AIGÜES
9
MILLORA DEL PROVEÏMENT URBÀ
10
MANTENIMENT D’AIGUAMOLLS
11
PREVISIÓ I DEFENSA D’AVINGUDES
12
CONSERVACIÓ I ESTALVI D’AIGUA
13
EMERGÈNCIA I SEQUERA
14
ESTUDIS DE NOVES INFRAESTRUCTURES
15
PLANTES DESSALADORES
16
SEGUIMENT
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PROGRAMA

1

INDICADOR

OBJECTE O FINALITAT

FÓRMULA O UNITAT DE MESURA

REFERÈNCIA

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 21.61 M€

Estacions d’aforament

Validació i caracterització de les dades disponibles a les estaciones d’aforament

Nre. d’estudis

1

MAS en risc i excepcionals

Anàlisi de la recàrrega, dels paràmetres hidrogeològics i dels recursos en MAS en
risc

Nre. d’estudis

16 MAS en risc i 4 MAS
excepcionals

Nre. d’estudis

Mínim:
cartografia
bentònica
i
cens
d’abocaments

Nre. de campanyes

1

Nre. d’assaigs

100

Masses d’aigües superficials

Caracterització i valoració ecològica de les masses d’aigües superficials

Assaigs de bombament

Millora del coneixement de les característiques hidràuliques

Recàrrega d’aqüífers

Millora del coneixement de la capacitat d’infiltració (lisímetres)

Nre. d’estudis

Seguiment de les xarxes

Nre. d’estudis, personal adscrit i nre. d’hores

Substàncies contaminants prioritàries

Nre. de campanyes

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 2 M€

Nre. d’estudis

2

Xarxes de gestió i xarxa operativa
Inversió econòmica

1

Cens aprofitaments

Actualització i revisió dels drets de l’aigua

Catàleg o inventari d’aprofitaments (pous)

Actualització i
contínua
del
Hidrològic

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 1.04 M€

Comunitats d’usuaris

Implicació dels usuaris en la gestió del recurs i, amb això, en l’ús sostenible del
recurs

Registre de comunitats d’usuaris i localització

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió o inversió total prevista

3

4

5

Disponibilitats

Caracterització d’efluents i de règims de producció a EDAR

Inversió total, 0.56M€

Registre EDAR, capacitat de tractament i Actualització i revisió de
rendiments
dades
Increment d’aigua reutilitzada

Comunitats d’usuaris
regenerades

revisió
Pla

Comparar amb situació al
principi del Pla

d’aigües
Millorar la gestió i el control de la qualitat de les aigües regenerades

Registre de comunitats d’usuaris

EL PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT DE LES ILLES BALEARS HA DE FIXAR DINS DE LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL INDICADORS AMBIENTALS
6

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Consum agrícola

Estimar mitjançant diverses tècniques el consum agrícola real
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Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 1.02 M€

Marcs d’àrea

Actualització i revisió de dades
existents
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PROGRAMA

INDICADOR

OBJECTE O FINALITAT

FÓRMULA O UNITAT DE MESURA

REFERÈNCIA

Parcel·les pilot

Dades de 150 parcel·les

Teledetecció

2 vegades

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 0.4 M€

Recàrrega artificial

Optimització i prevenció de la qualitat del recurs

Nre. d’estudis de viabilitat

2: 1 a Sencelles i 1 amb aigua
dessalada

Nre. d’estudis pilot

1: emmagetzament i recuperació

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 2.96 M€

Vulnerabilitat aqüífers

Conèixer la sensibilitat de l’aqüífer als impactes humans i naturals

Mapes de vulnerabilitat

Revisió de dades existents

Nre. d’estudis i normativa

2: gestió integral de residus, de
fertilitzants i de plaguicides

Nre. d’estudis pilot

5 granges de porcs i
explotacions de ramat boví

7

23

Nre. d’estudis de viabilitat i de valoració energètica
de residus
Almenys 1, Pla Hidrològic

Anàlisi de pressions

Aprofundir en l’anàlisi de les principals activitats contaminants

Nre. d’estudis lixiviats, plantes-pilot

2o3

Cens d’abocaments

Actualització i revisió

Projecte de característiques tècniques de les
aigües residuals
1

8
Delimitació de perímetres de protecció

Tots els municipis de les Illes
Balears

Inventari d’instal·lacions portuàries, nàutiques i
esportives
Estudis detallats d’instal·lacions portuàries

10

Increment de l’agricultura ecològica (% o nre. ha o
nre. ha/total)

Bon estat químic i quantitatiuConèixer si els objectius establerts a l’inici del Pla quant a qualitat, s’han
MAS
acomplert al final del cicle (2009-2015)

Masses que s’han deteriorat

0

Masses que han passat a bon estat

16

Disminució de la concentració d’ió clorur segons la Comparar amb les dades a l’inici
xarxa de vigilància
del Pla
Disminució de la concentració d’ió nitrat segons la Comparar amb les dades a l’inici
xarxa vigilància
del Pla
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PROGRAMA

INDICADOR

OBJECTE O FINALITAT

FÓRMULA O UNITAT DE MESURA
Inversió o inversió total prevista

REFERÈNCIA

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió total, 1.01 M€

Medi urbà

Disponibilitat del recurs a partir de la situació actual i futura

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Inversió total 1,03 M€

Funcionament hídric

Millorar el coneixement hídric dels aiguamolls

Nre. d’estudis

8

Recuperació/Rehabilitació

Millorar els aspectes hidrogeològics i biològics dels aiguamolls

Nre. d’estudis

Rehabilitació
humides
Farciment

Conèixer la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i social

Estudis de gestió integral dels recursos urbans

9

Estudis de població flotant

1

Base de dades d’usos poblacionals

10

de

zones
Nre. d’estudis

Pla de Conservació de Zones Elaborar un pla estratègic de conservació, la qual cosa afavorirà la creació
Humides
d’una xarxa de zones humides

11

Fase en què es troba el desenvolupament del Pla

PORN i/o Pla de Gestió

Gestionar i ordenar de manera eficaç els aiguamolls i les masses d’aigua
càrstica

Nre. de PORN i de plans de gestió aprovats

Zona humida periurbana

Figura assignada a zones humides incloses en sòl urbà o urbanitzable

Nre. de zones humides periurbanes definides
durant el Pla

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desenvolupament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Caracterització de lleres

Identificar actuacions a lleres

Inventari d’obres a lleres

Domini Públic Hidràulic

Delimitar i grafiar correctament el domini públic hidràulic

Longitud delimitada

Caracterització hidràulica

Delimitació hidràulica dels trams amb risc d’inundació

Longitud caracteritzada

Recuperació lleres i ribera

Recuperar l’estat de conservació i naturalitat de les lleres

Inventaris i definició d’actuacions
Estudi pilot d’erosionabilitat

Erosió

Analitzar l’erosió de les conques

Inversió total, 5.64 M€

108 km

1

Anàlisi morfomètric de conques
Estudi de perillositat

12

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desplegament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Conscienciació

Conscienciació per a ajuntaments i empreses gestores de la necessitat
d’implantar programes de gestió integral

Nre. de jornades o de seminaris, així com
l’evolució d’assistents

Auditories hidràuliques

Conèixer els consums dels grans consumidors

Nre. de sectors auditats

Estratègia

de

comunicacióPromoure i sensibilitzar la gestió adequada del recurs
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Elaboració d’un manual estratègic de comunicació

Inversió total, 1.08 M€

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

PROGRAMA

INDICADOR

OBJECTE O FINALITAT

ambiental

FÓRMULA O UNITAT DE MESURA

REFERÈNCIA

Nre. de campanyes promocionals i sector dirigit
Nre. de trobades fetes

13
14

EL PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIONS D’EVENTUAL SEQUERA HA DE FIXAR DINS DE LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL ELS INDICADORS PER ANALITZAR
Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desplegament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Infraestructures no previstes

Estudis d’infraestructures no previstes en el Pla

Nre. d’estudis

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desplegament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 0.18 M€

Dessalatge

Viabilitat de nous projectes de dessalatge

Nre. d’estudis

2: Llevant de Mallorca i zona
oriental de Menorca

Inversió econòmica

Recursos econòmics invertits durant el desplegament del Pla

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 1.97M€

15

Assistència tècnica externa i durada del contracte

Conèixer si es fa un seguiment del Pla

Informes de seguiment fets
Assistència tècnica externa i durada del contracte

Conèixer si es fa un seguiment ambiental del Pla

Informes de seguiment fets
16

Assistència tècnica externa i durada del contracte

Avaluació del Pla
Conèixer si es continua amb el procés de participació pública

Nre. de seminaris, de reunions i de tallers fets
Nre. d’entitats o de persones convocades
Assistència tècnica externa i durada del contracte

Coordinació dels treballs

Reunions de coordinació del pla d’àmbit insular,
estatal i europeu
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Indicadors vinculats a obres hidràuliques
Els indicadors descrits es poden agrupar en vuit grups d'obres hidràuliques, a saber:
OBRES HIDRÀULIQUES
CONTROL I MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL DPH
NOVES CAPTACIONS O SUBSTITUCIONS
INTERCONNEXIÓ D’INFRAESTRUCTURES
SANEJAMENT I DEPURACIÓ
REUTILITZACIÓ
PLANTES DESSALADORES
PREVENCIÓ I DEFENSA D’AVINGUDES
PROTECCIÓ, RESTAURACIÓ O REHABILITACIÓ DE ZONES
HUMIDES
En aquest sentit cal indicar que només s'han descrit indicadors per a les noves infraestructures.
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OBRES HIDRÀULIQUES

INDICADOR

OBJECTE O FINALITAT

Piezomètrics

CONTROL I MILLORA DEL
CONEIXEMENT DEL DPH

Sondeigs
humides
Limnígrafs

NOVES CAPTACIONS O
SUBSTITUCIONS

INTERCONNEXIÓ
D’INFRAESTRUCTURES
SANEJAMENT
DEPURACIÓ

I

de

REFERÈNCIA
Inversió total, 3.8 M€

Nous piezomètrics i localització (MAS)

58

Inversió o Inversió total prevista

Inversió total, 0.27 M€

Nre. de sondeigs i localització

85

Conèixer el funcionament hidràulic mitjançant mesures
contínues

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 0.25 M€

Nous limnígrafs i localització

28

Millorar el
hidràuliques

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 1.8M€

Nous assaigs de bombament i localització

100

Nre. de pous de reserva

14

Nre. de pous de garantia

130

Nre. de pous de substitució

100

Inversió o inversió total prevista

Inversió total, 109 M€

Nre. d’interconnexions

11

Ampliar la xarxa de control piezomètrica actual

zones

Assaigs
bombament

FÓRMULA O UNITAT DE MESURA
Inversió o inversió total prevista

Conèixer el funcionament hidràulic a les zones humides

coneixement

de

les

característiques

Captacions
d’aigua
subterrània

Garantir el subministrament futur

Interconnexions
Mallorca

Gestionar de manera eficaç el recurs hídric a l’illa de
Mallorca

EL PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT DE LES ILLES BALEARS HA DE FIXAR DINS DE LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL INDICADORS AMBIENTALS

REUTILITZACIÓ

EL PLA NACIONAL DE REGADIUS INCORPORA PROPOSTES D’APROFITAMENT AIGUES REGENERADES A MALLORCA I EIVISSA; DESPRÉS
D’APROVAR-SE S’HAN DE DEFINIR INDICADORES PER AL SEU SEGUIMENT

PLANTES
DESSALADORES

SÓN EN FASE D’ANÀLISI 2 NOVES DESSALADORES. SI ES CONSIDEREN NECESSÀRIES, S’HI HAN DE DEFINIR INDICADORS
per

a

la

defensa

davant

Actuacions previstes
d’inundacions

Lleres i riberes

Actuacions de protecció, de restauració i de rehabilitació

Longitud o longitud total

Restauració
ecològica

Restablir l’organització i el funcionament de l’ecosistema
degradat

Nre. d’actuacions

Rehabilitació

Recuperar alguns
estructura

Nre. d’actuacions

Nre. d’actuacions
executat

PREVENCIÓ I DEFENSA
D’AVINGUDES

PROTECCIÓ,
RESTAURACIÓ
REHABILITACIÓ
D’AIGUAMOLLS

O

Nre. d’executades i nre. de projectades

Defensa
inundacions

elements

singulars

de
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la

seva

en

estudi

que

40 actuacions projectades
s’han

51 actuacions en estudi
Longitud total: 771 km a
Mallorca, 182 a Menorca i
140 a Eivissa
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INDICADORS VINCULATS A LA NORMATIVA

INDICADOR

OBJECTE O FINALITAT

FÓRMULA O UNITAT MESURA

REFERÈNCIA

Gestió eficaç del recurs (article 32 i 92)

Conèixer la gestió del recurs

Nre. de plans de gestió de la demanda i de conservació del
recurs

66

Proveïment de la població (article 32)

Evitar els desproveïment de la població

Municipis amb almenys 2 fonts de subministrament

66

Plans de seguiment i de gestió (article 58)

Caracterització específica MAS o grup MAS

Nre. de plans de seguiment i de gestió

90

Pla municipal de millora
sanejament (article 78)

Millorar i adaptar-se a les noves exigències
(separació de xarxes)

Nre. de plans municipals de millora

66

Pla de gestió sostenible camps de golf i
auditories (article 91)

Conèixer la gestió de l’aigua dels camps de golf

Nre. de plans de gestió sostenibles i d’auditories de l’estat de
les Instal·lacions

Nre. de camps de
golf

Pla de gestió sostenible d’establiments consum
3
> 5.000 m (article 95)

Conèixer la gestió dels majors
(indústries, comerç i serveis)

Nre. de plans i d’auditories. Ús de l’aigua elaborada

Tarifes de preus (article 96)

Conèixer les tarifes aplicades en el subministrament
d’aigua pels municipis

Tarifes de preus per municipi i consum

Plans d’emergència municipal (article 136)

Identificar si els municipis amb més de 20.000
habitants disposen d’aquests plans

Nre. de plans d’emergència municipal

Sistema de gestió ambiental masses d’aigua
càrstica (article 146.5)

Controlar les activitats turístiques o comercials que
s’exploten en aquestes masses

Nre. de sistemes de gestió ambiental de masses càrstiques

Mesa de seguiment (article 156)

Avaluar el seguiment del Pla

Reunions de la mesa de seguiment

de la xarxa de

consumidors
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Nre. de municipis
amb
població
>20.000 habitants

4
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3.4.

METODOLOGIA PROPOSADA

El seguiment del Pla s’ha de fer a través dels indicadors descrits, els quals permeten avaluar
cada any l'aplicació de les mesures proposades. Per analitzar-ne la implantació i detectar-hi
deficiències, es proposa fer informes anuals, on ha d'analitzar-se el grau d'implantació del Pla;
proposar nous indicadors o redefinir els existents, posant a disposició de les administracions
afectades i del públic en general, els documents i els resultats obtinguts, amb l'objecte d'establir
un flux d'informació que permeti integrar de manera més eficaç dins de la societat balear, els
objectius del Pla.

375

AAE PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

IX.

RESUM DE CARÀCTER NO TÈCNIC

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre
de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la
política d'aigües, la denominada Directiva marc de l'aigua (DMA), constitueix
una reforma profunda i substancial de la legislació europea en matèria
d'aigües. El seu objectiu és particularment ambiciós: d'una banda, prevenir el
deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics i, d'un altre, promoure
l'ús sostenible de l'aigua. Per aconseguir aquest objectiu, la directiva introdueix
dos nous enfocaments fonamentals en la política d'aigües de la Unió Europea:
un mediambiental (prevenció del deteriorament addicional i consecució del bon
estat ecològic de les aigües continentals i costaneres); i un altre de gestió (nou
model de gestió hídrica a nivell de les conques hidrogràfiques basat en una
nova política de preus que permeti la recuperació de costs dels serveis
relacionats amb l'aigua i que proporcioni incentius per a l'ús eficient dels
recursos hídrics).
L'eix de l'aplicació de la DMA són els denominats plans hidrològics, que han
d'elaborar-se per a cada una de les demarcacions hidrogràfiques i que
constitueixen la principal eina per assolir els objectius en cada massa d'aigua
inclosa en la demarcació. Els plans han d'estar basats en una anàlisi detallada
de les pressions antròpiques que pateixen les masses d'aigua i en avaluacions
d'impacte. Això permet establir un programa de mesures coherent i
específicament dissenyat per a la demarcació hidrogràfica, i en particular, per
assolir els objectius prevists de cada massa d'aigua.
La DMA introdueix un procés de planificació cíclic de sis anys, exigint la
preparació d'un pla hidrològic en l’àmbit de demarcació hidrogràfica el 2009, el
2015, el 2021 i així d'ara endavant. Entre uns altres requisits, el Pla Hidrològic
enumera els objectius mediambientals establerts per a la demarcació, justifica
com i on s'han plantejat objectius alternatius o exempcions, i inclou un resum
del programa de mesures.
Per tot això, els objectius i les línies estratègiques de la gestió de l'aigua i del
medi ambient hídric a la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, es
fonamenten en els criteris establerts en la DMA. En formar part aquesta de la
política ambiental europea, se li apliquen directament els principis generals de
precaució; de prevenció i de correcció a la font; d’integració; de participació
pública, i de qui contamina, paga.
Abans de l'elaboració del Pla Hidrològic, la primera etapa del procés de
planificació de la DMA ha estat la caracterització de la demarcació i el
registre de les zones protegides d'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6
de la Directiva. La caracterització va consistir en una descripció del medi
aquàtic de la conca, incloent-hi l'anàlisi econòmica dels usos de l'aigua, i de les
pressions antròpiques exercides sobre les masses d'aigua, així com en
l'avaluació del risc de no assolir, en alguna, els objectius de la DMA.
En haver acabats aquests treballs, les tasques de planificació ha continuat amb
l'objectiu d'elaborar el Pla Hidrològic, basant-se en criteris de sostenibilitat en
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l'ús de l'aigua, mitjançant la gestió integrada i la protecció a llarg termini dels
recursos hídrics, la prevenció del deteriorament de l'estat de les aigües, la
protecció i la millora del medi aquàtic i dels ecosistemes aquàtics, i la reducció
de la contaminació, així com a pal·liar els efectes de les inundacions i de les
sequeres. S’hi integren unes altres figures d'ordenació i de protecció ambiental,
especialment a les xarxes d'espais protegits.
Segons els resultats de tots els estudis efectuats per determinar les
característiques de la demarcació, les repercussions de l'activitat humana en
les seves aigües, així com l'estudi econòmic de l'ús de l'aigua, s'han fixat els
objectius mediambientals que han d'assolir-se per aconseguir una adequada
protecció de les aigües. Per assolir el compliment d'aquests objectius, s'ha
adoptat un programa de mesures (bàsiques i complementàries), a fi de
recuperar el bon estat ecològic, quantitatiu i químic de les aigües.
El programa de mesures adoptat s'ha concretat tècnicament i econòmicament
en el programa d'actuacions i obres hidràuliques, que s'estructura
temporalment i de manera estratègica, definint les actuacions i les
infraestructures per als pròxims tres plans hidrològics, en un ordre definit per
les necessitats derivades de la gestió adequada dels recursos hídrics en tota la
demarcació hidrogràfica de les Illes Balears. S’hi recullen tots els treballs, els
estudis i les obres que cal dur a terme durant el desenvolupament del Pla, per
assolir, juntament amb les mesures normatives i de dotació de mitjans humans
i materials, els objectius del Pla.
En tot cas, convé recalcar que actualment el Pla Hidrològic objecte d'estudi,
juntament amb actuacions i obres hidràuliques prèviament proposades, són
analitzats pels agents implicats en la fase III del pla de participació pública, la
qual cosa hi pot introduir modificacions. De la mateixa manera, a causa de
diversos processos que es troben en marxa paral·lelament (avaluació ambiental
estratègica, anàlisi cost i eficàcia, II campanya de monitoratge i avaluació de
l'estat ecològic de les masses d'aigua, estimació de superfícies de regadiu…),
aquests poden confluir i introduir novetats en el Pla Hidrològic objecte d'anàlisi.
A pesar de tot, en la fase d'avaluació ambiental estratègica del Pla en què ens
trobam (informe de sostenibilitat ambiental), s'han identificat, descrit i avaluat
els probables efectes significatius sobre el medi ambient que puguin derivar-se
de l'aplicació del Pla. No obstant això, atès que en aquesta fase d'elaboració
del Pla, ens enfrontam amb moltes incerteses, la predicció dels efectes de
l'aplicació del Pla, s'ha duit a terme en un context global que requereix la
formulació d'hipòtesis sobre l'evolució ambiental i socioeconòmica de l'àmbit
d'actuació.
L'avaluació del Pla s'ha abordat, en primer lloc, en l'anàlisi dels efectes
significatius sobre el medi ambient, basant-se en els objectius, en els criteris i
en els principis pels quals es regeix el Pla. En aquest sentit, amb caràcter
general es detecta que els objectius del Pla són globalment coherents amb les
prioritats ambientals d'àmbit internacional i comunitari, sense haver-hi cap tipus
d'incompatibilitat absoluta, mentre repercuteixen de manera directa i positiva
sobre els ecosistemes, els hàbitats i els paisatges aquàtics, fomentant la gestió
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sostenible del recurs, no sols mitjançant un ús eficient sinó també reduint la
vulnerabilitat dels ecosistemes aquàtics.
No obstant això, hi ha actuacions proposades que poden tenir una certa
incidència en el medi ambient (per exemple, l'execució d'obres hidràuliques), ja
que potencialment podrien generar, segons la manera d’aplicació, efectes
positius o negatius, directament o indirectament, en el medi ambient i natural.
En aquest sentit, pot assegurar-se que les principals repercussions ambientals
del Pla és funció dels projectes o de les accions específiques que en generi la
posterior execució.
Per això, en aquest informe de sostenibilitat ambiental, s'han analitzat de
manera genèrica les repercussions potencials previstes en el medi ambient
que presenten les actuacions plantejades, sense perjudici de la futura anàlisi
dels impactes ambientals de cada un dels projectes en el seu àmbit d'actuació,
atès que a gran part dels projectes proposats s’han d’adjuntar-hi, en el cas que
així es reflecteixi en la normativa sectorial vigent, del preceptiu estudi d'impacte
ambiental i, si pertoca, de l’estudi de repercussions ambientals a llocs Xarxa
Natura. Per aquesta raó, han de comptar amb una anàlisi mediambiental
detallada, una definició més concreta d'impactes i de mesures, a fi de
determinar si aquest projecte concret es pot dur a terme o no i, si n’és el cas,
de quina manera i amb quins condicionants ambientals.
D'aquesta manera, s'han identificat els aspectes més rellevants des del punt
vista ambiental que suposa l'execució de les accions previstes del Pla i, al seu
torn, s'han proposat certes recomanacions, a través d'un seguit de directrius i
de criteris, que han de ser aplicables per a una avaluació més detallada en
fases següents, bé a través d'altres plans d’un menor nivell jeràrquic (pla
director de sanejament, pla de sequera, pla d'inundacions, etc.), bé quan els
projectes siguen sotmesos al procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
Durant el desenvolupament del Pla, s'han adoptat les alternatives que aporten
els majors beneficis ambientals, socials i econòmics, minimitzant els impactes
negatius potencials i que són el resultat de la consulta i de la valoració de
l'opinió, no sols de tots els tècnics de l'Administració competent en cada àmbit
sectorial, sinó també mitjançant reunions amb els principals agents
representants dels diversos col·lectius directament o indirectament afectats per
la nova planificació, així com a través de la permeabilitat exercida en la
recepció de suggeriments i de propostes de problemàtiques puntuals, durant
les diferents fases del pla de participació que s'han duit a terme.
Per assegurar el seguiment i l’avaluació de les propostes del Pla, s'ha definit
un programa de seguiment que ha de determinar i ha d’identificar els factors
que contribueixin a l'èxit o al fracàs de l'execució de les actuacions i de les
obres hidràuliques definides, així com la comprovació del compliment de la
determinació, de les previsions i dels objectius del Pla. Per tant, a través
d'aquest sistema d'avaluació contínua, s'han d’analitzar les incidències sobre el
medi ambient, determinant, si cal, les propostes per ajustar les mesures i les
actuacions del Pla. Han d'establir un seguit de controls que vetlin per la
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consecució dels seus objectius i que serveixin per analitzar l'evolució del model
territorial proposat.
Així, les estratègies definides pel Pla porten implícites mesures de caràcter
preventiu, que incideixen directament com a fre a les alteracions detectades en
els estudis previs, alhora que proposen accions que promouen un elevat nivell
de protecció del medi ambient, que contribueixen a la integració dels aspectes
ambientals en la preparació i en l’adopció de les actuacions en qüestió. Això
suposa un impacte global positiu sobre la gestió i la conservació dels
recursos hídrics de la demarcació.
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Ates que no hi ha més intervencions, a les 11,35 h el president dóna per
. finalitzada la sessió i diu que s'enviara I'esborrany de I'acta als assistents (per
e-mail), per tal que puguin fer-ne els comentaris que considerin adie~~ DE: /j'l.(;.,
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DOCUMENT
DE
REFERENCIA
RELATIU
A
L'AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL PLA HIDROLOGIC DE LA
DEMARCACIÓ HIDROGRÁFICA DE LES ILLES BALEARS.

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

N° Expedient: 152ijOS
Data d'entrada: 09.12.200S
Sol·licitant: Direcció General de Recursos Hídrics.
Tipus: Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica de les I!les Balears.

t.. '~. E.~
o.

. . :bit territorial: IIles Balears.

~~~~

~

•

:ta 9 de desembre de 2008 va tenir entrad,a en el Registre General de la
\PiV ~~~~ellena de Medl Amblent ~n escnt dlrlglt a I'organ ambiental, mltJan<;ant el

O;:) - ~tal el Sr. Isidre Canyelles Simonet, director generai de Recursos Hídrics,
t¡"'~~:~~U~itavala tramitació del "PJa Hid,rologic de ~a Demarcació Hidrografica de les

~

"'\

Illes Balears" per AAE

I

consulta previa de caracter medlamblental d'acord amb

I'art. 88 de la lIei d'AIA i AAE de 2006 de les IIles Balears.

.

A la seva sol·licitud adjuntava la següent documentació:
Proposta del Pla Hidrorogic de la Demarcació Hidrografica de les Illes Balears.
Memoria
Proposta del Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica de les Illes Halears.
Programes d'Actuació i Infraestructures. Annex document d'inici E.A.E.

El dia 15 de desembre de 200S es va emetre informe tecnic, subscrit per la Sra.
Maria Far, tecnica del Servei d'Assessorament Ambiental, les conclusions del qual
són:
"D'acord amb I'artide 87 de la L/ei 11/2006, I'informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
a)
b)
c)

Un esquema suficient del contingut, deIs objectius principals del pla o programa i les relacions amb altres plans i programes pertinents.
Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en cas de no aplica ció del pla o programa.
Les característiques mediambientals de les zones que poden resultar afectades de manera significativa.

Document de referencia reunió día 16 de desembre 2008.
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d)

Qualsevol problema mediambiental existent que sigui important per al p!a o programa, incloent-hi, en concret, els problemes relacionats al11b
qualsevol zona d'impottancia mediambiental especial, com les zones designades de conformitat amb les directives 79/409/CEE i
92/43/CEE.
Els objectius de protecció mediambiental (txats en els a 111 bits internacional, conwnitari, nacional o autonómic que tinglún relació al11b el pla o
programa i la manera en que aquests objectius i q~lOlsevol aspecte mediambiental s'han tingut en col11pte d~{(ant la seva elaboració.
Els probables efectes signi{tcatius en el medi al11bient, ineloent-hi aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora,
la terra, I'aigua, I'aire, els factors climatics, els béns materials, el patrimoni mltural - inelós el patrimoni arquitectónic i arqueológic -, el
paisatge i la interrelació entre aquests elements. Aquests efectes hauran de comprendre els efectes semndaris, acumulatius, sinergics a curt,
mitja i Ilarg termini, permanents i temporals, positius i negatius.
Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, compensar qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient
de I'aplicació del pla o programa.
Una exposició de les principals alternatives estudiades i un resum deIs motius de la selecció de les alternatives considerades, així com una
descripció de la manera en que es va realitzar I'avaluació, ineloent-hi les di{tcultats que s'hagin pogut trobar a I'hora de recaptar la informació
requerida (per exemple, de{tciencies tecniq~les o falta de coneixements i experiencia).
La selecció de les alternatives en cas de propostes tecnológiques ineloura un resum de I'estat de I'art de cada una i justi{tcara els
motius de I'elecció respecte de les millors tecniques disponibles en cada cas.
Un infornfu sobre la viabilitat económica de les alternatives i de les mesures dirigides a prevenir, reduir, pal·liar o-compensar els efectes
negatius del pla o programa.
Una descripció de les mesures previstes per a la supervisió de conformitat amb I'artiele 93 d'aquesta /lei.
Un resum de caracter no tecnic de la informació facilitada en virtut deIs apartats anteriors.

e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)

En primer Iloc, tal com consta a I'acta de la reunió previa, remarcar que les actuacions previstes en el Pla Hidrológic de la Demarcació Hidrogra{tca
de les /l/es Balears, pel fet d'estar ineloses al mateix, a efectes de les distintes administracions públiques afectades, com són els ajuntaments i els
Consells, no necessitaran la deelaració d' interes general ni /licencia d 'obres, és a dir, que les actuacions proposades concretament al Pla Hidrológic
de la Demarcació Hidrogra{tca de les I/les Balears no estaran subjectes a informes de control preventiu ni a deelaració d' interes general pels Consells
Insulars.
Per tot aixó, passarem a continuació a analitzar els programes d 'actuació i les infraestructures que es presenten amb la nova documentació

cJ lq<;;-,~;¡¡;~i <ob" ,1, qu' hauca d'apmfuadic l'lafocm, d, Sm"aibilitat Ambi'ntal d,1 Pla Hidmldgi, d, la O'maceaád Hidmgcáfi,a d, ,,, 1/1"

J

Ta~ com indica el document presentat aquests plans hauran de contenir la
de la substitució de recursos, reordenació o substitució de captacions i adequació de concessions, podent-esser aquests
Ul ~~.\~ ~ ~':'i~)'
~rojectes estar sotmesos a avaluació d'impact~ ,ambiental, pe: tant els pla.ns_d'explotació d'aigües subúrraf,ies podrien trobar-se
~t- ~~<3·~~~>·~G
lI1e1oses a I'annex 111, grup 2, apartat 11 de gestlO de recursos htíines de la L/el 11/2006.
~ .O~
El Programa 4 és el Pla de reutilització d'aigües regenerades. Un deIs seus apartats contempla els estudis i avantprojectes de les
~
.~) - .\..
infraestructures i dispositius necessaris per a la reutilització d'aigües regenerades, proposant ja una serie d'actuacions a Mallorca,
. " " C(i!\T H ~.; E L ES Menorca i Eivissa. L 'Informe de Sostenibilitat Ambiental hauria d'aprofundir amb I'estudi d'aquestes actuacirms proposades pel que
~
:'~ ~:;
RS fa als seus impactes ambientals, quedant reflectit que segons els resultats d' aquests estudis i avantprojectes no impliquen
"'\
necessariament la seva execució, si resulta que els efectes ambientals són negatius.
També hi ha un apartat que contempla la possibilitat d 'utilització de les aigües regenerades com a barreres d 'injecció, hi ha que
analitzar els seus possibles efectes ambientals sobre I'aqüífer corresponent.
El Programa 6 contempla la recarrega arti{tcial d'aqüífers i emmagatzemant/recuperació, proposant-se la realització d'estudis de
3.
viabilitat. Enumera una serie d 'estudis prevists, convindria que aquests estudis, a més de la viabilitat, es contemplin els aspectes
ambientals de la seva execució.
El Programa 10 de previsió i defensa d'avingudes compren entre els seus subprogrames la recuperació de /lits de torrents i riberes,
4.
proposant-se I'actuació en 1.100 km de lIits de torrents en tot I'ambit de la Demarcació hidrogra{tca. La L/ei 11 i2006 en el seu annex
11 contempla /lg) Obres de canalització i projectes de defensa de cursos naturals /1, per tant algunes de les actuacions poden trabar-se
subjectes a avaluació d'impacte ambiental. L 'ISA ha d'analitzar .e/s aspectes ambientals de les futures actuacions, no a nivell de
projecte, peró si a nivell estrategic de pla, ubicació, espai protegit o no, zona Xarxa Natura 2000 o no, habitats, ...
S.
El Programa 12 contempla I'emergencia en situacions de sequera, elaborant-se un futur Pla de Sequera, les infraestructures del qual
passaran a formar part de PH. Quan es trobi realitzat aquest Pla de Sequera, sera necessari que I'ISA estudiíles implicacions
ambientals d' aquestes fu tu res infraestructures, sense oblidar l' estudi de distintes alternatives.
6.
El Programa 14 de Plantes dessaladores considera com a actuació basica del Pla I'analisi de la necessitat i viabilitatd'una dessaladora
·en el L/evant de Mallorca i una altra a la plataforma oriental de Maó. Si {tnalment es propasen aquestes dues futures dessaladores hi
ha que ubicar-les i estudiar els efectes ambientals de les mateixes.
7.
El punt 1 de les infraestructures del Pla preveu les infraestructures pel control i la millora del coneixement del domini públic hidraulic:
Pel que fa a la xarxa meteorológica es contempla la instal·lació de 22 estacions meteorológiques, on algunes d'elles haurien de situar-se
a una cota superior als 600. S' hauria de senyalitzar exactament on s' ubicaran aquestes estacions, els principals elements del medi
ambient que poden resultar afectats, a més deIs principals impactes de les mateixes.
Pel que a la futura instal·lació d'estacions foronómiques, es proposa ja la seva ubicació, per tant seria necessari també realitzar una
avaluació a nivell estrategic de la seva ubicació. Tant en aquest cas com a I'anterior, donat que aquestes actuacions no es traben
sotmeses al tramit d'avaluació d' impacte ambiental, seria necessari explicar com són aquestes estacions exactament i els seus possibles
impactes (sobre tot des del punt de vista de I'impacte visual).
El punt 2 de les infraestructures correspon a les noves captacions o substitucions per a la correcció del de{tcit quantitatiu o qualitatiu, on
8.
es preveu I'apro{ttament de la font de Deia i I'ampliació de les instal·lacions de L/ubí-Sencelles. S'hauran d'avaluar amb profunditat
aquestes actuacions, tant pe! que fa a les futures conduccions com a la própia instal·lació, estudiant les alternatives corresponents i
justi{tcant la tria de la proposta.
r'
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L'ISA,

El punt 3 de les infraestructures correspon a la interconnexió d'infraestnlctures, presentant-se les {illures interconnexions amb els seus
mapes corresponents. És necessari realitzar un estudi de les mateixes, donat que trOl'essen PORNS, zones protegides, espais de la Xarxa
Natura 2000, ..
El punt 4 de les infraestn/ctures correspon al sanejament i depuració, fent referencia al futLlr Pla Director Sectorial de Sonejament de
les IlIes Balears, el qual sera I'instmment efe planificació en materia de sanejament. Es presenta un lIistat de les infraestructures
previstes de sonejament, tant pel que fa a noves EDARS; obres d'ampliació, remodelació o mil/ora d'EDARS; emissaris, cof.lectors,
noves xarxes de sanejament,."
Una vegada aprovat el POS de Sanejament, aquestes infraestructures s'in tegrara n automaticament al Pla Hidrologic. El POS de
Sanejament ja compta amb el corresponent document de referencia sobre I'amplitud, I'abast i el nivel/ de detal/ de I'lnforme de
Sostenibilitat Ambiental i comparant les infraestructllres presentades en el document d'inici del PDSS i les presentades en el Pla
Hidrologic, algunes d'el/es no les contemplava el Pla de Sanejament, tractant-se ara d'un I/istat més detal/at de cadascuna d'el/es.
Tan 5015 indicar que hi ha d'haver una coincidencia total entre les infraestn/ctures previstes en el POSS, el qual comptara amb la seva
corresponent AAE, i les previstes en el Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica de les l/les Balears, donat que aquestes
s'integraran automaticament.
El punt 5 de les infraestructures correspon a la reutilització d'aigües regenerades. -S'indouen propostes d'actuació a les illes de Mal/orca
i Eivissa. Un deIs objectius del Pla Hidrologic és I'ús de les aigües regenerades per al reg agr/cola. La producció d'aigtlO regenerada es
concentra principalment a Palma i a la resta d'EDARs de poblacions costeres, per tant seria necessari la seva distribució a la resta de
I'illa. Es pretén la construcció de 7 basses d'acumulació d~igua amb capacitats que oscil·len entre els 100.000 i 300.000 11'1 3, 10
estacions d'impulsió i 12 trams de canonada d'impulsió amb una longitud de 54 km, per a després desenvolupar les xarxes de
distribució per a aportar I'aigua a les parcel·les deis regants. Hi ha que justificar la necessitat d'aquestes infraestructures, estudiar
alternatives amb els seus cor;esponents efectes ambientals, inclosa I'alternativa zero, a més de I'avaluació de les afeccions ambientals de
les mateixes.
El punt 6 de les infraestructures correspon a les plantes dessaladores. Considera actuació basica del Pla I'analisi de necessitat i
viabilitat d'una dessaladora al L/evant de Menorca i ~na altra en el L/evant de Mallorca, que passarien a constituir infraestructures
basiques del Pla. S'han d'analitzar aquests futures infraestmctures, justificar la seva necessitat i ubicar-les tenint en compte els seus
probables impactes ambientals sobre el territori (dassificació del sol), biodiversitat, fauna, flora, espais protegits..
El punt 8 de les infraestmctures correspon a la prevenció i defensa d'avingudes. Es propasen un conjunt d'infraestructures i actuacions
de distints tipus referents a condicionament de trams i defensa contra inundacions, regeneració i protecció de Ilits de torrents i riberes i
gestió integral de conques. Es proposen un total de 92 actuacions pel que fa al condicionament de trams i defensa contra inundacions,
. entre aquestes hi ha canalitzacions, desviaments, reconstmcció de murs, obres de fabrica,,,., pero el que més crida I'atenció és la
realització de zones de passeig en els torrents de les IlIes Balean, amb un pressupost de 3M d'euros. Hi ha que estudiar quins elements
del medi ambient es troben afectats per aquestes actuacions, així com els seus principals impactes. Alguns deis projectes d'aquestes
actuacions es troben subjectes a avaluació d'impacte ambiental segons I'annex I de la L/ei 11/2006, si tenen l/oc dins zones sensibles
grup 10.1) Obre..s de canalització I projectes de defensa de cursos naturals, i d'altres es trobaran subjectes a avaluació d'impacte
ambiental quan així ho decide ix I'organ ambiental, d'acord amb I'annex 11 grup 7.g) Obres de canalització i projectes de defensa de

quan::::::::,:::;.~~:;:~::~:::,:;:::::::~~::;::::::::~
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respectiu de cada il/a, a més de sol·licitar els informes sobre I'afecció a les Arees de Prevenció de Risc (APR) a les Oireccions Generals competents
per a cadascuna d'el/es.
A més, segons I'artide 15 del Reial Oecret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Ilei del sol, I'informe de
sostenibilitat ambiental ha d'indoure un mapa de riscos naturals.
Si les actuacions del PHIB impliquen I'afecció a pares naturals, paratges, reserves i monuments, durant el tramit de consulta s'ha de sol·licitar
informe sobre I'afecció als espais na~urals protegits a Espais de Natura Balear de la Conselleria de Medi Ambient.
Si les actuacions que impliqui el nou PHIB poden produir afecció als I/oes que integren la Xarxa Natura 2000 (L/C i ZEPA), d'acord amb I'artide
39 de la L/ei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació deis espais de rellevancia ambiental, I'ISA ha d'indoure un estudi d'avaluació de les
repercussions ambientals en relació als objectius de conservació i les corresponents mesures correctores, que durant el tramit de consulta es trametra
.
a la Oirecció General de Biodiversitat, concretament al Servei de Planificació, perque informin sobre I'afecció als Iloes de la Xarxa Natura 2000.
Cal tenir en compte que, tal i com estableix I'artide 18 de la L/ei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, quan
els instruments d'ordenació territorial resultin contradictoris amb el PORN, s'hauran d'adaptar a aquest, i mentre aquesta adaptació no es dugui a
terme, les determinacions del PORN s 'aplica ran, en tot cas, prevalentsobre aquests instruments.
Per altra banda, cal aplicar I'establert a I'artide 45.3 de la L/ei 4212007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que
determina que s'ha d'evitarel deteriorament o la contaminació deis habitats fora de la Xarxa Natura 2000, per tant, a I'ISA s'han d'avaluar els
efectes sobre aquests habitats en les actuacions que es proposen.
D'acord amb la disposició addicional setzena de la L/ei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributaries i administratives, I'ISA ha d'anar
acompanyat d'un annex específic que contingui un estudi d'incidencia paisatgística que ha d'identificar el paisatge afectat pel pla, preveure els efectes
que el seu desenvolupament produira sobre aquest i definir les mesures protectores, correctores o compensatories d'aquest efecte.
A I'ISA s'ha d'indicar qualsevol possible afecció a elements catalogats, i durant el tramit de consulta s'haura de consultar a I'ar!ministració
competent sobre aquests.
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D'acord amb I'article 78 de la L/ei 3/2006, de 30 de marr, de gestió d'emergencies de les Illes Balears, els instruments d'ordenació del territori i
els urbanístics abans de la seva aprovació definiti,'a seran sotmesos a informe precepthl de la Comissió d'El17ergencies i Protecció de les Illes Balears,
per tant, s'ha de consultar a aquesta.
ADMISTRAClONS PÚBLlQUES A FECTA DES PEL PLA HIDROLÓG/C DE LES ILLES BALEARS
Les administracions públiques afectades que es cOl1Sidera que s'han de consultar durant el tramit d'informació pública i consulta del projecte del Pla
Hidrológic i de I'informe de sOStenibilitat ambiental, són:
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Direcció General de Biodiversitat

~ Direcció General de Medi Forestal i Protecció d'Especies:

'Si:

Direcció General de Canvi Clima tic i Educació Ambiental
Dire~ció General de la Mar i el Litoral
.
'T/'';::~ / ) : Espa,s de Natura Balear
D - 1.,~".
Agen~ia ~alear de l'Aigu~ i la ~ualitat Ambiental
:..
.,,,! ... r. '._ p
•
Comlsslo Balear de Medl Amblent.
.' . -,' ·•..to.~'\ 0 !~, LF~ municipis (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) .
.t' L. L:'I t;,~, LEA. HÓmsell de Mallorca (Departament del Territori).
Consell de Mal/orca (Departament de Carreteres).
Consell de Mal/orca (Departament de Cultura i Patrimoni)
Consel/ de Mal/orca (Departament d'Economia i Turisme)
Consel/ de Mal/orca (Departament de Medi Ambient)
Consel/ de Menorca (Departament d'Ordenació del Territori i Habitatge).
Consel/ de Menorca (Departament de Turisme).
Consel/ de Menorca (Departament d'Economia i Medi Ambient).
Consell de Menorca (Departament de Mobilitat).
Consell d'Eivissa (Departament de Política Territorial).
Consel/ d'Eivi~sa (Departament de Política Patrimonial i Agrícola).
Consel/ d'Eivissa (Departament de Política de Mobilitat i Activitats).
Consel/ d'Eivissa (Departament de Promoció Turística i Cooperació Económica).
Consel/ de Formentera (Departament d'lnfrastructures, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Cara).
Consel/ de Formentera (Departament de Promoció Económica, Territori i Habitatge).
Consel/ de Formentera (Departament de Turisme, Mobilitat i Transports).
Demarcació de Costes de les IlIes Balears (sobre la delimitació i la protecció del domini públic marítim-terrestre).
Administració Peri(erica. Area d'Agricultura, Pesca i Alimentació..
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Conselleria de Presidencia (Direcció General de Projectes).
COl7Selleria d'Economia, Hisenda i Innovació (Direcció General d'Economia).
Conselleria de Turisme (Direcció General d'Ordenació i Planificació).
COl7Selleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (Direcció General d'Ordenació del Territon).
Conselleria d'Educació i Cultura (Direcció General de Cultura).
Conselleria de Salut i Consum (Direcció General de Salut Pública i Participació).
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Inmigració (Secretaria General).
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques (Direcció General d'Obres Públiques).
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques (Direcció General d'Arquitectura i Habitatge).
Conselleria de Treball i Formació (Sec~etaria General).
COl7Selleria de Comerr, Indústria i Energia (Direcció General d'lndústria).
Consel/eria de Comerr, Indústria i Energia (Direcció General d'Energia).
Conselleria d'lnterior (Direcció General d'Emergencies).
Conselleria d'lnterior (Servei d'Activitats Classificades).
Consel/eria d'Agricultura i Pesca (Direcció General d'Agricultura).
Conselleria d'Agricultura i Pesca (Direcció General de Pesca).
Consel/eria d'Agricultura i Pesca (Direcció General de Desenvolupament Rural).
Conselleria d'Esports ijoventut (Secreta~ia General).
Consel/eria de Medi Ambient.·
.~<) Direcció General de Qualitat Ambiental

{~~:7

ec

PUBLlC INTERESSATPEL PLA HIDROLÓG/C DE LES ILLES BALEARS
FEL/B (Federa ció d'Entitats Locals de les !/les Balears)
AMIB (Associació de Municipis de les II/es Balears)
GOB (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)
Amics de la Terra (Mallorca, Eivissa)
Associació Agrícola i Ramadera de Menorca
Associació Agro-fórestal i Ramadera de Mal/orca
Associació d'agricultors i ramaders de la Part Forana
ASAjA BALEARS
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UNiÓ DE PAGESOS (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)
S'haura de consultar, amb notificació personal, a totes aque/les persones fi'siques i/o jurídiques, titulars de drets i interessos que puguin
resultar afectades com a conseqiiencia de la previsió de les noves infraestructures que es preuen al Pla

MODA LITA TS D'/NFORMAClÓ PÚBLICA

La Direcció General de Recursos Hídrics ha de posar a disposició del públic el projecte de Pla Hidrológic de la Demarcació Hidrografica de les I/les
Balears i I'informe de sostenibilitat ambiental, i s'han de sotmetre a la consulta deIs órgans i de les entitats públiques que estableixi la legislació
substantiva o sectorial aplicable, així com de les administracions públiques afectades, el públic interessat i, en tot cas, I'órgan ambiental.
El projecte de Pla Hidrológic de les l/les Balears juntament amb I'informe de sostenibilitat ambiental, s'hauran de sotmetre a informació pública per
un termini no inrerior a qllaranta cinc dies (45 dies), mitjanfant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als dos diaris de major
circulació de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i a la pagina web de la Conselleria de Medi Ambient.
Donat que la DMA té unes exigencies de consulta i participació pública més exigents, concretament 6 mesos, ambdues consultes es podrien fer
coincidir.

El día 16 de desembre de 2008 es va emetre informe jurídic, subscrit pel Sr. Jaume
Perelló, tecnic del Servei Jurídic ~de la Conselleria de Medi Ambient, les conclusions
del qual son:
"Des del punt de vista jurídlc, ana!Jtzada la documentació obrant a I'expedlent I VISt 1'lI1forme tecnlC, cal indicar el segiient:
Competencies relatives a I'elaboració, revisió i aprovació del Pla Hidrológic.
La comunitat autónoma de les Illes Balears té la competencia exclusiva, (art.30.8 L/ei 7/2007, de reforma EAIB), pel que fa referencia
a: "regim d'aigües i aprofitaments hidraulics, canals i regadius. Ordenació i concessió recursos i aprofitaments hidraulics... ".
L'Estat, rent ús de les compeUncies de I'article 749.7.22 CE, va aprovar el Pla Hidrológic Nacional (L/ei 70/2007, de 5 de juliol),
amb I'objecte de planificar la polftica''hidrO#lica i, amb un papel' essencialment coordinador que desenvolup.G a través del Real Decret
907/2007, de 6 de juliol, per el qual s'aprova el Reglament de la Planificació Hidrológica, que és legislació basica, fixa els elements
basics deIs plans hidrológics de conca, així com els criteris tecnics i metodológics a tenir en compte a la revisió d'aquests (art. 7).
:.

El Real Decret 907/2007 éstableix (artide 4) el contingut obligatori deIs Plans Hidrológics de Conca (que no poden contradir el
PHN), i finalment I'article 89.2 regula la revisió deis Plans Hidrológics, establint que en tot cas es realitzara la revisió completa i
periódica del Pla cada 6 anys des de la data de la seva entrada en vigor (en el nostrecas, va ser aprovat per Real Decret 378/2001, de
6d~brilj.
.
La competencia per a revisar els plans hidrólógics correspon a cada organisme de conca (art. 23.1.a TR 7/2001 de la L/ei d'Aigües,
article 71. 7 Decret 907/2007), i I'aprovació d'aquesta correspon al Govern de l'Estat,(art.40, apartats 5 i 6 del TR de la L/ei
d'Aigües; article 83, apartats 3 i 4 del Real Decret 907/2007 i article 4.c Decret 729/2002, de 78 d'octubre, d'organització i regim
hidraulic de les l/les Balears).
b)

El contingut del Pla Hidrológic ha de ser I'establert a I'artide 42 del TR de la L/ei d'Aigües.

c)

Quant al procediment d'elaboració del Pla Hidrológic de les Illes Balears, correspon a la DGRH (artide 86), d'acord amb el
procediment regulat als artides 76 a 82 del Real Decret 907/2007) i previ informe del Consell Balear de l'Aigua (artide 74. b del
Decret 729/2002de 78 d'octubre, d'organització i regim hidraulic de les I/Ies Balears).

d)

L'aprovació d'aquest Pla Hidrológic implicara la dedaració d'utilitat pública deIs treba/ls d'investigació, estudis, projectes i obres
previstes al Pla (artide 44 TR L/ei d'Aigües, artide 91. 7 Decret 907/2007, del Reglament Planificació Hidrológica).
Pet la seva banda, les obres detallades i programades al Pla Hidrológic, una vegada aprovat, no necessiten dedaració d'interes general
ni /licencia d'obres (art. 2.6 Ley 70/7990 de Disciplina Urbanística).

e)

Amplitud, abast i nivel! de detall de I'ISA: L'/SA haura de tenir el contingut mínim que assenyala I'artide 87.7 i hi ha de figurar la
informació que asseguri la qualitat de I'informe, tenint en compte els aspectes a que es refereix I'artide 87.2.
En particular, 1'15A haura de rer especial esment a les qüestions indicades a I'informe tecnic del Servei d'Assessorament Ambiental de
75 de desembre de 2.008 (pagines 46 a 57).
A I'ISA s'haura d'acompanyar:
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1.

Un estudi d'incid¿ncia paisatgfstica, que identifiqui el paisatge afectat pel projecte o pla en qiiestió, preveure e.Is efectes que el
desenvolupament. del projecte o pla produira sobre aquest i definir les mes.¡res protectores, correctores o compensatories d'aquests
efectes, d'a~ord amb la DA 16° de la L/ei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures trib.,taries i administratives.

2.

Un estudi acústic qLle permeti avaluar-ne I'impacte acústic i adoptar les mesures adequades per reduir-Io, d'acord amb I'artic/e 28 de la
L/ei 1/2007, de 16 de marf, contra la contaminació actística de les Illes Balears, incorporant en les selles determinacions com a mfnim
els aspectes previstos a I'apartat sego n del citat attic/e.

3.

Un mapa de riscs naturals de I'ambit objecte d'ordenació (art. 15.2 Reial Oecret 2/2008 de 20 de juny TR L/ei de 501).

4.

Un informe o memoria de sostenibilitat eco no117 ica, en el qual es ponderara, en particular, I'impacte de I'actuació a les hisendes
públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessaries o la posada en marxa i la prestació deis
selveis resultants, aixf com la suficiencia i adequació del so./ destinat a usos productius, d'acord amb I'article 15.4 del tI' de la L/ei
8/2007 de SO!.

5.

Un informe preceptiu de la Comissió d'emergencies de les l/les Balears i Protecció de les !lles Balears (att. 18 L/ei 3/2006 de 30 de
4:17arr de gestió d'emergencies de les JIIes Balears).

6.

Informe en el seu cas, sobre I'afecció a les arees de protecció de riscs a les direccions generals competents a cadascuna d'elles.

7.

Informe d'Espais de Nat.lra Balear sobre possible afecció del PHIB a espais naturals protegits.

8.

Estudi d'avaittacions de repercussions an7bientals, (art. 39 LECO) en cas de possible afecció a XN 2000 (L/CS i ZEPAS).

1

f)

Criteris ambientals estrategics, indicadors deis objectius ambientals i: principis de sostenibilitat: la documentació ambiental tramesa no
especifica aquesta qiiestió, ni tampoc fa eSl17ent a ella I'informe tecnic, quan el dowment de referencia les ha d'inc/oure per imperatiu
f>-. O E: 4? legal (art 883 In fine), per la qual cosa s'hauran de concretar per I'organ promotor amb la collaboració de la OlreCCIó General de
~\ -=:1:"-~-' <:-'8ualttat AmbIental, á la vIsta de l'Agenda Local 21, la carta de Aalborg i els compromisos d'Aalborg
l{,¡ ~Ki~r€~
-""
~~:~t ~~ t;Pdaf¡ta~ d'lnformacló pú~/ica, Admin~s:racions públiques .afectades, I ~úbf¡c tnt~ressat· I'tnformació pública s'ha de. reaf¡tz~r per un
.ooni
~~! ~ ~:,~.~
~/nl 117/111111 de 45 dJes habJls) I ols mlt.¡ans establerts a fJ¡nforn1e tecn/c (anunCl al BOI8) o/s dos dlans de n10Jor ClrculacJo de cada
~IJ
',',1
iI'¡;" I a Ia pagIna
"
.r; \2,f'¡¡¡¡I''',
~}~j: ~)<2
e.r,:r,
we bde Ia Conse 11'
ena de M ed'A
I
m b'lent) .
\"'1~ '-k~';5:<;:::""" . t"~'.
'.I,.} .').:. _ :\~. .-.'.;;>" • Le.s Administracions P~íbliques afectades són les indicades a I'informe tecnic de 15 de desembre de 2.00,? (pags. 51 a 53). A més
. : .r~ '. _r ' -' ",- r'. ;.' v. {~qu:stes,
s'/¡auria de consultar també a AENA en el cas de que les actuacions previstes al PHIB puguin afectar a servituds
.:
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Finalment recordar que també cal fer consulta a I'organ ambiental d'acord amb el que disposa I'art. 89 deJa L/ei d'AIA i ME de les
II/es Balears.
El públic interessat és I'indicat a I'artide 3 z) de la I/ei autonomica, per la qual cosa, i en el present suposit, s'han de consultar a les
persones (fsiques o jurfdiques en qui concorrin les circumstancies previstes a I'artide 31 de la L/ei 30/1992, i que són les establertes a
I'informe tecnic (pag.S3) així com a les persones jurfdiques sense anim de lucre amb finalitat de protecció del medi ambient a les !lles
Balears, com ja s'ha indicat a I'informe tecnic.))

En data 16 de desembre de 2008 es va dur a terme la reunió sobre la consulta
previa, prevista a I'art. 88 de la Ilei d'AIA i AAE de 2006 de les Illes Balears, relativa
al Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica de les Illes Balears, on varen
assistir les persones que consten a l'Acta de I'esmentada reunió.
L'objecte d'aquesta reunió és evacuar la consulta prevista a I'art. 88.2 de la L1ei
11/2006 d'AIA

AAE a les LB amb assistencia deis representants de les

administracions públiques afectades, a fi que I'organ ambiental pugui determinar
I'amplitud, abast i nivel! de detall de I'ISA (art. 88.1i 3), els criteris ambientals.
estrategics, els indicadors deis ~bjectius ambientals, els principis de sostenibilitat
aplicables al cas (art. 88.3), i les modalitats d'informació ¡consulta, així com
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identificar les adm'inistracions públiques afectades

el públic interessat.' (art.

88.4).
A la reunió es conclou el següent:
L)informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir) com a mínim) la informació
especificada en I)article 87 d)aquesta Ilei) que) juntament amb altres condicions)
és la següent:
Un esquema suficient del contingut) deis objectius principals d~1 pla o
programa ¡les relacions amb altres pians i programes pertinents.
2. Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable
evolució en cas de no aplicació del pla o programa.
3. Les característiques mediambientals de les zones que poden resultar afectad es
de manera significativa.
4. Qualsevol problema mediambiental existent que sigui important per al pla o
programa) incloent-hi) en concret) els problemes relacionats amb qualsevol
~~'¡>' DE, 4t~na d)i:nportancia ~edi~mbiental especi~l) c?m les zones designades de
cetlformltat amb les dlrectlves 79/409/CEE I 92/43/CEE.
~tt~,~ EI~ objectius de protecció m:diambien:al fixats en ,els ambits internacional,
~J' 1;,:J.?:!~;r G~Unltan, naCional o autonomlc que tlngul~ relaclo amb el pla o programa I
0D _ 1-"f~~amanera en que aquests objectius i qualsevol aspecte mediambiental s'han
'~<OV"~~H~\; DE ningut en compte durant la seva elaboració.
LE:\ ~~:':,,6,.L~i§ probables efectes significatius en el medi ambient, incloent-hi aspectes com
la biodiversitat) la població, la salut humana, la fauna, la flora,la terra)
I)aigua) I'aire, els factors climatics, els béns materials, el patrimoni cultural inclos el patrimoni arquitectonic i arqueologic -) el paisatge i la interrelació
entre aquests elements. Aquests efectes hauran de comprendre els efectes
secundaris, acumulatius) sinergics a curt, mitja i lIarg termini, permanents i
temporals, positius i negatius.
7. Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible,
compensar qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de
I)aplicació del pla o programa.
8. Una exposició de les principals alternatives estudiades i un resum deis motius
de la selecció ,de les alternatives considerades, així com una descripció de la
m3;nera en que es va realitzar I)avaluació) incloent-hi les dificultats que s'hagin
pogut trobar a I)hora de recaptar la informació requerida (per exemple,
deficiencies tecniques o falta de coneixements i experiencia) .
La selecció de les' alternatives en cas de propostes tecnologiques incloura un
resum de I'estat de I)art de cada una ¡justificara els motius de I'elecció respecte
eje les l1}illors tecniques disponiblesen cada caso
1.

,!:J
"'t
--.

WIl'

}¡
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Un informe sobre la viabilitat economica de les alternatives i de les mesures
dirigides a prevenir, reduir, pal·liar o compensar els efectes negatius del pla o
programa.
10. Una descripció de lesmesures previstes per a la supervisió de conformitat amb
I'article 93 d'aq uesta Ilei.
11. Un resum de caracter no tecnic de la informació facilitada en virt:ut deis
apartats anteriors.

9.

Pel que fa als programes di actuació i les infraestructures que es presenten amb la
nova documentació aportada ¡sobre els que haura d'aprofundir l'lnforme de
5~stenibilitat Ambiental del Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica~de les
IlIes Balears:
1. El Programa 3 son Plans di explotació di aigües subterranies. Tal com indica el
document presentat aquests plans hauran de contenir la concreció de la
substitució de recursos, reordenació o substitució de captacions i adequació
de concessions, podent tractar-se de projectes sotmesos a avaluació di impacte
r--j .
DE I¡, ambiental, per tant els plans d'explota.ció d'aigües subterranies podrien
(¡¡~¡.. '<~.~_ '%>bar-se incloses al' annex 111, grup 2, apartat 11 de gestió de recursos hídrics

'5

.

~.., ~nl: di9 a L1ei 11/2006.
~ Ja~~.Jb E~Programa 4 és
tP-vf"1'4~:3J~§~/.' ~':artats
?'

~

el Pla d~ reutilització d'aigües regenerades. Un deis seus
contempla els estudis i. avantprojectes de les infraestructures i

.' .', ~.~~~)~ ~,:'~disposi,ti~s necessaris. per a la reutilització di aigües ~ege~~rades, proposant ja
~·'~:·.·.~·~-~.V0~ sene d'actuaclons a Mallorca, Menorca I Elvlssa. L'lnformede
..·.. f ..·' ;:"".d~i~g1tenibilitat
Ambiental hauria d'aprofundir amb I'estudi d'aquestes
actuacions proposades pel que fa als seus impactes ambientals, quedant
reflectit que segons els resultats d' aquests estudis i avantprojectes no
impliquen· necessariament la seva execució, si resulta que els efectes ambientals
són negatius.
També hi ha un apartat que con'templa la possibilitat d'utilització de les aigües
regenerades com a barreres di injecció, hi ha que analitzar els seus possibles
efectes ambientals sobre I'aqüífer corresponent.
3. El
Programa
6
contempla
la
recarrega
artificial
d'aqüífers
emmagatzemant/recuperació, proposant-se la realització d'estudis de
viabilitat. Enumera una serie d'estudis prevists, convindria que aquests estudis,
a més de la viabilitat, es contemplin els aspeet:es ambientals. de la seva
execució.
4. El Programa 10 de previsió ¡defensa di avingudes compren entre els seus
subprogrames la recuperació de Ilits de torrents i riberes, proposant-se
l' actuació en 1.100 km de Ilits de .torrents en tot l' ambit de la Demarcació
h¡'drografica. La L1ei 11/2006 en el seu annex 11 contempla lI g ) Obres de
canalització i projectes de defensa de cursos naturals ", per tant algunes de les
actuacions poden trobar-se subjectes a avaluaci~ di impacte ambiental. L'15A
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ha dlanalitzar els aspectes ambientals de les futures actuacions, no a nivell de
projecte, pero si a nivell estrategic de pla, ubicació, espai protegit o no, zona
Xarxa Natura 2000 o no, habitats, ...
5. El Programa 12 contempla I'emergencia en situacions de sequera, elaborant-se
. un fut'ur Pla de Sequera, les infraestructures del qual passaran a formar part de
PH. Quan es trobi realitzat aquest Pla de Sequera, sera necessari que I'ISA
estudií les implicacions ambientals d'aquestes futures infraestructures, sense
oblidar Ilestudi de distintes alternatives.
6. El Programa 14 de Plantes dessaladores considera com a actuació basica del
Pla I I analisi de la necessitat i viabilitat di una dessaladora en el L1evant de
Mallorca ¡una altra a la plataforma oriental de Maó. Si finalment es proposen
aquestes dues futures dessaladores hi ha que ubicar-les i estudiar els efectes
-ambientals de les mateixes.
7. El punt 1 de les infraestru~tures del Pla preveu les infraestructures pel control i
la millora del coneixement del domini públic hidraulic:
Pel que fa a la xarxa meteorologica es contempla la instal·lació de 22 estacions
meteorologiques, on algunes di elles haurien de situar-se a una cota superior
J
r:::...
als 600. Slhauria de senyalitzar exactament on slubicaran aquestes estacions,
,1>- PE: 4f~ls principals elements del medi ambient que poden resultar afectats, a més
\J 4J~ ~ ~Is principals impactes de les mateixes.
.
.

,?

:: ~.~.;!~

~

Pfi! que ,a la futura instal·lació d'estacions

~oronbmiques, es proposa,ja la seva

~() . ~~~~$ '!Icaclo, per tant sena ?necessan tambe realltzar una avaluaclo a nlvell

,J

"P"",¡~' ~\~~trategic de la seva ubicació. Tant en aquest cas com a

l' anterior, donat que
b
I
'
.
di
", di'Impacte-COVEH'\ DE !.~uestes actuaclons no es tro en sotmeses a tramlt
ava Iuaclo
lU.. ES F:;.\LL\a'.mbiental, seria necessari -explicar com són aquestes estacions exactament i els

~

.

<....

).

.

seus possibles impactes (sobre tot des del punt de vista de 1 1 impacte visual).
8. El punt 2 de les infraestructures correspon a les noves captacions o
substitucions per a la correcció del deficit quantitatiu o qualitatiu, on es
preveu I'aprofitament de la font de Deia i I'ampliació de les instal·lacions de
L1ubí-Sencelles. S' hauran di av?-Iuar amb profunditat aquestes actuacions, tant
. pel que fa a les futures conduccions com a la propia instal·lació, estudiant les
alternatives corresponents i justificant la tria de la proposta.
9. El punt 3 de les infraestructures .co.rrespon a la interconnexió
d'infraestructures, presentant-se les futures interconnexions amb' els seus
mapes corresponents. És necessari realitzar un estudi de les mateixes, donat
que travesseri PORNS, zones protegides, espais de la Xarxa Natura 2000, oo,
10. Elpunt 4 de les. infraestructures correspon al sanejament i depuració, fent
referencia al futur Pla Director Sectorial de Sanejament de les IlIes Balears, el
qual sera I'instrument de planificació en materia de sanejament. Es presenta
un Ilistat de les infraestructures previstes de sanejament, tl3.nt pel que fa a
noves EDARS; obres d'ampliació, remodelació o millora d'EDARS; emissaris,
col·lectors, noves xarxes de sanejament,oo.
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Una vegada aprovat el POS de Sanejament, aquestes infraestructures
s'integraran automaticament al Pla Hidrologic. El POS de Sanejament ja
compta amb el corresponent document de referencia sobre I'amplitud, I'abast
i el nivell de detall de l'lnforme de Sostenibilitat Ambiental i comparant les
infraestructures presentades en el document d'inici del POSS ¡les presentades
en el Pla Hidrologic, algunes d'elles no les contemplava el Pla de Sanejament,
tractant-se ara d'un Ilistat més detallat de cadascuna d'elles.
Tan sois indicar que hi ha d'haver una coincidencia total entre les
infraestructures previstes en el POSS, el qual comptara amb la seva
corresponent AAE, ¡les- previstes en el Pla Hidrologic de la Demarcació
Hidrografica de les Illes Balears, donat que aquestes s'integraran
automaticament.
11. El punt 5 de les infraestructures eorrespon a la· reutilització d'aigües
regenerades. S'inclouen propostes d'actuació a les ¡lles de Mallorca i Eivissa.
Un deIs objectius del Pla Hidrologic és I'ús de les aigües regenerades per al reg
agrícola. La producció d'aigua regenerada es concentra principalment a Palma
i a la resta d'EOARs de poblacions costeres, per tant seria necessari la seva
\! DE" I!.. distribuciÓ a la resta de I'illa. Es pretén la construcció de 7 basses
~<c-\~
~~&'acumulació d'aigua amb capacitats que oscil·len entre els 100.000 i 300.000

¡

(~ rnnl~i-~~ ~3,.

~.
-

10 estacions d'impulsió i ,12 trams de canonada d'imp.ulsi.ó

~ . ~.,.Jj~ ~ng'tud ~e
",z,

a~b

una

54 km, per adespres desenvolupar les xarxes de dlstnbuClo per a

r::....aportar I algua a les parcel·les deis regants. HI ha que Justificar la necessltat
i''') - :~,:"> d'aquestes infraestructures, estudiar alternatives amb els seus corresponents

,'.

ve--vZ;;;,J

~,_?

~5:;~.~. 7~1/~~~~:~~~~;:~~ ~~et~::1 s:~~~~:~~::~~:r::;at~::r::;:~ aa~:::~a~~::al~:SC~:Ia~:r~:s
.

Considera actuació basica del Pla I'analisi de necessitat i viabilitat d'una
dessaladora al L1evant de Menorca i una altra en el L1evant de Mallorca, que
passarien a constituir infraestructures basiques del Pla. S'han d'analitzar
aquests futures infraestructures, justificar la seva necessitat i ubicar-les tenint
en compte els seus probables impactes ambientals sobre el territori
(c1assificació del sol), biodiversitat, fauna, flora, espais protegits ...
13. El . punt 8 de les infraestructúres correspon a la prevenció i defensa
d'avingudes. Es proposen un conjunt d'infraestructures i actuacions de distints
tipus referents a condicionament de trams i defensa contra inundacions,
regeneraciói protecció de Ilits de torrents i riberes i gestió integral de conques.
Es proposen un total de 92 actuacions pel que fa al condicionament de trams i
defensa contra inundacions, entre aquestes hi ha canalitzacions, desviaments,
reconstr·ucció de murs, obres de fabrica, ... , pero el que més crida I'atenció és la
realització de zones de passeig en els torrents de les Illes Balears, amb un
pressupost de 3M d'euros. Hi ha que estudiar quins elements del medi
ambient es troben afectats per aquestes actuacions, així com els seus
principals impactes. Alguns deis projectes d'aquestes actuacions es troben
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subjectes a avaluació d'impacte ambiental segons I'annex I de la L1ei'11/2006,
si tenen lIoc dins zones sensibles grup 10.1) Obres de canalització i projectes de
defensa de cursos naturals, i d'altres es trobaran subjectes a avaluació
d/;'impacte ambiental quan així ho decideix I'organ ambiental, d'acord amb
I'annex 11 grup 7.g) Obres de canalització i projectes de defensa de cursos
naturals. Seria necessari la introducció a la normativa del Pla que els projectes
de realització de zones de passeig en els torrents es trobin subjectes a
avaluació d'impacte ambiental.
L'ISA, quan realitzi I'analisi ambiental de les actuacions, ha d'assenyalar la
c1assificació del sol d'acord amb el Pla Territorial Insular (PTI) respectiu de cada
illa, a més de sol·licitar els informes sobre I'afecció a les Arees de Prevenció de Risc
(APR) a les Direccions Generals competents per a cadascuna d' elles.
A més, segons I'article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel
qual s'aprova el text refós de la Ilei del sol, ¡'informe de sostenibilitat ambiental ha
d'incloure. un mapa de riscos naturals.

~
~

DE Si les actuacions del PHIB impliquen I'afecció a parcs naturals, paratges, reserves i.
q.\~, _~nume.nts, durant el tramitde consulta s'ha de sol·licitar informe sobre I'afecció

~. '!J.l.,-!lls~~pais naturals
,

;;¡jiI.~lent.-

protegits a Espaisde Natura Balear de la Conselleria de Medi

~~--~~'-~--~-~?"~:s aetua~ions

que impliqui el nou PHIB poden produir afeeeió als Iloes que
I~i~2<~~\?~iiú.~ren la Xarxa Nat~ra 2000 (L1C i ZEP.~), d'acord. amb l'arti,c1e?9 de .Ia L1ei
, -~ '~fPo05, de 26 de malg, per a la conservaClo deis espals de rellevancla ambiental,
I'ISA ha d'incloure un estudi d'avaluació de les repercussions ambientals en relació
als objee;:tius de conservació ¡les corresponents mesures correctores, que durant el
tramit de consulta es trametra a la Direcció General de Biodiversitat,
concretament.al Servei de Planificació, perque informin sobre I'afecció als Ilocs de
la Xarxa Natura 2000.
Cal tenir en compte que, tal i com estableix I'article 18 de la L1ei 42/2007, de 13
de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, quan els instruments
d'ordenació territorial resultin contradictoris amb el PORN, s'hauran d'adaptar a
aquest, i mentre aquesta adaptació no es dugui a terme, les determinacions del
PORN s'aplicaran, en tot cas, prevalent sobre aquests instruments.
Per altra banda, cal aplicar I'establert a I'article 45.3 de la L1ei 42/2007, de 13 de
desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que determina que s'ha
d'evitar el deteriorament o la contaminació deis habitats fora de la Xarxa Natura
2000, per tant, a I'ISA s'han d'avaluar els efectes sobre aquests habitats en les
actuacions que es proposen.
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DJacord amb la disposició addicional setzena de la Uei 25/2006 J de 27 de
desembre J de mesures tributaries i administratives J IJISA ha dJanar acómpanyat
dJun annex específic que contingui un estudi dJincidencia paisatgística que ha
dJidentificar el paisatge afectat pel pla J preveure els efectes que el seu
desenvolupament produira sobre aquest i definir les mesures protectores J
correctores o compensataries dJaquest efecte.
A ¡JISA sJha dJindicar qualsevol possible afecció a elements catalogats J i durant el
tramit de consulta sJhaura de consultar a IJadministració competent sobre
aquests.
SJelaborara informe J entre I'argan promotor amb la col·laboració de la Direcció
General de Qualitat Ambiental J sobre els criteris ambientals estrategics J els indicadors
deis objectius ambientals i els principis de sostenibilitat aplicables en aquest cas J a la
vista de rAgenda Local 21 J la carta de Aalborg i els compromisos dJAalborg.

?

. . DJaco'rd amb IJarticle 18 de la L1ei 3/2006 J de 30 de

rJ

mar~J

de gestió dJemergencies
~ «-,1>- Dt:~s IlIes Balears, els instruments d'ordenació del territori i els urbanístics abans
~~~~! ~seva aprovació definitiva seran sotmesos a informe preceptiu de la Comissió
..J
~1-.\h~~~E~rgencies i Protecció de les IlIes Balears J per tant, sJha de consultar a

(;e

tsl;~~\~~

~

"," ~1; ~~~~IJ&ta.
~~.J
;.;--

\"0,:, - 1~

:.

~VER:"~ W[Jt~t IJexposat, ates I'informe tecnic de dia 15 de desembre de 2008 J I'informe

~LES BAJtÍf'¡§Fc de data 16 de desembre de 2008 i. el contingut de I'acta relativa a
\.

~

de 16 de desembre de 2008, IJargan ambiental emetel següent

la reunió
.

.

DOCUMENT DE REFERENCIA:
PRIMER.- L'amplitud, abast i nivell de detall de I'ISA (art.88.3)J consistent J
dJacord IJinforme tecnic, en el contingut mínim detallat a IJ art. 87 de la L1ei
11/2006 dJAIA i AAE a les Illes Balears, incorporant a més:
·1. Un esqu·ema suficient del contingut J deis objectius principals del pla o
programa i les relacions amb altres plans i programes pertinents.
2. Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable
evolució en cas de no aplicació del pla o programa.
3. Les característiques mediambientals de les zones que poden resultar afectad es
de manera significativa.
4. Qualsevol problema mediambiental existent que sigui important per al pla o
programa J incloent-hi J en concret, els problemes relacionats amb qualsevol
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5.

6.

7.

8.
~ \.~ DE' IJ,¡

zona d'importancia mediambiental especial} com les zones designades de
conformitat amb les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE.
Els objectius de protecció mediambiental fixats en els ambits internacional,
comunitari, nacional o autonomic que tinguin relació amb el pla o programa i
'la manera en que aquests objectius i qualsevol aspecte mediambiental s'han'
tingut en compte durant la seva elaboració.
Els probables efectes significatius en el medi ambient} incloent-hi aspectes com
la biodiversitat} la població} la salut humana} la fauna} la flora, la terra,
I'aigua, I}aire, els factors c1imatics} els béns materials} el patrimoni cultural inclos elpatrim'oni arquitectonic i arqueologic -, el paisatge i la interrelació
entre aquests element~ Aquests efectes hauran de comprendre els efectes
secundaris} acumulatius} sinergics a curt} mitja i Ilarg termini} per'manents i
temporals} positius i negatius.
Les mesures previstes p~er prevenir, reduir i} en la mesura que sigui possible,
compensar qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de
I'aplicació del pla o programa.
Una exposició de les principals alternatives estudiades i un resum deis motius
de la selecció de les alternatives cbnsiderades, així com una descripció de la

~~ ~~,I,'
11, <l'~anera

en que es va realitzar I'avaluació, incloent-hi les dificultats que s'hagin
p"'gut trobar a I'hora de recaptar la informació requerida (per exemple,
ti)
'M.n?~: ~f1ciencies.tecniqueso falta de coneixements ¡experiencia).
VO:J~,~:':;?-Y~";ta selecció de les alterflatives en cas de propostes tecnqlogiques incloura un

'J .~ ~"ii~

..

~~I-(N~E
L ES

L¡esum d~ I'esta,t d~ I'art d.e cad~ una i justificara els motius de I}elecció respe~te
les mlllors tecnlques disponibles en cada caso
' 9. Un informe sobre la viabilitat economica de les alternatives í de les mesures
. dirigides a prevenir, reduir, pal·liar o compensar els efectes negatius del pla o
programa.
10. Una descripció de les mesures previstes per a la supervisió de conformitat amb
I'article 93 d'aquesta Ileí.
11. Un resum de caracter no tecnic de la informació facilitada en virtut deis
apartats anteriors.
·12. El Programa 3 sobre els Plans di explotació di aigües subterranies hauran de
contenir la concreció de la substitució de recursos, reordenació o substitució
de captacions i adeq uació de concessions} podent tractar-se de projectes
sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, per tant els plans d'explotació
d'aigües subterranies podrien trobar-se incloses a I'annex III} grup 2, apartat
11 de gestió de recursos hídrics dela L1ei 11/2006.
13. L'll!forme de Sostenibilitat Ambiental, pel que fa al Programa 4 sobre el Pla
de reutilització d'aigües regenerades, haura d'aprofundir amb I'estudi
d'aquestes actuacions proposades pel que fa als seus impactes ambientals,
quedant reflectit que segons els resultats d'aquests estudis i avantprojectes no
impliquen necessariament la seva execució, si resulta que els efectes ambientals
són negatius.

BALEAR~e
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També hi ha un apat~tat que contempla la possibilitat di utilització de les aigües
. regenerades com a barreres d'injecció, hi ha que analitzar els seus possibles
efectes ambientals sobre I'aqüífer corresponent.
14. El Programa 6 de recarrega artificial d'aqüífers i emmagatzemat/recuperació,
enumera una serie d'estudis prevists, convindria que aquests estudis, a més de
la viabilitat, es contemplin els aspectes ambientals de la seva execució.·
15.EI Programa 10 de previsió ¡defensa d'avingudes compren entre els seus
subprogrames . la recu peració de Ilits de torrents i riberes, proposant-se
l' actuació en 1.100 km de Ilits de torrents en tot 1' ambit de la Demarcació
hidrografica. La L1ei 11/2006 en el seu annex 11 contempla II g ) Obres de
~canalització i projectes de defensa de cursos naturals", pertant algunes de les
actuaciohs poden trobar-se subjectes a avaluació di impacte ambiental. S 1 ha
d'analitzar els aspectes ambientalsde les futures actuacions, no a nivell de
projecte, pero si a nivell estrategic de pla, ubicació, espai protegit o no, zona
Xarxa Natura 2000 o no, habitats,
16. El Programa 12 d' emergencia en situacions de sequera, elaborara un futur Pla
~ OE
Sequera, les infrae_structu'res del qual passaran a formar part del PH. S I han
oo'

i
•...J

t,(}

4t$e

~--m ~~stu~iar les implicacions ambie.ntals de le.s fut~r~s infraestru~tures

~~II~ p~pos, el

que

Pla de Sequera, sense obl,dar l' estud, de d,stlntes alterna,tlv~s.
14 de Plantes dessaladores considera com a actuaclO baslca del
I'analisi de la necessitat i viabilitat d'una dessaladora en el L1evant de

~J~' El;Programa

a--o '>:,3r.;.',;~~~ra

('.0~'j'~ ",~ ~)1-F~ f~~llorca ¡una altra a-la

..

plataforma oriental de Maó. Si finalment es proposen

ambientals de les mateixes.
18. El punt 1 de les infraestructures del Pla preveu les infraestructures pel control i
la millora del coneixementdel domini públic hidraulic:
.
Pel que fa a la xarxa meteorologica es contempla I'a instal·lació de 22 estacions
meteorologiques, on algunes d'elles haurien de situar-se a una cota superior
als 600. S'haura de senyalitzar exactament on s'ubicaran aquestesestacions,
els principals elements del medí ambient que poden resultar afectats, a més
deis principals impactes de les mateixes.
Pel que a la futura instal·lació d'estacions foronomiques, es proposaja la seva
ubicació, per tant sera necessari també realitzar una avaluació a nivell
estrategic de la seva ubicació. Tant en aquest cas com a l' anterior, donat que
aquestes actuacions no es troben sotmeses al tramit di avaluació di impacte
ambiental, sera necessari explicar com ,són aquestes estacions exacta,ment i els
seus possibles impactes (sobre tot des d~1 punt de vista de I'impacte visual).
19. El punt 2 de les· infraestructures cqrrespon a les noves captacions o
substitucions per a la correcció del deficit quantitatiu o qualitariu, on es
preveu l' aprofitament de la font de Deia i I' ampliació de les instal·lacions de
L1ubí-Sencelles. S'hauran d'avaluar amb profunditat aquestes actuacions, tant
pel que fa a les futures conduccions com a la propia instal·lació, estudiant les
alternatives corresponents i justificant la tria de la proposta.
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20. El
punt 3 de les infraestructures correspon a la interconnexió
d'infraestructures, presentant-se les futures interconnexions amb els seus
mapes corresponents. És necessari realitzar un estudi de les mateixes, donat
que travessen PORNS, zones protegides, espais de laXat-xa Natura"2000, ... "
21. El punt 4 de les infraestructures correspon al sanejament i depuració, fent
referencia al futur Pla Director Sectorial de Sanejament de les Illes Balears, el
qual sera I'instrument de planificació en materia de sanejament. Es presenta
un Ilistat de les infraestructures previstes de sanejament, tant pel que fa a
noves EDARS; obres d'ampliació, remodelació o millora d'EDARS; emissaris,
col"lectors, noves xarxes de sanejament, ...
Una vegada aprovat el PDS~ de Sanejament, aquestesinfraestructures
s'integraran automaticament al Pla Hidrologic. Indicar que hi ha d'haver una
coincidencia total entre les infraestructures previstes en el PDSS ¡les previstes
en el Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica de les Illes Balears, donat
que aquestes s'integraran automaticament.
O E2~. El punt 5 de les infraestructures correspon a la reutilització d'aigües
(#\~ _ :..-__ f~generades. S'inclouen propostes d'actuació a les ¡lles de Mallorca i Eivissa.

;g ~ ~

pretén la construcció de 7 basses d'acumulació d'aigua amb :apacitats que

~ W.)~t) c:cll.len ent~~ els 1~?OOO 1300.000. m3, 10 estaclons d"mpuls~o 112 trams de

1Y '~0?'¿~ ~,.;;anonada d ,mpulslo amb una longitud de 54 km, per a despres desenvolupar
~ O:J - lo ~ les xarxes de distribució per a aportar I'aigua a les parcel·les deis regants. Hi ha

. ~WB:~~.~~e justificar

~

"

la necessitat d'aquestes.

infraestructure~, estudiar

alternativ:s

amb els seus corresponents efectes amblentals, melosa I alternativa zero", a mes
" de l'av~luació de les afeccions ambientals de les mateixes.
23. El punt 6 de les infraestructures correspon a les plantes dessaladdres.
Considera actuació basica del Pla I'analisi de necessitat i viabilitat d'una
dessaladora al L1evant de Menorca i una altra en el L1evant de Mallorca, que
passarien a constituir infraestructures basiques del Pla. S'han d'analitzar
aquests futures infraestructures, justificar la seva necessitat ¡ubicar-les tenint
en compte els seus probables impactes ambientals sobre el territori
(c1assificació del sol),.biodiversité;l.t, fauna, -flora, espais protegits ...
24. El punt 8 de les infraestructures correspon a la prevenció i defensa
d'avingudes. Es proposen un conjunt d'infraestructures i actuacions de distints
tipus referents a condicionament de trams i defensa contra inu~dacions,
regeneració i protecció de lIits de torrents i riberes i gestió integral de conques.
Es proposen un total de 92 actuacions pel que fa al condicionament de trams i
defensa contra inundacions, entre aquestes hi ha canalitzacions, desviaments,
reconstrucció de murs, obres de fabrica, proposant-se a més la realització de
zones de passeig en els torrents de les IlIes Balears. Hi ha que estudiar quins
elements del medi ambient es troben afectats per aquestes actuacions, així
com els seus principals impactes. Alguns deis projectes d'aquestes actuacions
es troben subjectes a avaluació d'impacte ambiental segons I'annex I de la L1ei
11 j2006, si tenen lIoc dins zones sensibles grup 10.1) Obres de canalització i
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projectes de defensa de cursos naturals; i d'altres es trobarán subjectes a , .
avaluació d'impacte ambiental quan així ho decideix ¡'organ ambiental,
d'acord amb I'annex 1I grup 7.g) Obres de canalització i projectes de defensa
de cursos naturals. Sera necessari la introducció a la normativa del Pla que els
projectes de realització de zones de passeig ~n els torrents es trobin subjectes a
avaluació d'impacte ambiental.
25.S'ha d'assenyalar la classiflcació del sol de les distintes actuacions, d'acord
amb el Pla Territorial Insular (PTI) respectiu de cada illa, a més de sol·licitar els
informes sobre I'afecció a les Arees de Prevenció de Risc (APR) a les Oireccions
Generals competents per a cadascuna d'elles.
26. O' acord amb I'article 15 del Reial Oecret Legislatiu 2/2008, de 20~de juny, pel
qual s'aprova el text refós de la Ilei del sol, s' ha d'incloure un mapa de riscos
naturals.
27.Si les actuacions que impliqui el nou PHIB poden produir afecció als !Iocs que
.integren la Xarxa Natura 2000 (L\C i ZEPA), d'acord amb I'article 39 de la L1ei
DE
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació deis espais de rellevancia
.~~~mbiental, s' ha d'incloure un estudi d'avaluació de les repercussions

.J..
~

.~' ~~Jli ~bientals .

~.~I

i com estableix .I'article 18 de la L1ei 42/2007, de 13 de desembre, de,l
~O:05(;;d ~$at~lm~nl Nat~ral I de I.a B'.od,vers'tat, quan ,els Instruments d'ordenac'~
• ~~ - '>- ~ terntonal resultln contrad,ctons amb el PORN, s hauran d'adaptar a aquest, I
.; . '1:'..:t:~: ~~ L~entre aquesta adaptació no es dugui -a terme, les determinacions del PORN
LES BhLEARS
·Instruments.
s ap l'Icaran, en tot cas, preva l
ent sob
re aEluests
.
29.S'han d'avaluar els efectes ambientals de les distintes actuacions sobre els
habitats situats fora de la Xarxa Natura 2000, d' acord amb I'establert a
I'article 45.3 de la L1ei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural ¡de
la Biodiversitat.
30. Un estudi d'incidencia paisatgística que ha d'identiflcar el paisatge afectat pel
pla, preveure els efectes que el seu desenvolupament produira sobre aquest i
definir les mesures protectores, correctore~ o compensatories d'aquest efecte
(O.A. 16 a L1ei 25/2006, de mesures tributaries i economicoadministratives).
Un estudi acústic en el seu ambit d'ordenació que permeti avaluar-ne \'impacte
acústic i adoptar mesures adequades per reduir-Io, de conformitat amb el que
disposa I'article 28.3 de la L1ei ~/2007, de 16 de mar~, contra la contaminació
acústica de les Illes Balears, incorporant en les seves determinacions com a mínim
els aspectes previstos a I'apartat segon del citat article.
•

oo.

~

Document de referencia reunió dia 16 de desembre 2008.

17/20

5EGON.- Els criteris ambientals estrategics, indicadors d'objectius ambientals i
principis de sostenibilitat aplicables, no consten expressament a la documentació
presentada, ni s'han esmentat a I'informe tecnic (carta d'Aalborg i compromissos
d'Aalborg; document tecnic 3 Manual per a I'aplicació d'indicadors de l'Agenda
Local 21 de la Conselleria de Medí Ambient), per tant:
Es recomana informe de la DG de Qualitat Ambiental i la redacció conjunta entre
I'argan promotor i I'esmeritada DG.

TERCER.- Les modalitats d'informació i consulta conslstents en

el

termlnl

d'informació pública d'un_mínim de 45 dies, amb publicació al 8018 i als dos diaris
de més circulació de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (art. 88.4 en relació
amb I'article 89 de la L1ei 11/2006 d'AIA i AAE a les Illes 8alears), i a la pagina web
de la Conselleria de Med í "'mbient.

QUART.- Les Administracions públiques afectades (art. 88.4), les quals, d'acord

.

amb els informes tecnic, jurídic i I'exposat a la reunió sobre la consulta previa de

~DEk.

r:;!

~
0$<.)16 de desembre de
~ ~~~
~
',. '~~J !:ll~

j

2008 són .Ies següents:

.

'~ lh~M
A".

.

.

¡onselleria de Presidencia (Direcció General de Projectes) ..

'0.:~'lI. "

- :;:

soo _ 1,..1\f.">Conselleria d'Economia,

Hisenda i Innovació (Direcció General d'Economia),

~ ~~F~":~i~:.~~~onselleriade Turism_e (Direcció General
-

d'Ordenació i Planiflcació).

:.

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (Direcció General
d'Ordenació del Territori).
Conselleria d)Educació ¡Cultura (Direcció General de Cultura).
Conselleria de Salut i Consum (Direcció General de Salut Pública i
Participació ).

-

Conseileria d'Afers Socials, Promoció i Immigració (Secretaria General).
Conseller'ia d'Habitatge i Obres Públiques (Direcció General d'Obres
Públiques).
Conselleria d'Habitatge ¡Obres Públiques (Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge ).
Conselleria de'Treball i Formació (Secretaria General).

-

Conselleria de Comen;:, Indústria i Energia (Direcció General d'lndústria).
Document de referencia reunió dia 16 de desembre 2008.
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-

Conselleria de Comen;, Indústria i Energía (Direcció General d'Energia).

-

Conselleria d'lnterior (Direcció General d'Emergencies).

-

Conselleria d'lnterior (Servei d'Activitats Classificades).

-

Conselleria d'Agricultura ¡Pesca (Direcció General d'Agricultura).

-

Conselleria d'Agricultura i Pesca (Direcció General de Pesca).

-

Conselleria d'Agricultura ¡Pesca (Direcció General de Desenvolupament

f¡l

Rural).
-

Conselleria d'Esports iJoventut (Secretaria General).

-

Conselleria de Medi Ambient:
•

Direcció General de Qualitat Ambiental

•

Direcció General de Biodiversitat

•

Direcció General de Medi Forestal i Protecció d' Especies:
Direcció General de Canvi Climatic i Educació Ambiental
Direcció General de la Mar i el Litoral
Espai$ de Natura Balear
Agencia Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
Comissiá Balear de Medí Ambient.

-

70 municipis (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera).

-

Consell de Mallorca (Departament del Territori).
Cansell de Mallorca (Departament de Carreteres).
Consell de Mallorca (Departament de Cultura i Patrimoni)
Consell de Mallorca (Departament d'Economia i Turisme).
Consell de Mallorca (Departament de Medi Ambient) .
Consell de Menorca (Departament d'Ordenació del Territori i Habitatge).
Consell de Menorca (Departament de Turisme).
Consell de Menorca (Departament d'Economia i Medi Ambient).
Consell de Menorca (Departament de Mobilitat).
Consell d'Eivissa (Departament de Política Territorial).
Document de referencia reunió dia 16 de desembre 2008.
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Consell d'Eivissa (Departament de Política Patrimonial i Agrícola).
Consell d'Eivissa (Departament de Política de Mobilitat i Activitats).
Consell d'Eivissa (Departament de Promoció Turística i Cooperació
Economica).
Consel.! de Formentera (Departament d'lnfraestructures, Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Cas:a).
Consell de Formentera (Departament de Promoció Economica, Territori i
Habitatge).
Consell de Formentera (Departament de Turisme, Mobilitat i Transports).
Demarcació de Costes de les IlIes Balears (sobre la delimitació i la protecció
del domini públic marítimo-terrestre).
-

c:J

j

.

Administració Periferica. Área d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

.

~"

Ministeri de Foment. Direcció General d'Aviació Civil.

,t,

~ DE

"

~

G\ ~lis'%eorda que s'haura de consultar, també, I'organ ambiental (Art. 89 de la L1ei
Uf ~U~r-::~~;1 /OOG6, d'AIA i AAE).
"',,\~"¡¡t.;¡J--;:;( D:;
~

"-.:2i'Jé7

J

"

O;) _ \~"'>

'~TERN ~fL~PUE.- El públic interessat, (Art. 88.4 en
~s BAL~J;i\. i AAE) eonsistent en les següents:

~-.

relació a ¡'art. 3.2 de la L1ei 11/2006,

.

FELlB (Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears)
-

AMI"B (Associació de Municipis de les IlIes"Balears)

-

GOB (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)

-

Amics de la Terra (Mallorca, Eivissa)

-

Associació Agrícola i Ramadera de Menorca

-

Associació Agro-forestal i Ramadera de Mallorca

-

Associació d'agricultors i ramaders de la Part Forana

-

ASAJA BALEAR5

-

UNiÓ DE PAGESOS (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)

-

S'haura de consultar, amb notificació personal, a totes aquelles persones
físiques i/o jurídiques, titulars de drets i interessos que puguin resultar
afectades com a conseqüencia de la preyisió de les noves infraestructures que
es preuen al Pla
Document de referencia reunió dia 16 de desembre 2008.
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Palma, 29 de desembre de 2008

:.
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1. INTRODUCCIÓ
El paisatge és la concepció humana de l'espai idealitzat sobre una estructura material —física,
biològica o funcional—, on es reconeixen formes i composicions que ofereixen un aspecte o una
fesomia reconeguda per la ment com un conjunt unitari. Habitualment aquesta fesomia és objecte
d'apreciació estètica, de manera que quan l’ésser humà està pendent del paisatge difícilment hi
mostra un sentiment d'indiferència, sinó una certa atracció o un cert rebuig, la qual cosa constitueix
en realitat la valoració que se’n fa.
En percebre l'espai, l'observador introdueix connotacions estètiques i valoratives, que
comprenen des de les possibilitats que pot oferir l'espai com un conjunt de recursos, facilitant la
idea de conservació de la natura tant d'entorns naturals com culturals, fins a l'ocupació de
l'espai vital com a suport d'activitats (turisme, infraestructures viàries, etc.). Tot seguit, se li
exigeix a aquest últim una integració en l'entorn mitjançant una minimització de l'afecció a
l'estructura essencial de l'espai, en el cas de donar més protagonisme a l'activitat, cercant un
equilibri entre l'activitat i el paisatge que l'acull.
Per analitzar el paisatge d'un territori, cal considerar els factors ambientals més destacats de la
zona (clima, geologia i geomorfologia, hidrologia, vegetació i fauna), els quals, sense la intrusió
de l'activitat humana, generen una harmonia estètica de formes naturals on tot és percebut com
una unitat. El desenvolupament econòmic, l'evolució demogràfica i les infraestructures, en
especial les viàries, solen alterar significativament les condicions naturals del territori.
A més, el vincle entre paisatge i urbanisme ha d'entendre's com una relació complementària
perquè es donen condicions de qualitat en els projectes, en els plans i en els programes, ja que
cal concebre els paisatges com a espais de convivència dels processos d'humanització de la
natura. Així ho considera el Conveni europeu del paisatge (Florència 2000), que defineix al
paisatge com «qualsevol part del territori tal com és percebuda per les poblacions, el caràcter
de les quals resulta de l'acció de factors naturals i humans i de les seves interrelacions» i
orienta les polítiques públiques, tant a la protecció, a la gestió com a l’ordenació dels paisatges.
El Conveni europeu del paisatge planteja la necessitat d’integrar el paisatge en tots els
instruments de planificació territorial, i n’estén la consideració al conjunt del territori (amb
independència dels valors paisatgístics que presentin les distintes àrees que el conformen),
desenvolupant enfocaments integrats que recullen les diverses perspectives des de les quals
és possible abordar el paisatge (sistèmica, formal i perceptiva), i que, a més de la protecció,
tenen present la gestió i l'ordenació dels recursos paisatgístics.
Per això, la idea central és que el paisatge forma part del medi o de l’entorn en què es viu i
implica que també en depèn la qualitat de vida. Aquesta apreciació és vàlida tant a les ciutats
com als àmbits rurals, per als territoris ben conservats i per als degradats, perquè tots ells són
escenaris quotidians per a les persones que els habiten. Des d'aquesta visió, el paisatge
participa de manera important en unes altres qüestions d'interès general, culturals o socials, i
pot considerar-se, així mateix, com un recurs econòmic que pot contribuir al desenvolupament i
a la creació d'ocupació.
Aquesta manera d'entendre el paisatge, n’amplia enormement la valoració dominant prèvia,
com un aspecte qualitatiu exclusiu dels espais singulars.
1.1.

OBJECTIU DE L'ESTUDI

L'objectiu d'aquest estudi és dur a terme una anàlisi i una interpretació del paisatge de les Illes
Balears, per definir en trets generals aquelles característiques que s'han de respectar a l'hora
d'executar, en un espai determinat, les actuacions previstes en el Pla Hidrològic. A més, pretén
servir com un instrument adequat d'integració dels aspectes paisatgístics en la planificació, i
atorgar els mecanismes efectius d'avaluació d’aquests aspectes en les actuacions que inclogui
el mateix Pla.
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1.2.

EL PAISATGE EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL

Diversos texts legals internacionals fan referència al paisatge; no obstant això, la Convenció
Europea del Paisatge és l'única iniciativa internacional amb el paisatge com a objecte. Uns
altres projectes —com l'Estratègia paneuropea per a la diversitat biològica i del paisatge, que té
com a objectiu principal implementar el Conveni sobre la diversitat biològica—, consideren el
paisatge en un pla secundari. La resta dels texts tracten el paisatge com a un element menor
en les polítiques ambientals i de conservació, en l'ordenació del territori, en la protecció del
patrimoni cultural i en diverses polítiques sectorials. A més dels texts legals, hi ha d’altres
iniciatives internacionals, com el “Monogràfic sobre els paisatges europeus” que ha estat
elaborat pel Centre Europeu de Conservació de la Natura (ECNC), basant-se en les
contribucions d'experts de diversos països (EEA 1998a).
Particularment, la Convenció Europea del Paisatge (Florència, 2000) destaca la importància del
paisatge des del punt de vista mediambiental, cultural, social, i com a recurs favorable a
l'activitat econòmica, i subratlla la necessitat de la planificació paisatgística, per a la protecció i
per a la gestió dels seus valors naturals i culturals.
A més, des d'un punt de vista mediambiental, la importància del paisatge ha estat posada de
manifest a través de l'Estratègia paneuropea de diversitat biològica i paisatgística (Consell
d'Europa, 1995), i també apareix implícita en l'Estratègia territorial europea (Comissió Europea,
1999). La Directiva hàbitat (92/43/CE) té en consideració el caràcter espacial del paisatge i els
seus elements, com a base per al desplegament d'estratègies generals de conservació del
medi ambient a través de la Xarxa Natura 2000.
Hi ha unes altres iniciatives puntuals, anteriors a les esmentades, com la Convenció del
Benelux sobre la Conservació de la Natura i la Protecció del Paisatge (UNEP, 1982), que va
ser ratificada el 1982 per Bèlgica, Luxemburg i Holanda, l'objectiu de la qual és regular
l'actuació conjunta i la cooperació entre els tres governs en el camp de la conservació, de la
gestió i de la rehabilitació del medi natural i dels paisatges.
També la Carta del paisatge mediterrani és una altra iniciativa conjunta entre tres regions, en
aquest cas mediterrànies, que data d'una dècada més tardana que la iniciativa presa pels
països del Benelux, i que s'ocupa únicament del paisatge. El seu interès resideix tant en els
seus continguts com en el fet de constituir l'instrument en què s'inspira la Convenció Europea
del Paisatge. La Carta, elaborada sota els auspicis del Consell d'Europa, va ser signada per
Andalusia, Languedoc-Rosselló i la Toscana el 1993. Al contrari d'uns altres texts, la Carta fa
un esforç per definir el concepte de paisatge, i diu que: «El paisatge pot ser considerat com la
manifestació formal de la relació sensible dels individus i de les societats en l'espai i en el
temps amb un territori més o menys intensament modelat pels factors socials, econòmics i
culturals. El paisatge és així el resultat de la combinació d'aspectes naturals, culturals, històrics,
funcionals i visuals [...]. Aquesta relació pot ser d'ordre afectiu, identitari, estètic, simbòlic,
espiritual o econòmic, i implica l'atribució als paisatges pels individus o per les societats de
valors de reconeixement social a diferents escales (local, regional, nacional o internacional).»
D’una altra banda, la Convenció de Patrimoni Mundial de la UNESCO destaca així mateix la
dimensió cultural del paisatge, entesa aquesta com un reflex de l'evolució de les societats,
influïdes pels imperatius materials i per les possibilitats que ofereix l'entorn natural. De manera
semblant, l'Estratègia territorial europea esmentada proposa el desenvolupament d'una gestió
creativa dels paisatges culturals, en considerar-los un reflex de la història i de les interaccions
entre home i natura que contribueix a la identitat local i regional.
La investigació duita a terme en aquest camp té, doncs, dues orientacions principals: la
integració de factors mediambientals en la planificació paisatgística a través de l'ecologia del
paisatge, i l’inventari i el disseny de metodologies de planificació dels paisatges culturals del
món rural.
L'ensenyament més interessant que es pot extreure de la Convenció del Benelux és l'aplicació
dels convenis i dels acords transfronterers en la conservació de la natura i en la protecció del
paisatge. En aquest cas, es refereix a un acord entre tres regions que data ja de 1982, l'objectiu
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del qual consisteix a regular les actuacions conjuntes i la cooperació entre els tres governs en
matèria de conservació i de gestió del medi natural i dels paisatges, que bé podria inspirar
l'establiment de mesures semblants entre la CAPV, Navarra i Aquitània, ja existents per a unes
altres matèries, principalment relacionades amb l'equipament d'infraestructures.
Com pot veure's, hi ha una gran diferència respecte a les definicions esmentades fins ara.
Podria fins i tot dir-se que aquesta definició de paisatge se situa al costat oposat de la balança,
reconeixent l'existència d'una manera determinada el paisatge, però fent especial insistència en
els aspectes més subjectius en referir-se a la relació sensible entre les persones i el seu
entorn, que pot ser afectiva, identitària, estètica, simbòlica, espiritual, a més d'econòmica.
La Convenció Europea del Paisatge es troba ja en la recta final de la seva elaboració i és
d'esperar que el document resultant estigui preparat per signar-lo i ratificar-lo al llarg de 1999.
Aquesta Convenció té com a objectiu convertir-se en un instrument legal vinculant que compti
amb la suficient flexibilitat per poder comprendre la totalitat dels paisatges paneuropeus.
La Convenció té l’origen en la Resolució 256/1994 del Consell d'Europa, en la qual s'invitava al
Congrés d'Administracions Locals i Regionals d'Europa (CALRE) a «dur a terme, basant-se en
la Carta del paisatge mediterrani adoptada a Sevilla, una convenció marc sobre la gestió i la
protecció del paisatge natural i cultural d'Europa en la seva totalitat». En conseqüència, el
CALRE va establir un grup de treball amb l'objecte de dur a terme la Convenció, que es va
reunir per primera vegada el novembre de 1994.
En l'actualitat, després d'elaborar diversos esborranys de la versió tant no legal (Storelli et alii
1996) com legal de la Convenció (Resolució 53/1997 del Consell d'Europa, i Hitier 1997), que
van ser estudiats en una altra ocasió (Askasibar, 1997; i Askasibar, 1998), i després de
presentar el primer esborrany a les administracions i als governs dels diferents països
europeus en una conferència feta els dies 2 i 3 d'abril de 1998 a Florència, aquest ha estat
aprovat pel CALRE en la seva cinquena sessió plenària duita a terme a Estrasburg entre els
dies 26 i 28 de maig de 1998 (Consell d'Europa 1998).
Centrant-nos ja en els continguts de la Convenció, en primer lloc, destaca positivament la
voluntat d’elaborar una eina per a la protecció, per a la gestió i per a l’ordenació del paisatge
que comprengui la totalitat dels paisatges europeus, i no sols aquelles porcions dignes de ser
preservades per les seves prominents qualitats estètiques.

1.3.

CONTEXT LEGAL DELS ESTUDIS D'INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA A LES ILLES
BALEARS

El Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i de regulació dels estudis d'avaluació
d'impacte ambiental (BOCAIB núm. 5, de 10 de febrer), anterior a la transposició a l'Estat
espanyol de la Directiva 85/337/CE, de 27 de juny, sobre els efectes que, projectes tant públics
com privats, poden exercir sobre el medi ambient, ja exigia incloure referències al paisatge en
els inventaris ambientals que havien de dur-se a terme en les avaluacions d'impacte ambiental
detallades.
Posteriorment, normes d'índole urbanístic com la Llei 6/1999, de 6 d'abril, de les directrius
d'ordenació territorial de les Illes Balears (DOT), van començar a incloure referències a la
protecció de la qualitat ambiental i del paisatge. Així, es recollien —entre uns altres aspectes
que els plans territorials parcials havien d'assenyalar— els objectius d'integració paisatgística i
ambiental, tant en allò que fa referència a l'àmbit urbà com al sòl rústic (article 15.3), incloent
dins de les àrees sostretes al desenvolupament urbà com a sòl rústic protegit, les àrees rurals
d'interès paisatgístic, definides prèviament per la Llei 1/1991, de 30 de gener. Molts de
consistoris a mesura que anaven adaptant els seus plans urbanístics a les DOT, incorporaven
en la seva norma articles que feien referència a criteris d'integració ambiental i estètica de les
construccions.
En data 13 de desembre del 2004 (BOIB núm.188, de 31 de desembre), el Ple del Consell
Insular de Mallorca va aprovar el Pla Territorial de Mallorca (PTM), com a instrument bàsic de
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desplegament de les directrius d'ordenació territorial a l'illa de Mallorca. S’ha aprovat
recentment, mitjançant aprovació inicial, una modificació puntual del Pla Territorial (BOIB núm.
97, de 12 de juliol) per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió duita a terme l'11
de juliol del 2008. Aquest Pla desplega les pautes marcades per les DOT. I reconeix el paisatge
com un element més dins de la norma, amb un valor patrimonial, un recurs de primer ordre i un
component fonamental d'identitat insular, desglossant el territori mallorquí en nou unitats de
paisatge.
En data 23 d'abril del 2003, el Consell Insular de Menorca per acord adoptat pel Ple de la
institució, va aprovar el Pla Territorial Insular de Menorca, com a instrument bàsic de
desplegament de les directrius d'ordenació territorial de l'illa de Menorca. Es va modificar en
sessió ordinària feta el 26 de juny del 2006 (BOIB núm.105, de 27 de juliol). El Pla té com a
objectiu fonamental establir un model territorial insular basat en el principi de sostenibilitat;
concedeix a l'ordenació del paisatge un paper vertebral en el model territorial, i constitueix una
manera de lectura i d’interpretació integrada.
En data 21 de març del 2005, el Ple del Consell Insular d'Eivissa i Formentera va aprovar el Pla
Territorial d'Eivissa i Formentera (BOIB núm. 50, de 31 de març), com a instrument bàsic de
desplegament de les directrius d'ordenació territorial a l'illa d'Eivissa i a la de Formentera. El Pla
preveu tot un seguit d'actuacions encaminades a potenciar la qualitat del paisatge i que, alhora,
incideixin positivament sobre els trets socioculturals i etnogràfics de les Illes.
A més, la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques de les Illes Balears (BOIB núm.133, de 21 de setembre), incorpora la
valoració de l'afecció al paisatge com un dels elements que han d'incloure les avaluacions
d'impacte ambiental i les avaluacions ambientals estratègiques.
A pesar que totes aquestes normes fan referència al paisatge, cap exigeix la realització d'un
estudi específic. No és fins a la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives de les Illes Balears (BOE núm. 53, de 2 de març de 2007), que es defineix com
a obligatòria l’elaboració d'un estudi d'incidència paisatgística, si el projecte està sotmès a
avaluació d'impacte ambiental, tal com disposa la disposició addicional setzena:
«En els projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental [...] la tramitació dels quals s'iniciï després de
l'1 de gener del 2007, s’ha d’adjuntar a l'estudi d'impacte ambiental [...] un annex específic que contingui
un estudi d'incidència paisatgística que ha d'identificar el paisatge afectat pel projecte o pla en qüestió;
preveure els efectes que el desplegament del projecte o del pla hi produirà, i definir les mesures
protectores, correctores o compensatòries d'aquests efectes.»

1.4.

FACTORS I ASPECTES AMB INCIDÈNCIA A L'ANÀLISI DEL PAISATGE

Les Illes Balears disposen d'un patrimoni paisatgístic d'un alt valor que, en un territori on el
turisme és una font important d'ingressos, li atorga gran competitivitat. La qualitat visual de les
illes queda evidenciada pels seus paisatges naturals de la costa i de l’interior, els seus nuclis
poblacionals amb caràcter tradicional i la integració d'aquests al paisatge rural. Encara així, hi
ha zones molt antropitzades amb un ampli creixement urbanístic, que han provocat un
pronunciat detriment del paisatge en alguns punts de les illes. Per això, és molt important a
l'hora de planificar, tenir en compte la morfologia i el valor paisatgístic de l'espai per ordenar
com a elements que han de ser protegits i reforçats.
Els mètodes que permeten valorar un espai són variats, alguns destaquen els valors naturals
del paisatge, d’altres la valoració de la població respecte al seu entorn, d’altres les carreteres
principals d'accés que més utilitza la població en els seus desplaçaments, etc. En l'anàlisi i en
el diagnòstic de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears (Govern de les Illes
Balears, 1997), es va optar per fer una anàlisi combinada basant-se en tres metodologies
complementàries que, superposant-les, aconsegueixen una valoració global del paisatge
insular, incloent-hi tots els aspectes que el caracteritzen.
Així, la superposició de variables com l'ocupació del sòl, la topografia i els pendents han
permès obtenir un conjunt d'unitats paisatgístiques que han estat jerarquitzades segons la seva
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qualitat. Posteriorment, la utilització dels mètodes democràtics de valoració paisatgística,
basant-se en l'anàlisi de les impressions dels habitants de la zona, han definit, per a les Illes
Balears, àmbits d'alta qualitat paisatgística com la Serra de Tramuntana, els espais naturals de
Menorca, l'illa de Formentera, les muntanyes d'Artà, la Badia de Pollença, el nucli i l’entorn de
Ciutadella, els espais naturals d'Eivissa, el Pla de Mallorca; i són els menys valorats les
perifèries dels nuclis de població més grans, com Palma, Manacor, Inca i Sant Antoni.

Valoració intrínseca del paisatge establerta en l'anàlisi i el diagnòstic de les DOT

Aquests aspectes, valorats més negativament per la població, han de veure directament amb
elements de gran incidència visual, com les tanques publicitàries, les naus industrials, les
pedreres i les infraestructures elèctriques; i els de menor impacte, amb els camps de cultiu, els
nuclis, els camins i les construccions rurals tradicionals. En els casos particulars de les
urbanitzacions turístiques, valorades segons la seva densitat, es va considerar que les d'alta
densitat eren molt impactants; no obstant això, les cases aïllades en sòl no urbanitzable, també
ho van ser. Els ports esportius tenen una valoració d'incidència prou baixa, però són
considerats de manera diferent segons els col·lectius i les institucions consultats. Una cosa
semblant succeeix amb els camps de golf, encara que la valoració de l'impacte al paisatge és
molt petita.
Un altre dels aspectes que complementen l'estudi del paisatge és el que s'obté en analitzar els
recorreguts més freqüentats per la població resident i per la visitant per desplaçar-se (autovies,
carreteres principals i secundàries, rutes turístiques…). En aquest cas se superposen les
peculiaritats físiques que defineixen un territori i la percepció que tenen els habitants que s’hi
desplacen, la qual cosa permet detectar aspectes qualitatius importants per a una zona. Els
trets físics d'un territori queden establerts per la seva morfologia (lleres, barrancs, fites,
naturals, àrees singulars, etc.), definint així la geometria d'un paisatge i el seu relleu, que es
complementa, a més, amb característiques com la textura, el color, la vegetació, la presència
d'elements naturals singulars, el grau de degradació antròpica, l'ús del sòl, el nivell d'exposició
visual de cada zona, les alteracions, etc.
També, en analitzar el paisatge d'un territori, és important preveure la relació existent entre els
nuclis urbans i el seu entorn. A les Illes Balears, hi ha molts de nuclis que estan ben integrats
en el seu marc territorial i que donen gran valor al paisatge de les illes. Per analitzar aquesta
relació, s'ha de tenir en compte aspectes com:
— Accessos als nuclis, ja que són els canals des d'on se’n percep el perfil.
— Elements singulars més destacats, tant els que incideixen positivament com
negativament.
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— La relació existent entre el nucli i el territori, definint-se fonamentalment pels límits o per
les vores d'una zona urbana, que poden estar deteriorats per l'exercici d'activitats poc
ordenades o limitats per la presència de fronteres naturals (barrancs, lleres, vessants,
etc.) que delimitarien el creixement d'un entramat urbà.
Així, en analitzar la relació nucli-territori, s'obtenen dades importants que permeten, d’una
banda, establir criteris, normes i propostes d'actuació per protegir i per millorar aquests nuclis
urbans de gran valor; i d'una altra, millorar aspectes que no han estat bé diagramats i que
deterioren la imatge de la zona urbana com són la distribució i l’ús d'alguns espais, la ubicació
de nous equipaments, el traçat viari, etc.

1.5.

ANÀLISI DEL PAISATGE DE LES ILLES BALEARS

El resultat de l'estudi d'interpretació del paisatge de les Illes Balears realitzat per a l'Anàlisi i
diagnòstic de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears (Govern de les Balears,
1997), analitza els factors esmentats anteriorment i obté conclusions per a cada aspecte fins a
arribar a delimitar les grans unitats paisatgístiques que defineixen el territori de les Illes Balears.
Així, mitjançant imatges obtingudes per satèl·lit de les illes, es va poder identificar un seguit de
categories de sòl, a les quals, posteriorment, se'ls va assignar un color relacionat amb les
seves característiques reals. Això va permetre identificar al llarg del territori aquelles amb
característiques fisiogràfiques comunes.

Imatge de satèl·lit de l'illa de Mallorca amb els diferents tipus de sòl

6

ANNEX III DE L’ISA DEL PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Respecte al nivell d'antropització a les illes, es detecten diferents nivells i són les illes de
Mallorca i d’Eivissa les que presenten un major grau d'intervenció humana. S'esmenta també
que el corredor més antropitzat és l'itinerari Palma-Alcúdia, encara que uns altres recorreguts
de Mallorca també tenen aquestes característiques, com el de Palma–Manacor. A Eivissa, els
entorns dels nuclis principals presenten alts nivells d'antropització i, a més, presenten un
hàbitat dispers en tot el seu territori. A Menorca i a Formentera, l'acció humana ha estat més
controlada i l'impacte menor.

Nivell d'antropització del terreny

D'altra banda, la interpretació de la morfologia del territori —element clau del paisatge ja que en
defineix per si el caràcter i el grau de percepció visual dels espais d’acord amb l'altimetria—,
defineix a les illes àrees còncaves, que són espais oberts en el pla o en els fons d'una vall; que
alberguen en general les zones més antropitzades i àrees convexes, que són les que tenen un
major relleu, i que coincideixen amb espais d'altures importants i amb un alt valor paisatgístic i
ambiental.
L'anàlisi mostra que a les illes es detecta un contrast entre les àrees còncaves i les convexes,
atorgant una gran variació del paisatge. Així, Mallorca és l'illa amb una major quantitat d'àrees
còncaves, estant representades en zones com el Pla i les badies i platges, i en canvi, les
convexes queden dominades per les altures de la Serra de Tramuntana. A Menorca, les zones
còncaves es localitzen als extrems est i oest i una àrea de contrast al centre de l'illa. Eivissa
queda dominada majoritàriament pel contrast morfològic, igual que Formentera, però en una
escala més reduïda.
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Áreas Convexas
Áreas Cóncavas

Àrees còncaves i convexes: una interpretació de la morfologia del territori

També és destacable paisatgísticament a les Illes Balears l'existència d'elements lineals molt
definits que coincideixen amb les vies de comunicació i amb els barrancs i lleres perpendiculars
a la línia de costa, els quals defineixen la geometria del territori. Aquests factors són molt
rellevants per la intensitat amb què es perceben i per la seva influència en la caracterització
d'una zona.
La relació dels nuclis urbans amb el territori mostra una interessant varietat que originen
particulars exemples de la relació nucli-paisatge. Se suposa que en una illa la relació més
comuna seria la dels nuclis situats en la costa; no obstant això, a les Illes Balears són pocs els
nuclis tradicionals que són a la costa, únicament Palma i els nuclis principals de Menorca i
Eivissa. Això es deu principalment que antany les terres més valuoses, eren les zones
agrícoles de l'interior i ha estat el turisme qui ha revalorat el litoral. Així els distints tipus de nucli
que es poden observar són:
— De plana: majoritaris a Mallorca, a causa de la configuració física del Pla.
— Nuclis situats en els fons de les valls: són escassos, però hi ha exemples a totes les illes,
menys a Formentera.
— Nuclis de vessant: són freqüents a la Serra de Tramuntana i en unes altres zones
muntanyoses de Mallorca.
— Nuclis de cima: només es troben a Mallorca i, en general, estan ubicats a zones
muntanyoses de menor relleu, excepte Valldemossa.
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Finalment, i unint tota la informació recollida, l'estudi defineix les unitats paisatgístiques de les
Illes Balears com a grans unitats territorials amb coherència des del punt de vista del paisatge i
de la pròpia organització del territori, les quals es descriuen amb més detall en els capítols
següents.

Grans unitats paisatgístiques
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2.

ELEMENTS DEFINIDORS DEL PAISATGE

L’absència d’un concepte clar i l’àmplia gamma d’aspectes que comprèn el terme paisatge, han
originat una gran diversitat de possibles anàlisis i estudis. En l’actualitat, hi ha dos grans
aspectes en els estudis del paisatge. D’una banda, aquells que identifiquen el paisatge amb el
medi i, per tant, com a indicador o com a font d’informació sintètica del territori, paisatge total; i
d’una altra, aquells la consideració dels quals correspon més a l’enfocament de l’estètica o de
la percepció i que es concreta en el que l’observador és capaç de percebre del territori,
paisatge visual.
El concepte de paisatge total és entès com el conjunt de fenòmens naturals i culturals d’un
territori, que posseeix una estructura ordenada, no reductible a la suma de les seves parts, sinó
que constitueix un sistema de relacions en què els processos s’encadenen. La seva percepció
és un tot. D’una manera simple, el paisatge total comprèn tot el conjunt del territori, vist des de
dalt i des de fora. La diferenciació de paisatges està determinada per les característiques dels
components territorials i la seva distribució espacial.
Des de la perspectiva del paisatge visual, l’atenció es dirigeix cap al que l’observador és capaç
de percebre en un territori; analitzant-hi allò que veu, i que està constituït pels trets visibles de
la realitat.
Així, el concepte de paisatge conté intrínsecament una component visual i, per tant, una
dimensió perceptiva, aspecte aquest que constitueix una passa inicial per arribar a entendre’l i
a explicar-lo.
D’aquesta manera, el paisatge pot considerar-se definit per l’entorn visual del punt
d’observació, caracteritzat pels elements que poden ser percebuts visualment per l’home
(relleu, tipus i estructura de les formacions vegetals, etc.).
Els components o els elements del paisatge són tots aquells aspectes del territori que a simple
vista el configuren i al seu torn el diferencien. Poden agrupar-se en tres grans blocs: físics
(formes del terreny, superfície del sòl, roques…), biòtics (vegetació i fauna) i actuacions
humanes (estructures fetes per l’home).
Així, l’estructura del paisatge queda definida pel patró espacial que en conformen els elements.
Aquesta combinació és una manifestació del funcionament ecològic del territori i alhora serveix
per veure quins processos hi ocorren. Els canvis que pateix el territori es poden analitzar a
través de la dinàmica de l’alteració del patró espacial i, per tant, del seu funcionament ecològic.

ELEMENTS DEL PAISATGE

NATURALS

ABIÒTICS

BIÒTICS

RELLEU
LITOLOGIA
CLIMA
AIGUA

VEGETACIÓ
FAUNA

ANTRÒPICS

USOS SÒL
ASSENTAMENTS
INFRAESTRUCTURES
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D’una altra banda, dins de la diversitat de paisatges existents (forestal, agrícola, periurbà, etc.),
en quasi tots es poden identificar uns elements estructurals comuns que serveixen per poder
entendre l’estructura d’un paisatge. Per tant, els components del paisatge poden articular-se en
l’espai de molt diferents maneres, i donar lloc a configuracions o a estructures espacials molt
diverses. Adoptant l’enfocament de FORMAN i GORDON (1986), s’hi poden distingir els tipus
d’elements següents:
— Taques: superfícies no lineals que es distingeixen per l’aspecte d’allò que les envolta.
— Corredors: superfícies de terreny estretes i allargades que es diferencien per l’aspecte d’allò
que les envolta.
— Matriu: element del paisatge que ocupa una major superfície i presenta una major connexió,
i juga un paper dominant en el funcionament del paisatge. És l’element que, generalment,
envolta les taques.
Les taques es poden caracteritzar per la composició interna (tipus de vegetació, per exemple),
per l’origen (motivades per una alteració o per una pertorbació natural), per les dimensions, per
la forma, pel tipus de vora, pel nombre, per la distribució espacial…
De la mateixa manera, els corredors presenten unes característiques quant a: l’origen, la
composició, la grandària, la forma, etc, però, a més, en relació amb la presència de nusos i
d’estrenyiments, amb la connectivitat, amb la seva sinuositat…
La matriu, per la seva banda, pot caracteritzar-se —a més de per la composició dominant, per
l’origen, per l’homogeneïtat o per l’heterogeneïtat—, per la porositat (presència de taques al
seu interior) i per la quantitat de vora interna, així com pel seu grau de connexió.
Per diferenciar i per analitzar els diferents components del paisatge, es pot recórrer a l’anàlisi
de les característiques visuals bàsiques, enteses com el conjunt de trets que caracteritzen
visualment un paisatge, com el color, la forma, la línia (camí real o imaginari que percep
l’observador quan hi ha diferències brusques entre els elements visuals del color, la forma i la
textura), la textura, l’escala o les dimensions, i el caràcter espacial (element visual que engloba
el conjunt de qualitats del paisatge determinades per l’organització tridimensional dels objectes
i els espais lliures de l’escena). Algunes d’aquestes descriuen fonamentalment els trets dels
components del paisatge (color, forma, línia, textura, escala), i unes altres tenen un caràcter
més complex, aplicables al conjunt del paisatge i no tant a la parts components (caràcter
espacial).
2.1.

FACTORS NATURALS QUE CONDICIONEN EL PAISATGE

Els paisatges són el resultat de la interacció d’un gran nombre d’agents i de processos, tant de
tipus natural com humà, que es donen en un espai concret al llarg del temps. Els elements
naturals constitueixen una base territorial, una matriu biofísica que les societats humanes han
modelat d’acord amb unes necessitats d’aprofitament de l’entorn natural, influïdes pels
sistemes culturals i econòmics en cada període històric.
Encara que la capacitat de transformació del medi natural de les societats humanes pugui ser
elevada, elements com el relleu o el clima, persisteixen fins i tot als paisatges més alterats, com
són les àrees urbanes. S’ha de recalcar que és sobre la matriu del territori (relleu, clima,
hidrografia, sòl, vegetació, etc.), on opera la capacitat de transformació humana i la
conformació dels territoris, i donen forma als paisatges.
Per tant, l’estudi i l’anàlisi dels diversos elements que interaccionen en la configuració del medi
físic és fonamental per a la valoració ambiental del territori, per a la identificació dels recursos
paisatgístics, i per a l’anàlisi de les incidències que sobre el paisatge generen les diverses
activitats de l’home.
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2.1.1.

COMPONENTS ABIÒTICS

Clima
El clima de les Illes Balears no és uniforme, hi ha notables diferències tant d’unes illes a unes
altres, com dins de cadascuna, fins i tot a molt petita escala. En termes molt generals, es pot
considerar com a típicament àrid mediterrani i temperat. Les illes presenten una orografia
irregular que condiciona intensament la climatologia particular de les zones, amb unes
temperatures mitjanes anuals de 17ºC. Així, en un clima mediterrani es donen marcades
diferències estacionals, amb estius calorosos, sobretot durant el mes d’agost amb una
temperatura mitjana de 24ºC, i amb poques precipitacions, tan sols un 10% de les pluges
anuals es donen entre els mesos de juny i d’agost, i un 60% entre els mesos d’octubre i de
gener. Gener és el mes més fred amb una temperatura mitjana d’11ºC.
Geologia i geomorfologia
El relleu exerceix una forta influència sobre la percepció del paisatge. Aquest component
constitueix la base sobre la qual s’assenten i es desenvolupen els altres components i
condiciona la majoria dels processos que hi tenen lloc, com la vegetació, que també és un altre
factor determinant ja que és en molts casos la coberta del relleu.
Els principals factors que condicionen les formes del relleu són l’estructura geològica, la
litologia i l’acció dels agents erosius.
L’arxipèlag balear ha de considerar-se com la part emergent del promontori balear, que
geològicament constitueix l’extrem oriental del conjunt bètic, part del qual es troba actualment
submergit sota les aigües mediterrànies. El conjunt de l’arxipèlag es disposa en direcció ENEOSO en concordança amb les directrius bètiques. Limita al nord-oest amb un profund solc
denominat la Vall de València, mentre que el sud constitueix la vora septentrional de la conca
profunda algerobalear.
L’illa de Mallorca presenta tres unitats amb caràcters propis tant estructurals com
geomorfològics: serra nord (Serra de Tramuntana), depressió central (planes i serres centrals) i
Serra de Llevant.
La costa septentrional, que discorre paral·lela a la Serra de la Tramuntana, està formada per
penya-segats que poden arribar als 300 m amb petites cales, i l’accident més important dels
quals és el Port de Sóller. A l’extrem NE, apareixen àmplies badies, com la de Pollença i la
d’Alcúdia, amb extenses platges d’arena.
Les costes oriental i meridional acaben en penya-segats d’una menor altura, que poden arribar
als 100 m a la zona sud. Hi ha nombrosos torrents que donen lloc a cales amb platges d’arena.
La depressió de Campos, al sud, acaba en una costa baixa amb extensos arenals.
L’illa de Menorca està constituïda per dues zones geològicament diferenciades i separades per
una línia de fractura. La meitat nord està formada per un conjunt de terrenys primaris del
carbonífer, constituïts per pelites amb intercalacions de grauvaques i nivells calcaris poc o gens
detrítics, als quals se superposen estrats del tries, que alternen amb dipòsits juràssics i
cretacis, de naturalesa calcària, dolomítica i margosa, fruit de les successives invasions
marines, presentant uns relleus senils amb una altitud màxima de 350 m (el Toro).
En la meitat sud de l’illa, constituïda per sediments d’edat miocena i plioquaternària, es
localitzen formacions calcàries i detrítiques. Presenta una disposició tabular solcada per
profunds barrancs. La costa septentrional és molt accidentada a causa del sistema de
fractures, i en la meridional, s’hi alternen els penya-segats de vora de la plataforma amb cales i
amb arenals.
Eivissa es caracteritza per presentar unes costes abruptes i entretallades amb molts de caps i
de cales cap a Tramuntana i lleugerament més deprimides cap al SO. El relleu general és
muntanyós, amb moltes elevacions i cimes no gaire escarpades, sinó més aviat arrodonides,
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amb altures que oscil·len normalment al voltant dels 300 m i que estan constituïdes per masses
de roques calcàries pertanyents al cretaci inferior.
Formentera es caracteritza per una gran simplicitat estratigràfica, formada únicament per
materials miocènics i quaternaris. La morfologia de l’illa, a pesar de la seva horitzontalitat, és
variada i complexa, amb alternança de penya-segats, de platges, de salines, d’estanys, de
sistemes dunars i de cales, elements que proporcionen a Formentera una gran personalitat i
unes característiques pròpies en l’àmbit de totes les Illes Balears. D’una altra banda, els alts
pendents i l’escàs desenvolupament dels sòls en algunes zones, determinen unes condicions
d’elevada erosionabilitat en part del territori.
Hidrologia
A les Illes Balears, el caràcter global del recurs natural limitat de l’aigua es veu accentuat per
un conjunt de factors: en primer lloc, la situació de les illes en una zona considerada com a
clima àrid, com el mediterrani, on les precipitacions mitjanes anuals són menors de 600
mm/any i irregularment distribuïdes al llarg de l’any; en segon lloc, pel simple fet de tractar-se
d’un ecosistema insular, les taxes de renovació dels recursos naturals són més baixes que les
del continent; en tercer lloc, es podrien destacar el caràcter massivament calcari del substrat
(que afavoreix una forta infiltració de l’aigua cap a la zona freàtica) i la petita extensió de la
xarxa hidrològica superficial.
Amb aquests factors s’explicaria, pel que fa a les aigües superficials, la falta de cursos
superficials permanents: els rius. Com és sabut, a les Illes Balears, la xarxa hidrogràfica
superficial està conformada per fonts, per basses, per aljubs, per estanys, per torrents i per
embassaments artificials. Com ja s’ha dit, són inexistents els cabals fluvials permanents i els
llacs, encara que, a l’illa d’Eivissa, és conegut el riu de Santa Eulària. Aquest va deixar de serho ja fa més d’una dècada, ja que el nivell piezomètric del qual s’alimentava ha baixat, i ha
deixat així d’estar per damunt del seu nivell.
La xarxa hidrogràfica superficial de les Illes Balears es localitza a les grans illes i consisteix en
cabals no permanents, principalment torrents. Respecte a les aigües superficials permanents,
3
són destacables dos grans embassaments (amb capacitats màximes de 6,9 i 5,9 milions de m
respectivament) Gorg Blau i Cúber, els quals es troben a la Serra de Tramuntana. Ambdós són
producte d’un projecte d’aprofitament hidroelèctric de la serra nord que va néixer el 1959, i es
va acabar de construir el 1971.
D’una altra banda, les aigües subterrànies constitueixen la quasi totalitat dels recursos
hidràulics de Mallorca. La major part dels aqüífers de l’illa presenta caràcter càrstic i s’hi
produeix la major infiltració d’aigua de pluja. Es poden distingir dos tipus d’aqüífers càrstics: els
desenvolupats en els materials dolomítics i calcaris del juràssic inferior i els que es troben als
dipòsits tabulars del miocè superior. Els primers són materials plegats i fracturats que
presenten sovint una doble permeabilitat, que registra una circulació a través de grans cavitats i
de petites fissures. Els aqüífers càrstics del segon tipus s’estenen sobre materials
subhoritzontals, la permeabilitat dels quals està relacionada amb les oscil·lacions del nivell del
mar durant el plioquaternari.
2.1.2.

COMPONENTS BIÒTICS

La comunitat autònoma de les Illes Balears manifesta una alta singularitat a causa del caràcter
insular, d’un elevat nombre de taxons exclusius i de la presència de nombrosos grups biològics
de diferent origen geogràfic que troben en aquesta zona els límits de distribució, com demostra
la presència d’endemismes baleàrics, pitiüsos o gimnèsics, balearicollevantins, tirrènics i
iberonord-africans.
La relativa heterogeneïtat del paisatge, resultat de la variabilitat del clima, del relleu i del sòl,
afavoreix un alt grau de diversitat biològica, i això sense esmentar el protagonisme indiscutible
de la riquesa biològica dels hàbitats costaners i de les vegetacions halofítiques.
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Vegetació
La vegetació caracteritza una gran part del paisatge visible, ja que constitueix generalment la
coberta del sòl i és, després del relleu, l’element més important.
El paisatge no és uniforme, sinó que canvia amb el pas del temps. El que ara observam pot
canviar en pocs mesos, sobretot en una zona natural on la vegetació segueix el seu cicle de
creixement biològic amb èpoques d’aturada vegetativa i èpoques de desenvolupament, i encara
més, si a la zona hi ha espècies de fulla caduca. Les estacions de l’any condicionen el
desenvolupament biològic de la vegetació, influint en la coloració de les fulles. Així a la
primavera, les zones de cultiu presenten una coloració verdosa que a l’estiu i amb la calor i la
sequera, dóna pas a colors groguencs. Fins i tot en una mateixa estació, el paisatge pot oferir
contrasts distints segons si es tracta d’un dia assolellat o ennigulat, atès que la llum i el camp
visual són elements que influeixen en la visió que se’n pot tenir.
En un paisatge no se solen percebre els individus diferenciats, sinó que constitueixen
formacions monoespecífiques o pluriespecífiques i de variada fisonomia, per la seva
estructuració tant horitzontal com vertical. La vegetació en terreny pla pot establir al seu torn el
control de les vistes, i en permet la visió fins a l’horitzó o la bloqueja a curta distància de
l’observador.
La flora de les Illes Balears es caracteritza per la seva pobresa, 1.820 espècies. D’elles, 90 són
endèmiques, unes no tenen afinitats conegudes, com el cas de l’Hipericum balearicum (estepa
joana), unes altres són antigues espècies, avui aïllades, com el Cyclamen balearicum, i,
finalment, unes altres són espècies segregades de formes típiques mediterrànies.
La superfície forestal representa un 35,5% del total de la superfície de les Illes Balears amb un
predomini de les zones forestals arbrades. Les zones arbrades presenten un predomini dels
boscs de coníferes (38,8% del total forestal). També són importants les zones de vegetació
escleròfila (22% del total forestal) i el matoll boscós de transició (19,7% del total forestal).
En relació amb l’evolució de les zones forestals, cal destacar que entre els anys 1987 i 2000, la
superfície forestal s’ha vist reduïda en un 1,6%, principalment a causa de la pèrdua de boscs
de perennifòlies i de rouredes, i de boscs i de plantacions de pinàcies. La principal causa de
pèrdua de zones forestals ha estat l’expansió de superfícies artificials (del total de zones
forestals perdudes, un 46,1% correspon a zones urbanes; un 29,6%, a zones industrials, i un
24,3%, a zones agrícoles).
La vegetació presenta tres espècies característiques del paisatge: el pi blanc (Pinus
halepensis), l’alzina (Quercus ilex) i el llentiscle (Pistancia lentiscus). Aquestes tres espècies
van formar grans boscs i considerables extensions de matollar que s’han anat reduint a mesura
que l’agricultura avançava sobre les terres.
A grans trets, Mallorca i Menorca queden integrades pels alzinars de Quercus ilex, pels pinars
de Pinus halepensis, pels bosquets i per les màquies d’ullastrar (Olea europea) i per uns altres
tipus de vegetació llenyosa. A Eivissa i a Formentera, la vegetació forestal es caracteritza pel
domini dels pinars i dels savinars de Pinus halepensis i de Juniperus phoenica, respectivament.
Els alzinars baleàrics tenen un gran interès degut entre unes altres raons a la singularitat dels
taxons endèmics o subendèmics presents al sotabosc. Aquests alzinars s’observen
majoritàriament a la serra nord mallorquina i a les zones més elevades de Menorca, ocupant
les parts més humides. A les illes d’Eivissa i de Formentera no apareixen a causa de la xericitat
del clima, i es poblen de pinars de pi blanc que ocupen el sòl més àrid. Cal subratllar que els
savinars (Juniperus phoenicea) formen comunitats climàtiques en punts on el vent i la sequedat
del sòl són factors limitants.
Uns altres hàbitats d’importància a les illes Balears són: vegetació de penya-segats
mediterranis, estepes salines, savinars i sistemes dunars, matolls culminals de muntanya,
boixeda baleàrica, ullastrar i alzinars de muntanya.
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L’escassetat de pluges i el tipus de clima de les illes condiciona que l’extensió dels ecosistemes
aquàtics sigui més aviat reduïda; no obstant això, són zones on els valors ambientals tant de
fauna com de flora són excepcionals, ja que són precisament elements diversificadors tant en
l’àmbit ecològic com paisatgístic.
Les zones humides i les superfícies d’aigua representen un 0,7% del territori. D’aquestes, un
76% corresponen a zones humides litorals (maresmes i salines), un 16% a aigües marines
(llacunes costaneres) i un 8% a embassaments. Entre les zones humides litorals de major
superfície destaquen, a l’Illa de Mallorca, l’Albufera de Mallorca, el Salobrar de Campos i
l’Albufereta de Pollença; a Menorca, l’Albufera des Grau i la Gola de Maresme i de Binimel·là; a
Eivissa, ses Salines d’Eivissa, i a Formentera, l’Estany Pudent.
Les lleres dels torrents marquen al paisatge una franja verda que es destaca sobre l’entorn
conreat. Es tracta d’una vegetació especialment adaptada a aquest tipus de cursos, en uns
casos i en uns altres simplement a plantes que prosperen a causa de l’entorn ombrívol i humit
que troben a la llera. A causa de la cada vegada major mecanització del camp, el llaurat i la
recol·lecció s’han automatitzat. Tanmateix, queda en molts de casos una franja de vegetació
nitròfila als marges dels torrents, a causa del risc o de la dificultat que suposa per al tractorista
aproximar-se a la llera.
Així com al llarg de la llera és freqüent trobar-hi algunes plantes reveladores de la humitat del
sòl, com la canya Arundo donax, a zones amb un major índex d’humitat apareix el canyís o
canya borda, Phragmites communis. En alguns punts del torrent, hi trobam vegetació altament
higròfila, com el jonc Scirpes holoschoenus. Les especials condicions d’humitat i de
temperatura a la llera del torrent originen uns microclimes específics, on es desenvolupen
espècies de comunitats comunes en cotes més elevades, com el margalló (Chamaerops
humilis).
Finalment, els ecosistemes costaners són molt importants a les Illes Balears, atesa la gran
importància ecològica dels fons marins. No obstant això, la forta pressió del turisme ha
provocat en moltes zones del litoral una urbanització descontrolada que ha alterat l’ecosistema
natural. Per protegir els ecosistemes costaners més importants, s’ha hagut de recórrer a la Llei
d’espais naturals (LEN). Tanmateix, i a pesar que el litoral arenós constitueix un dels
ecosistemes més valuosos, la pressió turística que aquestes zones pateixen ha provocat que
aquests ecosistemes estiguin degradats.
En relació amb els hàbitats marins destaquen les praderies de posidònia. Les praderies de
posidònia formen els ecosistemes marins més importants de la Mediterrània. S’hi allotgen la
màxima diversitat d’espècies i, a més, constitueixen les àrees de posta i de repoblaments
d’alevins per a moltes espècies dels peixos comercialment més preuats. A més, tenen un paper
fonamental en la conservació dels ecosistemes costaners, ja que les praderies de posidònia
frenen l’erosió de les platges. Són la principal font de sediment arenós a les Illes Balears i
contribueixen a mantenir la transparència de les aigües litorals. També són fonamentals per
mantenir les pesqueries i protegir els sistemes de platja i de duna que constitueixen un dels
recursos fonamentals de la indústria turística de les Balears.
Fauna
La fauna de les Illes Balears pot considerar-se com una fauna prou pobra i amb escassa
importància. Així, al bosc i a la garriga, hi trobam alguns mamífers característics, com la
musaranya, Crocidura balearica; la geneta, Genetta genetta, i el liró, Elyomis guercinus.
És notable l’absència d’algunes espècies abundants en la resta de la Mediterrània, com el
cérvol i l’esquirol. A part de l’eriçó, Erinaceus algirus, d’origen africà, la resta dels mamífers són
espècies europees. Les més abundants són: el mostel, Mussola nivalis; els ratolins de camp; el
conill silvestre, Oryctolagus cunicus; la llebre, Lepus granatensis, i la ratapinyada, amb unes
dotze varietats.
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A Menorca i a Mallorca hi ha unes quatre espècies de colobres, i no gaires a Eivissa. Els
dragons i les sargantanes presenten nombroses variants i es localitzen a la costa sud de
Mallorca i a les illes pròximes. Finalment, diverses espècies de tortugues viuen a les zones
seques del sud de l’illa major. Com que les Illes Balears no tenen gaires tolles, la fauna
aquàtica és pobra i es redueix a algunes espècies de granots, alguna tortuga i anguiles.
Entre les aus s’han observat unes 300 espècies, principalment euromediterrànies, amb una
reduïda representació africana. Entre les formes sedentàries són notables el teulader comú,
Passer domesticus; el corb, Corvus; el puput, Palput epops, la mèrlera, Turdis medul·la, el
falcó, el voltor i l’òliba. Estant situades les Illes Balears en el camí dels grans vols migratoris
davant de la Vall del Roine, abunden aquestes espècies que formen dos cicles, un hivernal i un
altre estival. El cicle hivernal s’inicia quan la temperatura mitjana arriba a uns 15ºC, i comprèn
unes 130 espècies, entre les quals destaquen l’estornell, Sturnus Vulgaris, procedent d’Àfrica
central; l’abellerol, Merops apiaster, i el tord, Turdus, la caça del qual constitueix un dels
rendiments secundaris de les finques de muntanya. El cicle estival s’inicia a finals de març,
amb l’aparició de les falcies, Apus Melba, i les oronelles, Hirundo rustica, a qui segueixen a
mitjan abril les aloses i les guàtleres. En total hi ha unes 12 espècies.
2.2.

FACTORS HUMANS I LA SEVA INFLUÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

L’actuació humana al paisatge té lloc a través del desenvolupament de múltiples accions de
molt diversa significació paisatgística, com les activitats agrícoles i ramaderes, les carreteres,
els nuclis urbans de diversa grandària, les construccions tradicionals o les activitats turístiques
o esportives, entre d’altres.
La importància de la intervenció humana és molt gran, fins al punt que en l’actualitat hi ha pocs
paisatges que puguin considerar-se estrictament naturals. No obstant això, la dita intervenció
no ha d’associar-se a aspectes negatius del paisatge, ja que la transformació de l’ús del sòl o la
construcció de certes estructures suposen, de vegades, un enriquiment del paisatge.
De totes les actuacions humanes que poden donar-se al paisatge, les que es presenten a
continuació són les que l’humanitzen més:
— L’activitat agrícola, ja que és un factor molt important com a modelador del paisatge.
— Els assentaments de la població, com a empremta principal de la presència de l’home.
— Les infraestructures, per representar elements d’estil visual i de distorsió de la vista rebuda,
en especial, les vies de comunicació enteses com a elements de visualització i de creació
d’imatges.
— Els elements etnològics i culturals, ja que constitueixen un valor afegit i fan que el paisatge
no sols sigui un recurs escènic sinó també cultural.
En relació amb el sistema agrari, Menorca té molt poc en comú amb les altres illes; sotmesa a
la forta i a la constant tramuntana i amb una antiagrícola abundància de pedres, el seu paisatge
agrari és quasi exclusivament ramader. Farratges, tanques de pedra i bestiar boví hi dominen,
entremesclant-se amb vegetació natural i amb alguns recents regadius. Hi ha una quasi total
absència d’arboricultura. Al contrari, si el paisatge agrari menorquí és fonamentalment de
pastura i vaques, el mallorquí i eivissenc es caracteritza principalment per la combinació del
cereal amb l’arboricultura: ametlers, garrovers, figueres i, únicament a la muntanya mallorquina,
oliveres.
Quant a l’assentament tradicional, Mallorca i Menorca han estat —i especialment aquesta
última, en gran manera continua essent-ho—, d’un assentament concentrat a ciutats i viles,
mentre que en el cas eivissenc la dispersió és i ha estat la norma. Fins a la conquesta
cristianocatalana del segle XIII, el model va ser molt parell a totes les illes, ciutats portuàries
emmurallades (Palma, Eivissa, Maó i Ciutadella) i dispersió rural a extramurs. A partir de la
política de concentració empresa des del segle XIV, Mallorca i Menorca concentren la població
rural als pobles de nova creació, mentre que a les Pitiüses se segueix i fins i tot accentua la
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dispersió. Per tant, fins mitjan del segle XX, a les portes del desenvolupament turístic, Mallorca
i Menorca han presentat un poblament concentrat a pobles i a ciutats, mentre que Eivissa i
Formentera presentaven una concentració únicament a la capital eivissenca, Vila, i mantenien
la dispersió minifundista per tot el camp pitiús.
L’anàlisi urbana de cada una de les illes deixa al descobert unes àrees d’influència que poc o
gens tenen a veure amb comarques geogràfiques relacionades amb el paisatge agrari.
Menorca, en termes paisatgisticonaturals, es divideix en una meitat nord (Tramuntana) i una
meitat sud (Migjorn). En termes urbanofuncionals cal diferenciar-ne la meitat occidental, sota la
influència de Ciutadella, de la centre-oriental que gravita directament sobre Maó. Per la seva
banda, Eivissa, amb el desenvolupament turístic, ha viscut una transformació urbana radical:
d’un sistema urbà d’un únic nucli concentrat, la capital, el desenvolupament dels 60 i 70 ha fet
emergir, pràcticament del no-res, dos importants nuclis a escala insular: Sant Antoni i Santa
Eulària. Dos nuclis que sumats a la capital, Vila, formen el triangle urbà més equilibrat, si ho
comparam amb la bicefàlia menorquina i la macrocefàlia de Mallorca. Tres nuclis que es
reparteixen la influència sobre el paisatge de pujols i minifundista d’Eivissa.
A Mallorca, el port de Palma ha conferit a la capital un creixement formal molt superior a la
resta de nuclis urbans de l’illa. La macrocefàlia demogràfica i econòmica de Palma no ha
impedit que algunes poblacions hagin complert certes funcions de capçalera comarcal, sobretot
quan els baixos índexs de motorització frenaven l’accés a Palma dels nuclis rurals. Entre
aquestes capçaleres o subcapçaleres han destacat sobretot Inca i Manacor. La primera
adossada a la Serra de Tramuntana i a meitat de camí entre els ports de Palma i d’Alcúdia; la
segona s’incrusta entre els relleus més suaus del llevant mallorquí, entre la marina litoral i les
millors planures cerealistes de l’illa.
El triangle urbà Palma-Inca-Manacor, en el seu moment, es va veure impulsat per la creació de
la xarxa ferroviària de Mallorca que, entre 1875 i 1879, va unir les tres localitats amb el port de
Palma. Avui, al camp de les regions nodals continua present en el model d’organització
territorial de Mallorca. No obstant això, l’estructura territorial turística el va esvaint i diluint
gradualment.
Finalment, l’àmbit territorial objecte d’estudi és culturalment parlant un espai excepcional,
marcat per l’empremta del passat, la continuïtat dels valors etnogràfics tradicionals, amb
identitat pròpia i innombrables elements patrimonials que al mateix temps guarda i mostra el
principal valor del territori.
Aquest territori, allotja innombrables exemples de patrimoni etnològic i arquitectònic que han
marcat i han fet possible la supervivència i el desenvolupament econòmic, amb l’aprofitament
del bosc, dels terrenys abruptes, de l’aigua, de la neu. Un patrimoni que assoleix des de les
senyorials possessions a les barraques de carboner o de roter; des de l’acurada obra de paret
seca que es mostra als marges, als camins i als imprescindibles elements hidràulics (fonts,
conduccions, etc.).

3.

IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DEL PAISATGE ACTUAL

El paisatge actual d’un territori és la manifestació morfològica i fisonòmica d’un espai concret
produït per la suma de l’evolució natural i la intervenció humana i, alhora, els sentiments i les
emocions que desperta en contemplar-lo.
Les estratègies d’aprofitament dels recursos del territori que s’han desenvolupat al llarg de la
història, han modificat l’entorn natural i han donat lloc a elements, a estructures i a formes
diverses que se superposen a la matriu biofísica original. El resultat és un mosaic, una
configuració característica, que conforma un paisatge que, en definitiva, és únic per a cada
territori.
No obstant això, el paisatge no és només morfològic, sinó que també té un component
funcional, entès com l’expressió material d’un sistema biofísic i cultural que opera en un territori
concret i que, a més, no és estable sinó que evoluciona amb el pas del temps.
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3.1.

CARACTERÍSTIQUES PAISATGÍSTIQUES EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA

A pesar que els distints components del paisatge balear (geologia, vegetació, hidrologia,
topografia, litoral, usos del sòl, etc.), s’han tractat en nombrosos estudis de caràcter geogràfic,
són certament escassos els que ofereixen una visió integral.
En aquest sentit, els diagnòstics de caràcter general s’orienten habitualment a identificar i a
descriure les unitats paisatgístiques a partir de la integració de la topografia i de l’ocupació del
sòl. D’acord amb aquest procediment, l’atles dels paisatges espanyols distingeix, pel que fa a
l’arxipèlag balear, un total de vuit unitats paisatgístiques: (1) illes menors, (2) illots baleàrics, (3)
plans interiors de Mallorca, (4) badies de Mallorca, (5) serres bètiques mallorquines, (6) petites
serres i turons, (7) plans de les Pitiüses i (8) plans de Menorca.
Quant a l’ocupació del sòl, el paisatge balear continua dominat pel mosaic agricolanatural; i
això, a pesar del gran avanç experimentat per la coberta artificial durant els últims vint anys.
D’aquesta manera, el 57,5% de la superfície està ocupada per zones agrícoles (secà arbrat i no
arbrat), majoritàriament orientades als conreus permanents (39,3%), amb presència variable de
conreus herbacis de secà (15,9%) i una aparició dispersa d’uns altres conreus (14,7%). Les
zones forestals, per la seva banda, s’estenen pel 35% del territori, mentre que les zones
humides i les superfícies d’aigua comprenen el 0,7%. Els boscs de coníferes dominen
majoritàriament el paisatge vegetal (38,8% de les zones forestals), seguits de les àrees de
matoll amb vegetació escleròfila (22%) i matoll boscós de transició (19,7%). Les zones
artificials, que integren les àrees urbanes i les infraestructures, representen el 6,2% del territori
balear.
Les zones urbanes són les que assumeixen una major fragmentació territorial, seguides de les
àrees agrícoles i, en menor grau, de les forestals. En aquest sentit, el 58,7% de les àrees
urbanes es troben localitzades en sectors de menys de cent hectàrees i només el 13,7%
s’ubica en sectors d’entre cent i dues-centes hectàrees. De fet, l’extensió mitjana de les 20.174
parcel·les urbanes existents és de nou hectàrees, xifra que revela l’empremta de la urbanització
difusa i la consegüent contaminació visual.
D’acord amb els elements estructurals del paisatge proposats per Forman i Gordon (1986), les
taques (unitats del paisatge que es diferencien clarament unes d’altres) i els corredors
(elements lineals d’origen natural, com torrents, camins, etc.). En la cartografia d’ocupació del
sòl proporcionada pel Corine Land Cover, les Illes Balears sumen un total de 1.158 taques
d’una superfície mitjana de 430 hectàrees.
L’elevada desviació estàndard de les dimensions de les taques (6.253 ha) prova l’existència
d’una gran diversitat d’espais (aigües superficials, zones artificials, zones agrícoles, zones
urbanes i zones humides), que posen en relleu la coexistència de zones que responen a un
model de mosaic (o conjunt de taques) amb petites parcel·les i usos diversos del sòl amb unes
altres zones més homogènies, tant pel que es refereix a l’ús com a l’extensió.
Així, doncs, segons l’índex de Shannon (índex estructural d’equitat) representa l’abundància
proporcional de cada tipus d’ecosistema en una àrea d’interès. Formentera és el territori insular
més diversificat (1,02), seguit d’Eivissa (0,94), de Mallorca (0,89) i de Menorca (0,88).
3.1.1.

MALLORCA

2
Mallorca és la més gran de les illes, amb una superfície de 3.640,16 km . La seva forma
s’assembla a un gran rombe, una de les diagonals del qual corre paral·lela a la longitud i l’altra
segueix la direcció de nord-est a sud-est. Els seus quatre cantons quasi corresponen als quatre
punts cardinals, en aquest ordre: el Cap de Formentor, orientat al nord; el Cap de Capdepera, a
l’est; el Cap de ses Salines, al sud, i el Cap de Llebeig a l’illa de sa Dragonera, a l’oest.

El paisatge de l’illa és molt variat depenent de la formació geològica. La primera cosa que crida
l’atenció, no obstant això, és la Serra de Tramuntana, formada per una alineació de muntanyes
paral·leles a la costa nord i assoleix la seva major altura al Puig Major (1.445 m d’altura), que
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dóna lloc a una costa de penya-segats que alberga petites platges de còdols i roques
d’espectacular bellesa.
Les faldes de les muntanyes i els descensos de torrents han propiciat les fèrtils valls on creixen
tarongers i llimoneres (Sóller) i interminables terrasses de franges conreades on es produeixen
les millors tomàtigues, la mongeta tendra i la vinya dolça de l’illa (Estellencs, Banyalbufar, Deià,
Valldemossa i d’altres).
Al centre es troba es Raiguer, juntament amb la Serra de Tramuntana, caracteritzat per
l’abundància d’aigua i l’escassetat de terreny pla, cosa que dificulta el cultiu. Al Pla, en canvi,
les extensions planes abunden i en procedeix la majoria de productes agrícoles per al consum.
S’estén com un gegantí mosaic de camps de cultiu i horts on s’intercalen cereals, ametlers,
garrovers, figueres, tarongers, oliveres, vinyes, albercoquers i uns altres fruiters.
De nord-oest a sud-oest trobam el suau declivi que acaba al mar formant badies, llargues
platges i petites cales de finíssima arena, banyades per l’aigua verda i clara com a
conseqüència del reflex dels pins i de les figueres que hi arriben.
Al sud-oest de Mallorca s’obre la Badia de Palma que guarda la capital de les illes: Palma.
Vista des de la mar, hi destaquen les siluetes de la Seu i de l’Almudaina, construccions
situades sobre les antigues murades que s’alcen sobre el mar devora el gran port.
Les comarques geogràfiques com a antecedents en la classificació dels paisatges de
Mallorca
S’entén i es concep una comarca geogràfica com aquella que es caracteritza pel domini d’un
paisatge o per la combinació definida de paisatges. Normalment ha estat l’anàlisi del relleu,
juntament amb el clima i la resposta biogeogràfica, el que ha suggerit la diferenciació comarcal.
Les comarques naturals de l’illa de Mallorca responen a una distribució on se superposa una
resposta biogeogràfica nord-sud a un relleu de disposició NO-SE. El resultat és un ventall que
individualitza comarques significatives a l’interior de l’illa. El ventall natural, amb eix en l’extrem
oest de Mallorca, es desplega des de l’abrupta, plujosa i forestal Serra de Tramuntana, al pla,
arbustiu i semiàrid sud de l’illa, passant pel subhumit i variat (topogràficament i vegetalment)
centre i NE de Mallorca.
La primera divisió de l’illa de Mallorca en comarques geogràfiques va ser plantejada en un
estudi de Rosselló Verger sobre el regadiu de l’illa (Rosselló 1964), qui va elaborar un mapa
que va ser molt influent. Es considera la base de la major part de mapes comarcals plantejats
sobre l’illa de Mallorca.
Les comarques plantejades per Rosselló en 1964 van ser cinc: Serra de Tramuntana, Llevant,
Pla, Migjorn i es Raiguer. Les característiques de base per a l’agrupació van ser naturals i
agràries. La Serra de Tramuntana agrupa els municipis d’orografia majoritàriament muntanyosa
ocupats per latifundis d’oliverers i petits horts de fons de vall. Formen el Pla termes municipals
de cereal i d’arbrat amb una distribució regular de nuclis agrupats. Es Raiguer agrupa termes
municipals meitat plans i meitat muntanyosos, individualitzant un piemont de més difícil
percepció en les anàlisis estrictament geomorfològiques. La comarca de Llevant, el finisterre
oriental mallorquí, el formen les municipalitats més elevades de la serra del mateix nom.
Finalment, el Migjorn agrupa les zones dominades per l’aridesa del tabular sud amb la seva
conseqüent baixa densitat demogràfica.
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Comarques geogràfiques de Vicenç M. Rosselló (1964)

Aquesta primera divisió geogràfica de Mallorca ha tingut una enorme influència sobre les
anàlisis territorials i la implementació de polítiques plantejades sobre la base d’aquestes. Cal
fer un esment especial a la variació que va fer B. Barceló. En les modificacions que hi va fer, hi
individualitza Palma; n’exclou els extrems de la Serra de Tramuntana de la delimitació de la
comarca, i hi apareixen el Periatge (Calvià, Andratx, Puigpunyent i Estellencs) i les badies del
nord-est (Alcúdia, Pollença, sa Pobla, Muro i Santa Margalida).
La caracterització i la divisió territorial i geogràfica feta per Roselló (1964) incloïa els pobles de
sa Pobla, Muro i Santa Margalida a la comarca del Pla, dominada per ametlers, figueres i,
sobretot, cereals. No obstant això, les modificacions de Barceló (1968) incorporen aquests
municipis en una nova comarca que va denominar badies del NE.
D’una altra banda, i com ja es va esmentar en el capítol primer, en el marc d’elaboració de
l’avanç del DOT (1997), es va dur a terme un estudi del paisatge formal, usant, simultàniament,
dos mètodes de valoració: un de subjectiu i un altre de percepció dels recorreguts principals. A
partir d’aquesta informació, es va elaborar el corresponent mapa de qualitat del paisatge. Així
mateix, també es va elaborar un mapa d’unitats territorials que, per tractar-se d’àmbits agrupats
per la seva homogeneïtat formal, poden ser assimilables a unitats paisatgístiques. El mapa
esmentat es va obtenir mitjançant la superposició dels mapes d’interès ecològic, paisatgístic i
agrològic de Mallorca, agrupant-hi les unitats territorials homogènies.
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Qualificació del paisatge de Mallorca a partir de les consideracions dels valors agroalimentaris dominants
de l’illa (avanç de les DOT – 1997)

La principal novetat d’aquesta proposta rau en la consideració diferenciada del Pla entre el seu
sector oriental i l’occidental, el primer amb més pressió humana que el segon. El sector oriental
està més influenciat pel corredor del Raiguer, i l’occidental, denominat arc agrícola, constitueix
un espai d’una menor influència urbana.
Paisatgísticament, avui en dia l’arc agrícola és identificable amb les grans planes de cereals
sense arbres del pla oriental, amb relleu muntanyenc de fons que, cap a la costa, arriben al mar
a través dels horts de sa Pobla i de Campos que, sota una organització de regadiu, formen la
franja agrícola més productiva de l’illa.
Les unitats paisatgístiques del Pla Territorial de Mallorca
El Pla Territorial de Mallorca divideix l’illa en unitats paisatgístiques, la identificació i
caracterització del qual s’ha basat en l’estudi dels components bàsics que estructuren el
paisatge (modelatge del relleu i de la hidrografia, embolcall vegetal, usos del sòl, assentaments
i xarxa viària), en la dinàmica dels usos del sòl (agropecuaris, forestals i urbans), en la
fotografia aèria de tot el territori i en una anàlisi de l’organització interna de cada unitat
paisatgística.
El resultat obtingut ha permès dividir l’illa en nou unitats paisatgístiques de relativa
homogeneïtat morfològica i geoecològica, combinant les formes i els espais més importants i
destacables amb les visions més habituals que poden obtenir-se des dels enclavaments més
significatius. L’anàlisi d’aquestes unitats paisatgístiques va més enllà dels aspectes
estrictament visuals, aproximant-se a una descripció generalitzada de la diversitat, dels
elements i de les dinàmiques que fan d’aquesta unitat paisatgística, un element diferenciador
de la resta del territori i amb una entitat pròpia.
L’elevada qualitat paisatgística limita encara més la capacitat del territori per acollir actuacions
que incideixin de manera directa al paisatge. Aquest fet ve reforçat no sols pel caràcter insular
i, per tant, per les reduïdes dimensions, sinó també per la fisiografia de l’illa, on integrar nous
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elements perquè la visió que té un observador del paisatge no es vegi afectada, resulta
complexa i requereix una anàlisi detallada de l’afecció visual que tendrà l’actuació en qüestió.
La necessitat d’establir normes d’integració paisatgística i ambiental en l’àmbit supramunicipal,
ha promogut que el PTM hagi instrumentat la divisió del territori en dos règims d’integració al
paisatge, un més estricte que l’altre. Així, engloba les unitats paisatgístiques delimitades en el
Pla en aquestes dues categories:
— Unitats de paisatge amb règim d’una menor protecció: badies del nord, Badia de Palma, Pla,
es Raiguer, Llevant, Migjorn i Pla de Sant Jordi.
— Unitats de paisatge amb règim d’una major protecció: Serra Nord i la Victòria, Xorrigo, Puig
de Randa, part sud de la Serra de Llevant, Puig de Bonany i Península d’Artà.
En la figura següent s’identifiquen les distintes unitats paisatgístiques definides pel Pla
Territorial de Mallorca.

Unitats paisatgístiques definides pel Pla Territorial de Mallorca (UP 1 Serra Nord i la Victòria; UP 2
Xorrigo, Puig de Randa, part sud de les serres de Llevant i Puig de Bonany; UP 3 badies del nord; UP 4
Badia de Palma i Pla de Sant Jordi; UP 5 Península d’Artà; UP 6 Llevant; UP 7 Migjorn; UP 8 es Raiguer, i
UP 9 Pla).

A la gran varietat de configuracions o d’unitats de paisatge, cal sumar-hi la riquesa i l’interès
dels elements constitutius, tant físics i ecològics com culturals. En aquest últim sentit, convé
destacar, per exemple, l’excel·lent patrimoni d’elements i de construccions de pedra en sec; el
sistema viari rural, i la mateixa estructura històrica dels sistemes d’assentament de les
possessions, de les cases de pagès, dels pobles i de les viles del Pla, construïts amb tècniques
tradicionals.
3.1.2.

MENORCA

Menorca constitueix a gran escala un espai que transmet homogeneïtat. La seva forma
geomètrica quasi rectangular, una costa poc articulada i la inexistència de grans relleus
muntanyosos, en el qual la influència del vent i el mar modelen el territori, constitueixen els
principals arguments físics de la imatge d’aquest territori aparentment homogeni. Les grans
panoràmiques escassegen, amb l’excepció de determinades zones de la costa nord i alguns
trams de la carretera de Maó a Ciutadella.
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A escala mitjana, l’illa es caracteritza per presentar una gran diversitat de paisatges, on les
variacions geomorfològiques entre la zona sud (Migjorn) i la zona nord (Tramuntana), donen
lloc a paisatges amb relleus, amb colors o amb textures distintes i on els elements més
destacables coincideixen en determinats casos amb espais en què dominen formes i processos
naturals (penya-segats, barrancs, làmines d’aigua o masses forestals).
El contrast entre els terrenys paleozoics dominants al nord i els miocens tabulars al sud és
destacable. Així, la zona de nord es caracteritza per presentar el relleu més accidentat de l’illa,
les majors altures, la major presència de masses forestals, les explotacions rústiques més
grans i una franja costanera caracteritzada per la seva singularitat en penya-segats i entrants
profunds, en forma de cales i badies, com la de Fornells.
El fons d’aquests entrants és generalment, baix i arenós, amb presència de platges que
accentuen encara més un contrast de paisatges entre el natural i l’urbà, com és el cas de
l’Arenal de Son Saura. Darrere d’aquest litoral de penínsules, penya-segats i badies s’escampa
una estreta franja de formes ondulades i planes, en les que destaca l’elevació del Mont Toro.

Mont Toro

L’aparent homogeneïtat morfoestructural del Migjorn alberga a escala més petita un element de
gran diversitat paisatgística, els barrancs, el valor del qual està associat no sols amb el
component morfològic sinó també amb el component ambiental. En arribar a la línia de costa,
els barrancs es transformen en penya-segats que alternen cales i platges amb petits complexos
dunars associats. En aquesta zona, amb predomini de formes planes, cobren especial valor
paisatgístic els elements integrants de la trama rural, com camins, edificacions o el mateix
hàbitat rural.
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Desembocadura del Barranc de Trebalúger

La zona interior és un espai calcari on es combinen els camps de cultiu i les pastures sobre les
plataformes. S’hi observen processos d’abandó prou estès, i un món forestal d’ullastrar,
garrigues, pinars i petits boscs d’alzines a les zones més ombrívoles i humides.
El paisatge, tant a la zona occidental com a l’oriental de l’illa, es caracteritza per presentar
penya-segats mitjans i baixos, amb petites escletxes que recuperen vigor i amb penya-segats
alts i massius a l’extrem nord-oriental.
Menorca és rica en patrimoni arqueològic i etnològic i aquest fet és palès al paisatge. Així, hi ha
restes de cultures pretalaiòtiques i talaiòtiques, en el període que va des del 2000 a.C. als
primers segles de la nostra era. La diversitat i l’abundància dels jaciments deixa la seva
empremta al paisatge, a causa dels nombrosos poblats i talaiots, taules, navetes, necròpolis...
que s’hi poden trobar.
El patrimoni etnològic com a expressió de la cultura tradicional de Menorca també està present
al paisatge. Així, destaca l’organització de l’espai rural entorn al lloc menorquí, unitat bàsica de
residència, associada a una explotació d’una grandària de mitjana a gran i constituïda per un
grup de construccions vinculades entre si (patis, eres, sínies, barraques de bestiar…) i
relacionades amb l’espai territorial que les envolta per mitjà de camins d’accés: és l’hereu més
o menys directe de les alqueries i de les cavalleries medievals. Aquesta unitat bàsica deixa
l’empremta d’alguns elements definitoris de l’estructura formal del paisatge de Menorca, de la
seva identitat i d’alguns valors patrimonials. Hi destaca una extensa xarxa de parets de pedra
seca d’uns 70 quilòmetres lineals, mimetitzada amb l’entorn i de naturalesa lítica (trossejat
intencionat de la pedra) que, juntament amb les cases de la trama rural, constitueixen un
element articulador del paisatge.
Aquest paisatge rural es caracteritza per l’omnipresència del mosaic agroforestal, la retícula de
parets seques i de tanques, la dispersió de les cases dels llocs que, amb els seus colors
blancs, ocres o rojos, destaquen en un espai que al mateix temps és agrícola, pecuari i, en
moltes zones, forestal.
Hi ha alguns aspectes comuns al conjunt del paisatge agrícola de Menorca que el diferencien
dels paisatges que es donen en les altres illes de l’arxipèlag. Aquestes característiques són:
•
•
•
•
•

Camps dedicats a conreus de farratges de secà (sulla, raygrass, civada, ordi).
Estabulació lliure del bestiar boví.
Divisió del camp en parcel·les delimitades per parets seques.
Explotacions agrícoles menors de 100 ha i majors de 10 ha.
Vegetació natural en mosaic amb els camps de cultiu (bàsicament màquies d’ullastres i
llentiscles).
• Vegetació natural que ocupa els relleus no conreats (bàsicament matolls d’estepes i
ericàcies, pinars, alzinars i màquies d’ullastres i llentiscles).
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• Monuments megalítics a moltes zones.
Les pràctiques agropecuàries, a més de constituir durant segles el mode de vida principal de
l’interior insular i de gestionar un medi físic amb escassos recursos forestals i amb equilibris
ecològics molt fràgils, han contribuït de manera decisiva a modelar un paisatge que, en estreta
relació amb els recursos i la diversitat d’ambients illencs, constitueix uns dels senyals d’identitat
majors de Menorca.
Les unitats paisatgístiques del Pla Territorial de Menorca
El Pla Territorial de Menorca divideix l’illa en unitats paisatgístiques, la identificació i la
caracterització de les quals s’ha basat en l’estudi dels components bàsics que estructuren el
paisatge (modelatge del relleu i hidrografia, embolcall vegetal, usos del sòl, assentaments i
xarxa viària), en la dinàmica dels usos del sòl (agropecuaris, forestals i urbans), en la fotografia
aèria de tot el territori i en una anàlisi de l’organització interna de cada unitat paisatgística.
El resultat obtingut ha permès dividir l’illa en 24 unitats paisatgístiques de relativa homogeneïtat
morfològica i geoecològica, on es combinen les formes i els espais més importants i
destacables, amb les visions més habituals que poden obtenir-se des de les carreteres o de les
talaies més significatives de l’illa. L’anàlisi d’aquestes unitats paisatgístiques va més enllà dels
aspectes estrictament visuals i s’aproximen a una descripció generalitzada de la diversitat, dels
elements i de les dinàmiques que fan d’aquesta unitat paisatgística, un element diferenciador
de la resta del territori i amb una entitat pròpia.
L’elevada qualitat paisatgística limita encara més la capacitat del territori per acollir actuacions
que incideixin de manera directa al paisatge. Aquest fet ve reforçat no sols pel caràcter insular
i, per tant, per les reduïdes dimensions, sinó també per la fisiografia de l’illa, amb predomini de
relleus plans o poc pronunciats, on integrar nous elements perquè la visió que té un observador
del paisatge no es vegi afectada, resulta més complexa i requereix una anàlisi detallada de
l’afecció visual que tendrà l’actuació en qüestió.
La component fisiogràfica combinada amb l’estrat vegetal són els elements limitants de la
visibilitat d’una zona. En el cas de Menorca, són fàcilment visibles les siluetes i les façanes dels
nuclis, sobretot des dels angles o des de les perspectives d’una major conca visual, els penyasegats, les cimes del centre de l’illa i els entorns de conjunts arqueològics, que solen ocupar
lleugeres elevacions.
En la figura següent es poden identificar les distintes unitats paisatgístiques definides pel Pla
Territorial de Menorca.
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Unitats paisatgístiques definides pel Pla Territorial de Menorca

3.1.3.

EIVISSA I FORMENTERA

La varietat de la naturalesa a les illes d’Eivissa i Formentera i la complexitat dels aprofitaments
tradicionals, es manifesta externament en una molt rica i molt variada textura del paisatge. En
les costes alternen penya-segats amb platges àmplies o amb cales que acreixen el seu atractiu
amb la presència de nombrosos volums emergint de l’aigua: els illots; l’espai interior ofereix
tossals, muntanyes i plans que generen espais vitals variats, amenitzats per activitats
tradicionals com l’agricultura, l’explotació salinera o la tradicional arquitectura eivissenca de
dimensions humanes i de plena integració en el medi.
En síntesi podem dir que el paisatge de les illes d’Eivissa i de Formentera és d’una elevada
qualitat intrínseca que s’acreix amb l’alt potencial de vistes que proporciona a la major part del
terreny la possibilitat de contemplar horitzons marins.
Dit això, cal assenyalar com la proliferació de nuclis urbans dispersos i l’abandó de l’agricultura
i uns altres usos i uns altres aprofitaments tradicionals, suposen un seriós impacte paisatgístic.
A l’hora d’analitzar les unitats de paisatges de les illes, ha de tenir-se en compte les alteracions
antròpiques, sobretot si partim de la base que les illes d’Eivissa i de Formentera tenen com a
principal font d’ingressos i de desenvolupament el turisme.
Així, la forta dependència del turisme ha condicionat una reducció de les zones agrícoles en
ambdues illes, encara més si tenim en compte que l’entorn que engloba el desenvolupament
dels sistemes de cultiu, fonamentats, entre d’altres, en una bona qualitat dels recursos hídrics i
en unes bones aptituds del sòl, és més aviat pobre i suposa una baixa rendibilitat dels conreus.
Per això, es converteix en una activitat econòmica marginal, amb el consegüent abandó de les
terres de cultiu. Aquest fet implica uns efectes importants no tan sols en la degradació
paisatgística de les illes sinó també en una degradació ecològica irreversible.
A pesar dels efectes del turisme, aproximadament la meitat del sòl d’Eivissa és sòl agrícola,
principalment destinat a conreus de secà, on la reduïda extensió de l’illa, hi ha provocat un
solapament de les àrees de cultiu amb els afores dels nuclis d’Eivissa, Santa Eulària i Sant

26

ANNEX III DE L’ISA DEL PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Antoni. A Formentera, destaca el cultiu de cereals (associats amb el garrover i l’ametler) i vinya,
i encara així tenen dificultats a causa de l’aridesa i desigual distribució de les pluges.
En relació amb els sistemes forestals, a Eivissa estan ubicats principalment en la meitat nordoest (els Amunts) i al sud de l’illa (a la zona de sa Talaia de Sant Josep). El fet que el terreny
sigui abrupte ha propiciat una major protecció d’aquestes àrees, que s’ha vist enfortida per
l’assignació a la zona del nord-oest (els Amunts) com a zona protegida per la Llei d’espais
naturals (LEN), caracteritzada per un alt contingut en espècies endèmiques únicament
localitzades en aquesta zona. La zona comprèn el tram costaner des de sa Forada a Sant
Antoni de Portmany fins a sa Cala de Sant Vicenç, amb un notable valor paisatgístic, format per
penya-segats costaners que arriben als 200 m d’altura sobre el nivell del mar, i petites cales de
difícil accés.
Els Amunts és la zona amb una major extensió forestal de l’illa a causa de la regressió de les
explotacions forestals i a l’abandó de les agrícoles. Per això, durant les últimes dècades ha vist
incrementada la seva superfície i s’ha convertit en una zona d’alt nivell ecològic i paisatgístic.
A Formentera destaquen les masses de savines que es formen al voltant de l’Estany d’es Peix i
en tota la costa oest i sud de l’illa, i els pinars situats al sud i al sud-est de la Mola.
Els sistemes aquàtics són zones on els valors ambientals tant de fauna com de flora són
excepcionals ja que són precisament elements diversificadors tant en l’àmbit ecològic com en el
paisatgístic. Els principals sistemes aquàtics són:
— Aigües subterrànies i fonts. Ambdós ambients són fràgils i molt sensibles a la contaminació
de les aigües per substàncies orgàniques, químiques o per la intrusió d’aigua marina, igual
que per la disminució del nivell freàtic per sobreexplotació.
— Torrents. Actualment, els torrents tenen greus problemes de degradació ambiental. Aquest
fet s’accentua prop de les desembocadures, a causa de l’ocupació de la llera del riu,
l’existència d’abocaments il·legals de substàncies contaminants i el descens dels nivells
freàtics que provoquen que els petits embassaments que es formen, s’infiltren ràpidament.
— Zones humides. Són àrees inundades de manera natural o artificial tant d’aigua dolça,
salobre o salada, i de manera permanent o temporal, on podem trobar-nos una àmplia
diversitat d’ambients, com a llacs, llacunes, salines, maresmes, etc. Estan molt condicionats
pel clima semiàrid i l’explotació dels aqüífers. Entre els distints tipus de zones humides
destaquen ses Feixes de Talamanca —no tan sols per la gran diversitat d’ambients que hi
podem trobar (petits aiguamolls, sèquies, zones de prat, grans extensions de canyars, etc.)
sinó per la gradació de salinitats de l’aigua, la qual cosa fa que sigui una àrea molt important
des del punt de vista naturalístic—, i ses Salines d’Eivissa i de Formentera, amb una funció
ecològica molt important.
Les unitats paisatgístiques del Pla Territorial d’Eivissa i de Formentera
La varietat de la naturalesa a l’arxipèlag de les Pitiüses es correspon al seu torn amb una
varietat, sorprenent per a un espai físic tan petit, de paisatges. A les costes s’alternen fronts de
penya-segats amb platges àmplies o amb cales que acreixen el seu atractiu amb la presència
de nombrosos volums emergint de l’aigua: els illots. L’espai interior ofereix tossals, muntanyes i
plans que generen espais vitals variats, amenitzats per activitats tradicionals com l’agricultura,
l’explotació salinera o la tradicional arquitectura eivissenca de dimensions humanes i plena
integració en el medi.
El procediment emprat en el Pla Territorial Insular per a la divisió espacial de les illes de
Formentera i d’Eivissa s’ha basat o s’ha establert a partir de criteris visuals, que han permès
establir conques visuals i unitat homogènies quant al contingut, emprant criteris
d’homogeneïtat.
Per analitzar el paisatge de les Pitiüses, s’han identificat i s’han seleccionat els elements més
representatius; és a dir, aquells que formarien prioritàriament la seva realitat visual. En cada
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una de les zones en què es va dividir, es va considerar el relleu, el sòl, la morfologia i
l’estructura dels seus components, les formacions puntuals que poden aparèixer, els usos i la
vegetació que alberguen i el tipus de poblament que associat a ell ocupa el territori.
Es va considerar, per tant, al paisatge com una combinació d’elements físics, biòtics i antròpics,
el resultat visible de la qual és clarament perceptible, però no sempre fàcilment comprensible.
D’aquesta manera, la zona d’Eivissa s’ha arribat a compartimentar en vint-i-sis unitats de
paisatge; Formentera, en sis i, finalment, tres unitats corresponents als conjunts d’illots que es
troben sota l’abric de les illes majors. Les unitats així obtingudes s’han agrupat en tres grans
zones: Eivissa, Formentera i illots:
UNITATS PAISATGÍSTIQUES
ILLA D’EIVISSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pla de Vila
Serra Grossa
Ses Salines d’Eivissa
Es Cubells
Punta Llentrisca
Sa Talaia de Sant Josep
Cala d’Hort
Cales de Ponent
Cala Comte
Sant Antoni de Portmany
Cala Gració - Cap Nunó
Pla de Corona
Pla de Sant Gelabert

14.
Pla d’Aubarca
15.
Port de Sant Miquel
16.
Sant Joan de Labritja
17.
Portinatx
18.
Sant Vicent de sa Cala
19.
Es Figueral
20.
Sant Carles de Peralta
21.
Cap Roig -Tagomago
22.
Santa Eulària d’es Riu
23.
Vall del riu de Santa Eulària
24.
Sant Llorenç de Balàfia
Sant Miquel de Balansat - Santa Gertrudis
de Fruitera
26.
Cala Llonga

ILLOTS
27.
Illots de ponent
28.
Illots del sud
Illots d’Espalmador i Espardell

FORMENTERA
30.
Estanys de Formentera
31.
Cap de Berberia
32.
La Mola
33.
Sa Pujada a la Mola
Nuclis i zones agrícoles del centre de
Formentera
35.
Es Carnatge - Migjorn

A l’illa d’Eivissa, set unitats arriben a una valoració màxima de qualitat paisatgística: sa Talaia
de Sant Josep, Cala d’Hort, Pla de Corona, Sant Joan de Labritja, ses Salines i Cap Nunó, ja
que:
— Totes presenten una vegetació de gran atractiu visual perquè, com en el cas de Sant Joan,
Cap Nunó o sa Talaia de Sant Josep, formen masses forestals importants que copen gran
part de la visió de l’observador. D’altres són més reduïdes o més humils, i presenten unes
característiques que doten el paisatge d’una gran espectacularitat cromàtica i, per tant,
visual (ametlers del Pla de Corona), o creen una imatge molt atractiva o singular (ses
Salines d’Eivissa i Cala d’Hort).
— Totes presenten un relleu destacat amb altures importants i un litoral apreciables. La
subunitat de ses Salines d’Eivissa presenta importants superfícies d’aigua (estanys saliners)
que la doten d’una singularitat i d’un atractiu especial.
— Finalment, destaquen perquè les actuacions humanes són pràcticament inexistents com en
el cas de Cap Nunó; perquè, encara que són escasses, presenten unes característiques
paisatgístiques i visuals molt atractives, com ara Sant Joan (bancals i conreus tradicionals), i
perquè, encara que siguin importants, són un reducte dels valors culturals i paisatgístics
tradicionals de l’illa, com ara Cala d´Hort, sa Talaia de Sant Josep, Pla de Corona i ses
Salines. Les dues primeres constitueixen espais de gran bellesa perquè atresoren gran part
de la tradició agrícola tradicional, mitjançant cultiu en marjades o en camps oberts ben
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conservats amb una vegetació agrària molt cuidada, que els converteixen en zones
singulars. L’’última presenta un paisatge saliner de gran interès paisatgístic.
Les zones paisatgístiques de Serra Grossa, Cap Nunó, Pla de Sant Gelabert, Pla d’Aubarca,
Port de Sant Miquel de Balansat, Sant Joan de Labritja, Sant Vicenç de sa Cala, Cap Roig i
Tagomago, Sant Llorenç i Santa Gertrudis, Estanys de Formentera i Cap de Berberia, ofereixen
una alta qualitat intrínseca del paisatge, ja que corresponen a unitats que no assoleixen el valor
més alt per algunes de les raons següents:
— Presència d’actuacions humanes escasses, però poc concordants amb l’entorn que fan que,
a pesar de tenir un relleu important i una vegetació de valor global molt bons, el valor total
disminueixi, com a la unitat Port de Sant Miquel on les urbanitzacions deterioren la imatge
del conjunt.
— L’absència de relleus importants o d’una vegetació forestal o agrària menys destacada dins
del paisatge, impedeix una major valoració al Pla d’Aubarca, al Pla de Sant Gelabert i al Cap
Roig i a Tagomago, a pesar de presentar actuacions humanes molt concordants o relleus
litorals apreciables.
A les unitats es Cubells, Punta Llentrisca, cales de Ponent, Cala Comte, Sant Agustí d’es
Vedrà, es Figueral, Sant Miquel de Balansat i Santa Gertrudis de Fruitera, Sant Llorenç de
Balàfia i Cala Llonga, la qualitat intrínseca ha estat valorada com a mitjana, ja que no presenta
ni elements de gran distribució destacats ni elements al contrari portadors de dèficits de
qualitat.
Finalment, Sant Antoni de Portmany, Pla de Vila, Santa Eulària d’es Riu i Vall de Santa Eulària
que coincideixen amb les zones més poblades i de major desenvolupament d’actuacions
humanes, han estat valorades amb una qualitat del paisatge baixa o molt baixa, ja que el relleu
pla o ondulat produeix una certa monotonia, la vegetació d’efecte paisatgístic és poc abundant i
les actuacions humanes són abundants o molt poc concordants, o ambdues.
3.2.

L’AIGUA EN LA CONFIGURACIÓ DEL PAISATGE

Cada paisatge podria ser interpretat a partir d’un element dominant que li dóna sentit: la ciutat o
el camp, la plana o la muntanya. Així, podríem definir el paisatge de l’aigua com «paisatge per
al qual l’aigua és un factor limitant tant en sentit ecològic com per a la seva gestió». Aquesta
definició testifica la doble complexitat del paisatge de l’aigua: caldria tenir en compte, d’una
banda, la complexitat de la noció ‘paisatge’ i, d’una altra, la del paper de l’aigua al paisatge.
Per entendre la dinàmica dels paisatges terrestres, cal tenir en compte dues classes de
variables: els patrons i els processos biofísics que els modelen i que controlen tres funcions
clau per al sosteniment de la vida sobre la Terra (els fluxos d’energia, els fluxos d’informació i el
reciclatge de nutrients). Per conèixer el comportament d’un paisatge, és essencial comprendre
com es duen a terme aquests controls, les restriccions que imposen i les interaccions que
requereixen per mantenir les estructures i els processos dels paisatges en l’espai i el temps.
El segon conjunt de variables es refereix a les pertorbacions i els potencials de recuperació
dels paisatges, especialment aquelles directament associades a les activitats humanes i als
usos del sòl, els sistemes de producció de qualsevol classe de béns i de serveis per al
sosteniment de la vida humana i la producció de rebuigs. Les activitats humanes influeixen
sobre els patrons i els processos biofísics dels paisatges i són recíprocament influenciades per
aquests patrons i processos. Aquesta interacció dialèctica fa inseparable a les activitats
humanes dels factors que controlen el comportament en l’espai i en el temps.
L’aigua és un component multifuncional dels paisatges terrestres amb funcions vitals paral·leles
en la natura i en les societats humanes, com a hàbitat, com a sistema de transport d’energia,
de matèria orgànica i de minerals, com a factor productiu de biomassa i d’aliments, etc.
Una comprensió bàsica de la fonamental interrelació entre societats humanes i processos
biofísics en l’àmbit dels paisatges, facilita la comprensió de l’extrema complexitat del paper
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multifuncional de l’aigua en l’organització de la vida a la biosfera i permet vincular en un tot els
processos biofísics i humans relacionats amb l’aigua dins d’un sol marc conceptual.
Des d’aquesta perspectiva, l’anàlisi de les interaccions entre processos ecològics, societats
humanes i paisatges, pot prendre’s la conca hidrològica, la totalitat del sistema fluvial i la xarxa
de drenatge, com una unitat fonamental d’organització de la biosfera, a partir de les
consideracions següents:
— Els sistemes fluvials integren patrons i processos dels paisatges terrestres. Els seus estats
presents, especialment les seves condicions biològiques, reflecteixen les conseqüències de
les accions humanes sobre els paisatges.
— El paisatge influeix sobre els sistemes fluvials i la xarxa de drenatge a través de diferents
processos i mecanismes, i a diferents escales espacials i temporals.
— El volum i la qualitat de l’aigua necessària per mantenir les funcions i els serveis ambientals
vitals depenen de l’habilitat del paisatge per col·lectar i mantenir-la neta.
— Les activitats humanes han fragmentat, han interferit i han pertorbat els patrons, les
estructures i els processos dels sistemes fluvials i els seus paisatges, i hi han causat efectes
acumulatius, devastadors i potencialment irreparables.
En aquest sentit, les conques de drenatge, com a sistema ecològic dinàmic i obert i com a
ecosistema, geomorfològicament i biòticament, és un mosaic molt complex de paisatges
aquàtics i terrestres estretament interconnectats, el comportament i l’evolució del qual opera en
un ampli rang d’escales espacials i temporals.
Per tant, l’aigua és sempre un element estructurant que condiciona tant les formes
paisatgístiques com les diferents pràctiques de les societats. Així mateix, l’aigua hauria de
considerar-se no sols com un element material del paisatge, sinó també com una qüestió
sociocultural dins del concepte de paisatge. L’aigua és, alhora, un element que estructura als
paisatges, un vector de diverses matèries, un recurs per als sistemes biòtics i socials, un
fonament del nostre imaginari paisatgístic comú, un condicionant de supervivència de les
societats i territoris actuals, i un mitjà de vida. A més, l’aigua és la base de diferents pràctiques
relacionades amb els riscs naturals, amb la preservació de paisatges banals o remarcables,
amb l’exercici d’activitats recreatives, amb el desenvolupament urbà, etc.
La gestió de l’aigua és, doncs, un aspecte fonamental no sols en el manteniment de la qualitat
de les aigües subterrànies, sinó també per a la conservació de molts dels ecosistemes més
rellevants de les Illes Balears. La major part d’espècies endèmiques de distribució localitzada
depenen directament de l’aigua per al manteniment dels seus hàbitats (coves, aqüífers, fonts,
torrents, etc.). La garantia d’un cabal i una qualitat de l’aigua adequats és, per tant, essencial.
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3.2.1.

PAISATGES FLUVIALS

Torrents
El paisatge d’un torrent i de les seves riberes pot ser definit com la manifestació d’un
ecosistema o d’un hàbitat fluvial que és diferenciable del seu entorn per les seves
característiques geogràfiques, biòtiques i abiòtiques. L’ecosistema fluvial percebut podria
assimilar-se al paisatge fluvial, sempre que hi quedin integrats els ambients següents: la llera,
l’aigua, les riberes, les planes d’inundació i les lleres abandonades; és a dir, tots aquells espais
en què la presència permanent o esporàdica d’aigua sobre la superfície del terreny o pròxima a
aquesta els confereix un atribut essencial en el funcionament.
El paisatge fluvial és la manifestació d’un sistema extraordinàriament complex que en
sobrepassa els límits geogràfics; ja que es veu afectat tant per l’ús de l’aigua com per l’ús del
sòl en tota la conca vessant.
A les Illes Balears, els torrents són l’únic tipus d’ecosistema d’aigües corrents que hi ha, i
juntament amb els ecosistemes lenítics (zones humides) conformen la diversitat d’ecosistemes
aquàtics continentals.
La tipologia dels torrents de les Illes Balears pot definir-se d’acord amb l’altitud màxima, la
grandària de conca, el pendent del tram, la precipitació mitjana, el percentatge de substrat
impermeable i el tipus morfològic en canó. Així, es podria parlar de cinc tipologies d’aigua
superficial continental, a saber:

Tipus de torrent
Torrent del pla
Torrent tipus canó
Torrent sobre sòls
impermeables
Torrent gran del pla
Torrent de muntanya

Característiques
El tipus dominant a les 4 illes. Presenta un pendent baix, nivells de precipitació
baixos i mides de petites a mitjanes.
Està representat únicament a la Serra de Tramuntana de Mallorca. Presenta
elevats pendents i precipitacions.
Aquest tipus és present a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, i engloba torrents
de distintes característiques i que tenen en comú que el llit és impermeable.
Són els torrents amb conques més grans, i inclou la part final dels torrents de
na Borges, badies d’Alcúdia i de Palma.
Són conques de mida petita a mitjana, de pendent mitjà i valors mitjà-alts de
precipitació. Està representat tan sols a Mallorca.

Els principals efectes negatius des del punt de vista paisatgístic sobre els torrents de les illes
són les pressions hidromorfològiques i la qualitat de l’hàbitat, produïdes per l’erosió de
vessants, la sequera artificial a les lleres dels torrents a causa de la sostracció d’aigua amb
canonades i les activitats directes a les lleres, per cremes i per neteja de torrents.
En relació amb la pressió a causa de l’erosió de vessants, cal indicar que de manera natural, la
vegetació de ribera (arbusts i arbres) manté amb les seves arrels els bancs de les lleres dels
torrents. En permet l’estabilitat, en retenir els sediments que són arrossegats pels vessants i les
conques en èpoques de pluges torrencials. L’eliminació de la vegetació de ribera té com a
conseqüència que els materials erosionats a la conca arriben als torrents i els omplen. Per això,
augmenta el risc de les crescudes.
D’una altra banda, la sequera artificial a les lleres dels torrents a causa de la sostracció d’aigua
amb canonades, n’ha modificat progressivament el règim hidrològic natural. Els cabals
circulants s’han vist reduïts en quantitat i en durada, a causa de l’augment progressiu de
captacions d’aigües superficials i d’aigües subterrànies (pous). Aquesta pressió pot arribar a
ser extrema en la canalització de fonts de muntanya, la qual cosa en un futur podria destruir el
sistema aquàtic i les comunitats que hi viuen.
Aiguamolls
Els processos i les interaccions existents entre els components dels aiguamolls (aigua, sòls,
topografia, microorganismes, plantes i animals) generen un conjunt de valors i de beneficis per
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als éssers humans que poden dividir-se en tres tipus: funcions, productes i atributs dels
aiguamolls. La combinació de tots ells fa que els aiguamolls tinguin un elevat valor social,
paisatgístic i econòmic.
Poden definir-se els aiguamolls com a ecosistemes o unitats funcionals del paisatge que, sense
ser ni un riu, ni un llac, ni un medi marí, constitueixen, en l’espai i en el temps, una anomalia
hídrica positiva respecte al seu entorn més sec, sempre que tenguin tots o alguns dels atributs
següents: inundació o saturació permanent o estacional, vegetació higròfila, almenys
periòdicament, i sòls hidromorfs.
Tres són els factors o components bàsics que expliquen les diferències entre aiguamolls i uns
altres tipus d’ecosistemes aquàtics o terrestres: l’aigua, la cubeta —entenent per tal, tant el
modelatge depressionari, que permet la retenció, com l’estancament i l’aflorament de l’aigua, i
les formacions superficials (sediments i sòls) associats al sistema humit— i els organismes.
Però els aiguamolls són molt més que un simple acoblament en l’espai i en el temps d’aquests
tres elements; són realment el resultat del procés d’interacció establert entre aquests, la qual
cosa, al seu torn, determina un tipus de paisatge altament hetereogeni.
Les principals alteracions que poden afectar els aiguamolls de les illes, com a conseqüència de
les pressions que pateixen, són:
— Destrucció directa de l’aiguamoll: a causa del rebliment, del drenatge induït per objectius
sanitaris o canvis d’ús, de la urbanització, etc.
— Canvis de l’hàbitat: com a conseqüència d’una gestió artificial de l’aiguamoll.
— Canvis de règim hídric: per explotació dels aqüífers associats, de les alteracions dels cursos
naturals, de la introducció forçada d’aigua de mar per produir sal, etc.
— Contaminació orgànica d’origen urbà (aigües residuals) o agrícola (fertilitzants), i inorgànica
d’origen industrial o urbà (substàncies tòxiques, metalls pesants) o agrícola (plaguicides).
— Explotació de recursos naturals (pesca, pasturatge, caça, freqüentació excessiva, etc.).
— Introducció d’espècies exòtiques i invasores.
3.2.2.

PAISATGE DEL LITORAL

La zona costanera es defineix com una banda de terra, d’amplada variable, formada per la
interacció de processos terrestres, marins i atmosfèrics. De la mateixa manera podrien
considerar-se com a aigües costaneres les masses d’aigua, d’amplada i profunditat variables,
influïdes per la interacció de processos terrestres, marins i atmosfèrics. Així com l’ecosistema
de les riberes no es pot separar del riu, la zona costanera no s’hauria de separar de les aigües
costaneres, ja que es tracta d’ecosistemes interconnectats. D’acord amb l’anterior, les aigües
costaneres i de transició serien la part aquàtica del sistema costaner.
La franja costanera és sempre un territori singular, atesa la gran varietat d’ambients climàtics,
marins, geològics i sedimentaris, com són els estuaris, les llacunes litorals, les platges i les
dunes, els esculls, les praderies submergides, etc. La varietat i la singularitat dels ecosistemes
que conflueixen en aquest àmbit comprenen valors naturals, paisatgístics i socioeconòmics
molt importants.
La costa alberga elevats valors ambientals i manté un seguit d’activitats econòmiques de
notable importància, entre les quals destaca el sector turístic i el transport marítim. Convé
destacar la importància que la franja litoral té com a hàbitat de nombrosos endemismes. Tant
per a la vegetació com per a la fauna, el litoral es configura com un dels ambients més idonis
per a l’establiment de nombroses comunitats vegetals i faunístiques rellevants. No obstant això,
el litoral és, probablement, un dels paisatges més agredits de les illes, com a resultat de la
pressió urbanística generada pel desenvolupament turístic de l’arxipèlag.
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El principal impacte paisatgístic correspon a les intrusions visuals provocades per les
estructures en altura i en pantalla que oculten i desfiguren les característiques del paisatge
costaner. No obstant això, més enllà de l’impacte exclusivament visual, el desenvolupament
d’infraestructures, d’urbanitzacions, de parcel·lacions i de construccions deriven en altres
transformacions intenses i perdurables del medi natural, com l’extracció d’àrids del fons marí,
l’abandó agrícola i la pèrdua de flora i de fauna de les distintes unitats ambientals (forestals,
herbàcies, rupícoles, platges, zones humides, salobrars, roquerars litorals, etc.), que afecten
igualment la qualitat paisatgística del litoral balear.
3.2.3.

PAISATGE AGRARI

En la concepció del territori insular com un ecosistema ric i complex, s’ha destacat l’equilibri
històric entre explotació dels recursos per part de l’agricultura i la reproducció del patrimoni
natural. És destacable l’important paper que ha correspost tradicionalment a l’activitat agrícola i
ramadera en l’economia, en la societat i en la cultura tradicional de les Illes Balears. Les
pràctiques agropecuàries, a més de constituir durant segles la manera de vida principal, han
contribuït de manera decisiva a modelar un paisatge que, íntimament travat amb els recursos i
la diversitat d’ambients illencs, constitueix uns dels senyals d’identitat majors de les Illes
Balears.
Precisament, els ecosistemes agrícoles exerceixen a les Illes Balears un important paper en
relació amb la riquesa paisatgística del territori i amb la biodiversitat florística i faunística
associada a aquest tipus d’ecosistemes. Encara així, les zones agrícoles són les que han patit
una major pèrdua de superfície entre els anys 1987 i 2000 (2,1% de la superfície), que
actualment corresponen principalment a zones urbanes, a zones industrials i a zones
comercials.
No obstant això, totes les virtuts que habitualment s’associen a la vida pagesa tradicional de les
Illes Balears i a la seva capacitat de crear i de gestionar un paisatge de valors ecològics i
estètics notables no han d’ocultar els canvis dels últims decennis i les debilitats actuals de
l’agrosistema, tant des del punt de vista ecològic com econòmic.
Les zones agrícoles ocupen la major part del territori de les Illes Balears (57,5%). Els conreus
anuals associats a conreus permanents són els que ocupen una major superfície agrícola
(39,3%), seguits dels conreus herbacis en secà (15,9%), i dels mosaics de conreus (14,7%).
Des del punt de vista paisatgístic, cal destacar la diferència entre la superfície de zones
agrícoles en secà (89,8%) i la de zones agrícoles en regadiu (10,2%).
Convé destacar que l’aigua sempre ha constituït un element fonamental en l’agricultura dels
països mediterranis, en ser el seu potencial agrícola fortament dependent de l’activitat del
regadiu, en el qual l’aigua constitueix el factor essencial del procés productiu. En condicions
mediterrànies i amb grans planures o llomes suaus predominants, les barreres muntanyoses i
l’aigua diferencien els espais agrícoles de les Illes Balears en:
— Regadius del pla central de Mallorca i de les planures de Menorca. Els regadius tradicionals
i d’aigües subterrànies amb importants extensions de farratges, cítrics i fruiters, hortalisses i
patates, se concentren al nord del Pla. Els problemes de drenatge a les vores (Sant Jordi i
ses Salines, pròxim a les àrees de boví a Mallorca), i d’escassetat d’aigua en general,
reforcen els derivats de la pressió urbanística.
— Planures. Els secans mediterranis d’ametlers i uns altres de llenyosos (figuera, garrover)
dominen el paisatge agrari a Mallorca i a Eivissa, mentre que els farratges i els cereals ho
fan a Menorca. La ramaderia de boví a Menorca marca la seva orientació especialitzada. Es
mantenen dues àrees de vinya en regressió: l’alta, al Pla (que coincideix amb una àrea
d’especialització en porcí), i la baixa, a la vora de Llevant.
— Llomes d’Eivissa i Formentera, Raiguer, Puig de Randa i serres de Llevant a Mallorca. La
preferència de l’ametler s’accentua; queden taques d’oliverar amb presència d’oví, i s’hi
alterna el matoll amb la presència del pasturatge amb caprí.

33

ANNEX III DE L’ISA DEL PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

— Serra de Tramuntana. Constitueixen espais forestals de pinars, de matoll i de terrasses
d’oliverar marginal de subsistència. Hi ha aprofitaments de ramaderia extensiva d’oví i de
cabrum, i explotació forestal de pinars. L’agricultura se situa en mosaic de terrasses i en
enclavaments plans.
Per tot això, l’activitat agrària representa un paper decisiu i estratègic en la conservació del
paisatge, del medi ambient i de la qualitat de l’entorn. Per això, l’abandonament de l’activitat
agrària representa un problema. Així mateix, també són amenaces que cal prendre en
consideració, l’increment de les taxes d’erosió a les zones d’un major pendent, l’increment de
risc d’incendi i la pèrdua d’espècies lligades als ambients agraris.
L’abandonament obeeix principalment a raons de marginalitat productiva i de falta de viabilitat
econòmica, especialment a zones de sòls més pobres i d’escassetat o de falta d’aigua, i a
expectatives d’urbanització. La conseqüència territorial sol ser una pèrdua de valor paisatgístic i
ecològic, i un increment del risc d’erosió de sòls i d’incendis; per tant, un deteriorament de la
qualitat paisatgística del territori.
3.2.4.

PAISATGE CULTURAL I PATRIMONIAL

El paisatge és un fet eminentment cultural; reflecteix les valoracions que les distintes societats
fan dels seus territoris; a més, tot paisatge té uns fonaments naturals i un procés històric de
formació que han de ser ben coneguts i considerats en les actuacions que, en major o menor
grau, hi incideixen.
Des d’aquesta perspectiva cultural i patrimonial, és freqüent que a les zones on l’aigua és
morfològicament i funcionalment protagonista, l’activitat humana hagi intervingut històricament
per ordenar i per aprofitar els recursos i els ambients naturals hídrics, modelant així paisatges
clarament culturals.
A les Illes Balears, l’absència de rius, l’aridesa i les temperatures elevades a l’estiu, han fet de
l’aigua un bé molt apreciat al llarg de tota la història. Aquesta escassetat va obligar els nostres
avantpassats a crear enginys per captar aigua subterrània i per emmagatzemar l’aigua de pluja.
Amb els pous i les sínies s’extreia l’aigua situada a més profunditat. La forma més complexa
d’obtenir aigua subterrània va ser el sistema de les anomenades fonts de mina, consistents en
l’excavació de galeries o de mines fins a aconseguir l’aigua i proporcionar-li una sortida a
l’exterior.
Per recollir l’aigua de pluja o d’un corrent, es feien dipòsits coberts amb estructures de pedra
(safareigs, clots de pedra natural, abeuradors) per evitar-ne l’evaporació i la putrefacció.
La necessitat bàsica d’aigua feia que també es construïssin xarxes de sèquies, d’estanys, de
safareigs i d’aljubs per portar-la als horts, a les cases o als pobles. L’ús d’aquest recurs ha fet
sorgir comunitats o sindicats de regants per regular el dret de reg de cada propietari, establir
unes pautes de neteja de les síquies i sancionar-ne els infractors.
D’una altra banda, evitar que els torrents facin malbé als camps de cultiu ha estat un altre dels
motius d’especial preocupació al llarg dels segles. En aquest sentit, la manera més comuna per
lluitar contra l’empenta destructora de l’aigua era la d’alçar una paret amb pedra seca a un
costat i a l’altre dels torrents. Les obres més ambicioses van arribar a desviar el curs de l’aigua
del seu trajecte natural, o a enterrar-la al llarg d’alguns trams.
A les marjades de la Serra de Tramuntana trobam enginyoses maneres d’integrar els torrents i
els murs, que arriben a provocar petits salts d’aigua. Proliferen també les conduccions per
recollir l’aigua abocada a través de les mateixes parets i conduir-la fins als torrents. En totes
aquestes canalitzacions és freqüent trobar pontets de pedra en sec per travessar-les.
El patrimoni cultural que alberga aquests paisatges és un entreteixit d’estructures d’interès i
valor per si mateixes: trames rurals (parcel·lari, mosaic de conreus, edificacions tradicionals
disperses), sistemes hidràulics (canals, síquies, etc.), elements de patrimoni arqueològic
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industrial (com els camps de molins per a l’extracció d’aigua subterrània al Pla de Sant Jordi i
sa Pobla), ponts, etc.
En conclusió, l’enginyeria hidràulica tradicional de les Illes Balears és rica i variada, i configura,
en certa manera, el paisatge de l’arxipèlag.
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4. ANÀLISI DELS EFECTES DEL PLA SOBRE EL PAISATGE
El terme impacte ambiental fa referència a qualsevol alteració que l’execució d’un pla o projecte
indueix, directament o indirectament, en el medi. Per això és important recordar les
consideracions següents:
a) El medi ambient inclou una varietat d’elements i les relacions que s’hi donen, i no es
limita als elements naturals (fauna, vegetació, paisatge), sinó que engloba el medi
humà, les condicions de vida de les persones, les activitats econòmiques i socials i els
béns culturals.
b) Tot pla o projecte genera impactes, tant perjudicials com beneficiosos per al medi
ambient; és a dir, impactes positius o negatius.
El concepte d’impacte ambiental implica tres processos consecutius: modificació de les
característiques del medi, modificació dels valors o dels mèrits de conservació i significat de les
modificacions esmentades per a la salut i benestar humans. Així, els impactes ambientals
depenen de la naturalesa, de la grandària i de la localització del pla o del projecte, i poden ser
positius o negatius, reversibles o irreversibles, permanents o temporals, directes o induïts,
simples o acumulatius, etc.
Aplicat a l’àmbit visual, s’ha de diferenciar entre l’impacte paisatgístic i el visual. L’impacte
paisatgístic implica canvis en el caràcter o en la qualitat del paisatge. Per tant, l’estimació de
l’impacte depèn dels:
— Impactes directes sobre elements del paisatge.
— Efectes subtils sobre elements que confereixen al paisatge el caràcter o la diferenciació
local o regional.
— Impactes sobre elements reconeguts d’especial interès o valor, com a llocs protegits o
designats d’interès cultural.
L’impacte visual està relacionat amb els canvis que pateixen les possibles vistes del paisatge, i
els efectes que aquests canvis exerceixen en les persones. La seva valoració depèn de tres
factors:
— Impactes directes del desenvolupament sobre les vistes del paisatge com són la
intrusió o l’obstrucció.
— La reacció dels observadors que en poden ser afectats.
— Impacte sobre la bondat visual, la qual pot variar des de la degradació fins a una millora
de la visió.
Els impactes paisatgístic i visual no han de coincidir necessàriament. Els impactes al paisatge
poden ocórrer en absència d’impactes visuals, per exemple, on les construccions que
s’identifiquen amb el desenvolupament econòmic estiguin completament amagades de les
possibles vistes. De manera semblant, alguns desenvolupaments d’infraestructures, poden
tenir un significatiu impacte visual, però insignificant efecte sobre el paisatge. Per a totes les
noves incorporacions a un paisatge, ambdós casos han de ser considerats, a més, tenint
sempre en compte que aquests impactes poden tenir diversos orígens. Poden procedir de
canvis en l’ús del sòl, de reforestació, de construcció de nous edificis o d’estructures, de
projecció de camins, etc.
Els impactes tenen lloc quan els recursos visuals o del paisatge es veuen afectats. Per a la
valoració s’ha de tenir en compte que la rellevància de l’impacte és funció de la sensibilitat del
paisatge, dels observadors i de la magnitud del canvi que experimenten. En aquest aspecte el
terme sensibilitat es refereix al valor relatiu del paisatge i a la tolerància davant els possibles
canvis.
A continuació s’avaluen els efectes significatius que sobre el paisatge de les Illes Balears
poden derivar de l’aplicació del Pla. Per a això, s’han desglossat dos grans blocs, d’acord amb
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el caràcter de les afeccions sobre el medi paisatgístic (positiu o negatiu) que tinguin les
actuacions plantejades en el Pla.
4.1.

ANÀLISI DE LES ACTUACIONS POTENCIALMENT POSITIVES

El Pla proposat té un marcat caràcter ambiental, la qual cosa repercuteix que bona part dels
programes i d’actuacions planificats tenguin una afectació positiva sobre el medi ambient i el
paisatge en general.
En alguns casos aquesta afectació positiva és directa sobre els diferents vectors ambientals
(aigua, aire, sòl, etc.), a través de la restauració de lleres i de riberes i el manteniment de zones
humides, i en uns altres casos, l’efecte positiu sobre el medi visual és indirecte, ja que es
desenvolupen programes que cooperen amb el manteniment de l’activitat agrària al territori, fet
que comporta beneficis relacionats amb el manteniment del paisatge, amb la minimització dels
problemes d’erosió, etc.
A continuació s’exposen els eixos i les accions que promou el Pla amb efectes potencialment
beneficiosos per al paisatge i per al medi ambient en general.



Fonaments i criteris generals del Pla

Els objectius i les línies estratègiques de la gestió de l’aigua i del medi ambient hídric a la
demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, presenten beneficis des del punt de vista
ambiental i paisatgístic, ja que es fonamenta en un marc de protecció de les aigües superficials
continentals, de les aigües de transició, de les aigües costaneres i de les aigües subterrànies, a
través de:


Prevenció del deteriorament addicional de l’estat de les aigües subterrànies i
superficials.



Millora de la qualitat ecològica dels ecosistemes d’aigües continentals i costaneres.



Una gestió adequada dels hàbitats i de les espècies de medis aquàtics i aiguamolls.



Ús i gestió eficaç dels recursos hídrics.



Reducció de la contaminació de l’aigua.



Mitigació dels efectes de les inundacions i de les sequeres.



Increment de l’eficiència i de l’efectivitat de les polítiques d’aigües, gràcies a una millora
en l’elecció dels objectius i en la reducció de costs.



Consecució i manteniment del bon estat de les aigües l’any 2015.

Els eixos d’actuació definits en el Pla Hidrològic, d’acord amb la política comunitària en matèria
de gestió sostenible de l’aigua, suposa la protecció de tot el conjunt d’ecosistemes aquàtics i,
per tant, un enfocament més global per a la seva conservació. Així, més enllà del concepte
social i econòmic del recurs de l’aigua, els objectius del Pla repercuteixen a priori de
manera directa i positiva sobre els ecosistemes, els hàbitats i els paisatges aquàtics,
fomentant la gestió sostenible del recurs, no sols mitjançant un ús eficient sinó també reduint la
vulnerabilitat dels ecosistemes i dels paisatges de l’aigua.



Mesures per a la prevenció del deteriorament de l’estat de les masses d’aigua
superficial

El Pla estableix tot un seguit de mesures bàsiques per prevenir el deteriorament de l’estat de
les masses d’aigua superficial, mitjançant actuacions bàsiques com són la delimitació del
domini públic hidràulic, l’eliminació d’infraestructures situades en domini públic hidràulic,
l’adequació de lleres a zones urbanes, l’adaptació de les infraestructures existents a la xarxa de
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drenatge, la desrigidificació de la costa i el control de la pressió antròpica estacional en els
punts més amenaçats i, en particular, els ancoratges massius o en zones inadequades, etc.
Per tant, totes aquestes mesures han de contribuir a efectes positius sobre la varietat i la
singularitat dels ecosistemes costaners que comprenen valors naturals, paisatgístics i
socioeconòmics molt importants, minimitzant així els impactes i les agressions a què estan
sotmesos els paisatges litorals de les Illes Balears.
De la mateixa manera, pot fer-se front a la recuperació i a la funcionalitat física i natural del
litoral en aquelles àrees en què la presència d’innombrables ports, dics, espigons, murs de
contenció, etc.. Aquests suposen interrupcions i discontinuïtats greus per a la dinàmica litoral,
amb acumulacions excessives en determinats llocs i fortes erosions en altres, que generen
copioses perdudes econòmiques; augmenten el risc d’inundació d’àmplies zones del litoral, i en
degraden la qualitat paisatgístiques.
En aquest sentit, aquest nou enfocament integrador del recurs hídric trenca amb la dinàmica
seguida fins ara, no sols mitjançant la gestió sostenible del recurs en les aigües superficials
continentals i subterrànies, com es feia amb la planificació actual, sinó estenent la gestió del
recurs a les aigües costaneres i de transició. Aquest fet és important, perquè la gestió del
recurs no sols es limita a la plataforma continental, sinó que s’extrapola a la plataforma litoral.
Amb això s’evita camuflar a través de l’evacuació al mar una mala qualitat de les aigües
superficials continentals.
D’una altra banda, l’ordenació de les actuacions futures en el domini públic hidràulic, d’acord
amb els aspectes geomorfològics, hidrologicohidràulics, ambientals i territorials, permet una
major integració d’aquestes al paisatge en què s’implanten, de manera que es disminueixen els
danys potencials i s’assenten les bases del respecte de l’espai fluvial.
Per això, les eines que anuncia el Pla suposen efectes positius no sols en l’àmbit paisatgístic,
sinó també en els àmbits socioeconòmic i ambiental, atès que pretenen reduir el risc de
conseqüències negatives per a la salut i pe a la vida humana (com és el pla de sequera i el
d’inundacions), el medi ambient i el patrimoni cultural.



Establiment de cabals ecològics o mediambientals

El Pla Hidrològic determina els cabals ecològics per aconseguir el bon estat dels rius o de les
aigües de transició, amb l’objecte de mantenir de manera sostenible la funcionalitat i
l’estructura dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes terrestres associats.
En concret, per al manteniment dels ecosistemes estacionals i de les zones humides existents,
així com per evitar fenòmens d’intrusió marina, s’estableixen unes aportacions mínimes de
drenatge dels aqüífers, amb l’objecte de proporcionar unes condicions d’hàbitat adequades per
satisfer les necessitats les diferents comunitats biològiques pròpies dels ecosistemes aquàtics i
terrestres associats a aquestes zones, mitjançant el manteniment dels processos ecològics i
geomorfològics necessaris per completar els seus cicles biològics i aconseguir la integritat
biològica de l’ecosistema.
Per tant, mitjançant aquestes accions, s’incrementarà la qualitat visual que proporcionen els
aiguamolls, tenint en compte el manteniment i la potenciació dels seus components més
representatius i singulars, així com la seva aportació en relació amb altres paisatges de
l’entorn. Així mateix, ha de permetre la conservació d’elements o de conjunts d’interès
historicoartístic, així com els representatius de maneres de vida que formin part del patrimoni
etnològic.
La conservació de la funcionalitat ecològica del cicle de l’aigua en el seu conjunt, extrapola els
efectes positius que la seva gestió genera, anant més enllà de la seva conservació i englobant
amb això la preservació de tots els ecosistemes que es desenvolupen al voltant del recurs
aigua, i amb això els paisatges que porten associats. Per tant, estem davant un pla hidrològic
que reconeix el caràcter multidimensional i multifuncional de l’aigua, la qual cosa repercuteix de
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manera positiva en el conjunt d’hàbitats i d’ecosistemes que es nodreixen del recurs hídric per
al seu desenvolupament i, per tant, del paisatge influenciat en el seu conjunt.



Regeneració i protecció de lleres i de riberes

El Pla preveu actuacions de regeneració i de protecció de lleres i riberes, mitjançant la
conservació, la restauració i la rehabilitació de boscs de ribera i de vegetació arbustiva o
herbàcia ripària.
Les pertorbacions actuals que es produeixen sobre les zones de ribera poden ser nombroses i
diverses. En un espai tan reduït com el que ocupen els boscs de ribera, és lògic que les
agressions directes i indirectes tinguin una rellevància especial en els àmbits paisatgístic i
mediambiental.
Per tant, les actuacions de recuperació i de protecció proposades en el Pla, basat més enllà del
tradicional enfocament d’infraestructures de defensa de marges, ha de valorar-se positivament
des del punt de vista paisatgístic, en la mesura que compleix els objectius de qualitat ambiental
que estableix la Directiva marc de l’aigua. I, especialment, atès que la vegetació de ribera
afavoreix la creació de microhàbitats aquàtics en la làmina d’aigua, atorguen un valor
paisatgístic per remarcar en el contrast del paisatge mediterrani i poden tenir una funció com a
espai lliure (educativa o divulgadora).



Protecció, restauració o rehabilitació d’aiguamolls

Una de les propostes de gestió del Pla consisteix a desenvolupat programes de restauració i de
rehabilitació de zones humides. El programa de restauració ecològica intenta restablir
l’organització i el funcionament d’un ecosistema degradat o destruït, prenent com a referència
les condicions dinàmiques més semblants a les que li correspondria si no hagués estat afectat
per pertorbacions d’origen antròpic. Las seva actuació ha de valorar-se positivament des del
punt de vista paisatgístic, en recuperar el medi natural.
La rehabilitació es refereix als projectes de restauració que no pretenen recuperar les funcions
alterades del sistema ecològic, sinó un o més elements singulars de la seva estructura.
Aquests, en general, solen coincidir amb poblacions o amb comunitats d’organismes inclosos
en lleis i en convenis nacionals i internacionals de conservació, per la qual cosa la seva
execució no es justifica des del punt de vista hidrogeològic sinó més aviat ecològic. Aquests
incideixen de manera positiva en el medi natural i paisatgístic, en recuperar espècies que s’han
vist alterades per causes d’origen antròpic, i impliquen un important cost econòmic a curt i a
llarg termini.
La preservació dels aiguamolls no sols suposa un efecte positiu sobre la biodiversitat, en
protegir-se i en conservar-se els hàbitats associats a aquestes zones, sinó que els processos
hidrològics que s’hi realitzen, repercuteixen de manera directa no sols en la gestió del recurs,
sinó també en determinats fenòmens, com és el cas del control de les avingudes,
l’estabilització de la línia de costa, el control de l’erosió o l’estabilització de microclimes. Tot
això representa un impacte positiu sobre el medi natural i el patrimoni cultural i hidrològic de les
Illes Balears.
Al seu torn, la conservació i el manteniment dels aiguamolls, i amb això la seva vegetació,
permet estabilitzar els marges dels torrents i la línia de costa i disminuir l’erosió que en
aquestes zones es produeix per la fricció de les aigües d’escorrentia sobre els marges dels
torrents o per l’energia de les onades. Així mateix, els aiguamolls poden estabilitzar les
condicions climàtiques locals, en particular, les precipitacions i les temperatures, per la qual
cosa és un factor per tenir en compte, sobretot en els climes mediterranis.
En definitiva, les actuacions relacionades amb la restauració o la rehabilitació d’aiguamolls,
representen una millora ambiental considerable respecte a la situació actual, per la qual cosa
s’ha de valorar positivament com una eina de gestió que afavoreix la preservació i la
conservació del paisatge. Totes exerceixen un efecte positiu sobre el medi natural, social i
territorial.
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Plans d’explotació d’aigües subterrànies

El Pla proposa una norma d’explotació o d’autorització d’aprofitament per a les masses
d’aigües, on s’indiqui quins recursos es poden extreure; quins han de ser les característiques
tècniques de les captacions, fonamentalment la seva profunditat i les zones que han d’aïllar-se,
i la distància entre elles; en quines zones no han de fer-se perforacions; quines característiques
han de tenir els perímetres de protecció de les captacions destinades al proveïment, etc., amb
l’objecte de contribuir a confirmar els objectius d’aprofitament racional dels recursos
disponibles. Això suposa un efecte global positiu sobre la gestió i la explotació del recurs hídric.
Igualment, aquestes accions contribueixen a la millora de l’estat de les masses d’aigua i dels
ecosistemes i dels paisatges dependents, així com a la disminució de les tensions socials i
territorials. D’aquesta manera es pot aconseguir un ús més sostenible i eficient dels recursos
existents i que es puguin solucionar les pressions generades sobre l’estat de determinades
masses d’aigua.



Pla de reutilització d’aigües regenerades

El Pla defineix un programa d’actuació encaminat a la reutilització d’aigües regenerades. Des
del punt de vista paisatgístic, s’ha de considerar que la reutilització d’aigües regenerades
suposa un benefici ambiental, ja que, d’una banda, és reutilitzat un residu; i de l’altra, les
característiques de les aigües residuals depurades confereixen uns beneficis associats per a
l’ús agrícola, com la millora de les propietats físiques i químiques del sòl, la millora del
creixement vegetal i l’augment de la producció.
L’activitat agrària representa un paper decisiu i estratègic en la conservació del paisatge, el
medi ambient i la qualitat de l’entorn, representant l’abandonament d’aquesta activitat un
problema en la coherència i en la integració paisatgística i territorial.
Per tant, atès que l’aigua sempre ha constituït un element fonamental en l’agricultura, en ser el
seu potencial agrícola fortament dependent de l’activitat del regadiu, la reutilització d’aigües
regenerades en l’agricultura pot donar un impuls al desenvolupament rural. Perquè garanteix el
subministrament d’uns cabals idonis per als conreus existents i dóna peu que s’incrementin,
amb el consegüent manteniment de l’estructura rural i, per tant, una recuperació de valor
paisatgístic i ecològic i una disminució dels problemes derivats de l’abandonament de
l’agricultura.
En definitiva, les actuacions encaminades a un major aprofitament de les aigües regenerades
estan en la línia del respecte al medi ambient, de la millora del desenvolupament rural i de la
sostenibilitat, atributs indispensables per a la conservació d’una bona qualitat paisatgística.



Protecció de la qualitat de les aigües

La creació de programes de protecció de les aigües subterrànies davant la contaminació
antròpica proposades en el Pla, basats en l’establiment del perímetre de protecció de pous o en
la cartografia de la vulnerabilitat dels aqüífers, així com la identificació de les pressions
quantitatives i qualitatives, focus de contaminació, etc., suposa un efecte molt positiu, ja que
són mesures que representen restriccions per a una real protecció del recurs hídric subterrani,
adequades per encarar la preservació de la qualitat dels recursos hídrics subterranis.
L’establiment de les activitats humanes d’acord amb la capacitat del medi de suportar-la; és a
dir, en poder atenuar la càrrega contaminant, cal tenir en compte les característiques naturals
del terreny per fer una ocupació ambientalment responsable i paisatgísticament compromesa.
Per tant, prevenir la contaminació de l’aigua en el seu origen mitjançant l’establiment de
mecanismes de control, és una mesura que beneficia la protecció dels recursos hídrics,
assegurant que totes les fonts de contaminació es gestionen de manera sostenible de manera
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compatible amb el medi ambient; salvaguardant els paisatges vitals que depenen de l’aigua
subterrània, i garantint alhora l’abastiment d’aigua potable de la ciutat.
4.2.

ANÀLISI DE LES ACTUACIONS POTENCIALMENT ADVERSES

Una determinada actuació al territori pot desencadenar una transformació del paisatge alterant
de manera directa els seus principals components. Fonamentalment en modificar-se els
continguts del paisatge, els elements visuals es veuen alterats per la introducció de nous
components que no hi apareixien abans.
Evidentment, les actuacions que promou el Pla que estan relacionades amb qualsevol tipus
d’infraestructures, suposen en si mateixes un grau d’afecció al paisatge, que pot donar lloc a
efectes paisatgísticament adversos o negatius.
Determinades actuacions poden ser susceptibles de produir alteracions al paisatge, mitjançant
l’aparició de nous elements visuals, a saber:
— Colors: és la principal propietat visual d’una superfície. Determinades actuacions
introdueixen canvis quant a colors. Així, les edificacions introdueixen colors segons les
façanes, però clarament distingibles dels elements naturals.
— Formes: superfícies o volums delimitats per adquirir unicitat. Mitjançant la introducció
d’edificacions, complexos, equipaments, etc., sorgeixen noves formes geomètriques,
que s’introdueixen al paisatge.
— Línies: vores o fronteres percebudes quan hi ha diferències de color o de textura.
Especial configuració, mitjançant la introducció de noves infraestructures (camins, vies
d’accés, etc.) que es plasmen en el traçat de línies rectes i horitzontals, i
infraestructures elèctriques (com els línies elèctriques), que destaquen més a causa
d’una major visibilitat, ja que es troben en el pla vertical.
— Textura: agregació de petites mescles de formes i de colors en una configuració
superficial contínua. Segons les infraestructures, la textura és fina, mitjana o grossa,
per la qual cosa poden aparèixer densitats irregulars i un elevat contrast intern a causa
de determinades actuacions de planificació territorial i urbanística.
— Escala: tenint en compte que l’escala és la relació existent entre un objecte i l’àrea en
què se situa, determinades actuacions poden produir un major o un menor contrast
amb la composició paisatgística de l’entorn, dependent d’aquestes.
— Espai: caracteritzat per la composició espacial que dóna lloc a paisatges panoràmics,
tancats, focalitzats, etc. Segons les actuacions el paisatge es mostrarà visible o no
(tancat o obert) als observadors externs, des dels punts d’observació, com les
carreteres.
Per tant, l’efecte sobre el paisatge es deu a la intromissió d’un nou element en el medi. La
magnitud de l’efecte és funció de la qualitat i de la fragilitat de l’entorn, que defineixen el valor
intrínsec del medi en què es troba.
L’alteració de la qualitat visual en la fase d’obres de les instal·lacions està provocada pel
desbrossament, la presència i el moviment de maquinària i els serveis i els camins auxiliars
d’obra.
En la fase de funcionament de les infraestructures, la principal acció que modifica la qualitat del
paisatge és la presència d’edificacions, de línies elèctriques, de dipòsits reguladors i de les
estacions d’impulsió, etc. Dependent de les característiques de les infraestructures, les
incidències més significatives poden ser:
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— Deteriorament paisatgístic per la presència d’instal·lacions i d’estructures artificials, així
com per la desaparició d’elements naturals característics.
— Augment de la qualitat paisatgística per la presència d’una làmina d’aigua.
— Alteració paisatgística com a conseqüència de la formació d’enderrocs, obertura de
pedreres i graveres.
— Modificació de la qualitat visual per la presència de noves infraestructures.
A continuació s’exposen les actuacions i projectes que es deriven del Pla que a priori poden
repercutir o incidir negativament sobre la qualitat paisatgística de l’àmbit d’actuació.

2

Petites infraestructures (piezòmetres, estacions meteorològiques, sondeigs, etc.)

El Pla preveu la instal·lació de serveis bàsics per a la millora d’informació hidrogeològica i
coneixement del domini públic hidràulic, mitjançant el perfeccionament de les xarxes
meteorològiques, foronòmiques, piezomètriques i de qualitat, amb l’objecte d’adquirir un major
coneixement de l’estat actual del recurs i plantejar actuacions específiques per millorar-ne la
quantitat i la qualitat.
Quant a la xarxa meteorològica, es proposa la instal·lació de vint-i-dos estacions
meteorològiques a les Illes Balears, si bé aquestes propostes encara han de coordinar-se amb
el centre territorial de les Illes Balears de l’Agència Estatal de Meteorologia i, per tant, no s’han
confirmat ni definit exactament la situació de cadascuna. Al seu torn, es proposa ampliar la
xarxa foronòmica i la xarxa de piezòmetres actualment existents.
A priori els impactes que puguin generar aquestes instal·lacions poden ser considerats pocs
significatius sobre el medi natural, atès que la dimensió d’aquestes estacions solen ser
reduïdes, amb una ocupació mínima sobre el terreny, caracteritzada per extensió o per àrea
d’influència mínima i molt localitzada. No obstant això, la seva afecció al paisatge ve
determinada per la qualitat i per la fragilitat paisatgística de l’àrea d’ubicació d’aquests.
En general, durant la fase d’instal·lació dels nous equips de mesures proposades, les
alteracions són poc significatives o negligibles, i requereixen només d’una pràctica correcta i
expressament considerada en les unitats d’obra quant a la localització dels elements auxiliars,
la utilització d’accessos, la retirada de sobrants i de residus, la localització i la manera
d’abocament dels desguassos, el disseny d’edificacions auxiliars, la restauració dels terrenys i
de la vegetació, si n’és el cas.
Únicament pot produir un grau d’impacte més elevat en el cas d’una localització singular, en
relació, per exemple, a la vegetació (afecció a flora protegida), a la fauna (nidificació i cria) i al
paisatge (punts de gran visibilitat en zones d’alta qualitat paisatgística).
Des d’un punt de vista d’una afecció mínima en l’àmbit paisatgístic, la ubicació òptima
d’aquestes infraestructures és situar-les al costat de les infraestructures que puguin haver-hi
prèviament o bé en zones ja alterades antròpicament, amb l’objecte d’evitar la dispersió
espacial d’elements artificials sobre el medi natural.
Complementàriament i amb caràcter general, han de preveure’s les mesures preventives
següents:
— La instal·lació de les estacions ha de fer-se en el punt menys vulnerable
paisatgísticament, de tal manera que es minimitzin les afeccions sobre la qualitat
paisatgística per la introducció d’elements artificials. De la mateixa manera, se n’ha
d’evitar la ubicació en punts de màxima visibilitat.
— Les instal·lacions s’han d’integrar paisatgísticament, mitjançant l’ús de materials no
discordants amb l’entorn, donant prioritat als naturals (fusta, pedra, etc).
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— La restauració ambiental de les zones afectades, especialment en la construcció de
nous sondeigs, mitjançant la revegetació amb espècies autòctones, si cal.
— El control de la possible afecció sobre espais d’alta fragilitat visual o alta qualitat
paisatgística, com són els espais naturals protegits i els hàbitats d’interès comunitari
recollits en la Directiva 92/43/CE.
— L’execució d’un seguiment i d’una vigilància de la integració paisatgística d’aquestes
infraestructures, de la protecció de la vegetació circumdant, de la comprovació de la
integració ambiental del conjunt de l’obra i del control de les àrees restaurades.

2

Infraestructures lineals (conduccions, línies elèctriques, etc.)

En aquest apartat s’inclouen totes aquelles actuacions que proposa el Pla en relació amb les
interconnexions d’infraestructures existents, tant de xarxes d’aigua potable com d’aigua
regenerades. També s’inclouen tots aquells elements que es deriven de la construcció de grans
infraestructures (depuradores, dessaladores, basses, etc.), com són el traçat de conduccions
de canonades i el de línies elèctriques.
Evidentment, aquest tipus d’obres tenen repercussions mediambientals, especialment durant la
fase de construcció, com són:
— Ocupació temporal d’espais agrícoles, de vials rurals, de zones urbanes i de moviment
de terres.
— Provisió de materials, de residus de construcció i de terres inertes.
— Desbrossament i neteja que produeix una eliminació directa de la vegetació de la zona
afectada.
— Trànsit de maquinària i de vehicles pesats. Perforació de rases terrestres.
— Desmantellament de les instal·lacions aèries existents.
Totes aquestes afeccions paisatgístiques durant les fases d’obres (alteracions de la visibilitat i
major freqüentació sobre l’entorn d’actuació), són temporals, i les conseqüències poden ser
recuperables o simplement reversibles. Durant aquestes fases és difícil aplicar mesures de
correcció que atenuen totalment l’impacte paisatgístic, encara que sí que poden adoptar-se
mesures a l’obra per no amplificar les molèsties.
Després de la fase d’execució, els efectes adversos que es produeix són com a conseqüència
de la inserció d’elements de caràcter antròpic al paisatge. Per tant, depèn de les
característiques de l’entorn on se situen. En el cas que ens ocupa, gran part del paisatge de
l’entorn d’aquestes infraestructures presenta bàsicament característiques que es podrien definir
com a rurals. Per tant, la inserció de nous elements humans de diversa índole pot restar
naturalitat i conferir un major grau d’antropització. No obstant això, el soterrament d’aquestes
infraestructures minimitzen considerablement les afeccions paisatgístiques durant la fase de
funcionament.
Per tot això, amb caràcter general, l’estudi d’aquestes noves infraestructures lineals ha de:
— Aprofitar els corredors humans preexistents, amb l’objecte d’evitar l’augment de la
fragmentació del paisatge i la intrusió en zones naturals.
— Penalitzar aquelles actuacions que causen una major fragmentació de corredors
biològics i afecció de boscs, ecosistemes fluvials, aiguamolls i uns altres hàbitats
d’interès, cercant alternatives menys agressives per al medi natural.
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— Controlar les actuacions en zones de major fragilitat paisatgística i limitar la construcció
d’infraestructures en aquestes zones.

2

Grans infraestructures (EDAR, dessaladores, basses de reg, etc.)

En aquest apartat s’inclouen totes aquelles obres hidràuliques que promou el Pla que
presenten major entitat des del punt de vista ambiental. En aquest sentit, se circumscriuen les
infraestructures següents:
•
•
•

Millores en les infraestructures de sanejament i de depuració, ja siguin ampliacions o
noves construccions. En tot cas, aquestes es concreten en el pla director de
sanejament de les Illes Balears actualment en tràmit.
Futures actuacions per a la reutilització d’aigües regenerades, en allò que fa referència
especialment a la planificació de noves basses de regulació.
Noves plantes dessaladores. Dependent dels escenaris futurs, el Pla preveu l’estudi de
la construcció de noves plantes dessaladores a Mallorca i a Menorca, amb l’objecte de
diversificar l’oferta d’aigua en pro d’una bona gestió integrada de l’aigua a les Illes
Balears, afavorint un ús eficient dels recursos hídrics i augmentant-ne la sostenibilitat
global.

Totes aquestes actuacions lligades a la construcció de grans infraestructures porten
associades importants efectes negatius principalment sobre la conservació del sòl, la
vegetació, la fauna i, evidentment, sobre el paisatge, etc., així com sobre la possible
fragmentació del territori. Poden afectar els hàbitats naturals i, per tant, la qualitat paisatgística
dels diferents àmbits d’actuació.
Des del punt de vista paisatgístic, pot assenyalar-se que aquest tipus d’obres públiques tenen
una gran repercussió visual que, amb independència dels significats que se’ls atribueixen i de
les reaccions que susciten en els distints observadors, és en gran part deguda a la seva mera
presència. Aquesta repercussió opera a una escala determinada i els seus efectes sobre el
paisatge depenen molt directament de les condicions visuals del territori, com del grau de
mimetisme i adaptació al medi que es projecten i s’executen. En tot cas, el deteriorament que
pot causar l’execució d’una obra sobre el paisatge depèn de la qualitat i de la fragilitat d’aquest.
Per això, la construcció de noves edificacions de les obres hidràuliques proposades, ha
d’assegurar els criteris bàsics que han de servir per garantir la integració arquitectònica i
mediambiental, de tal manera que la ciutadania les percebi com un element integrador i
vertebrador del territori.
En aquest sentit, els projectes que es duguin a terme han de tendir a homogeneïtzar els
elements artificials, establint uns criteris estètics i tipològics uniformes, que n’afavoreixi la
integració paisatgística amb l’entorn i, per tant, amb el medi ambient que els envolta. Ha de
cercar-se l’ús de materials i de colors tradicionals, amb l’objecte de maximitzar la coherència
amb l’escenografia del territori, ocultant els elements més durs i realçant les vistes i els
elements més atractius, la qual cosa tendeix a aconseguir un equilibri entre el paisatge,
dominat per textures suaus i on la trama vegetal atenua la brusquedat que provoquen les
construccions.
En tot cas, l’execució d’aquest tipus d’infraestructures exigeix d’un estudi d’impacte ambiental
dels projectes que se’n deriven i el seu corresponent estudi d’incidència paisatgística, on es pot
determinar la viabilitat ambiental d’aquests, així com les seves alternatives o mesures
correctores per aplicar per a la seva integració paisatgística. Encara així, globalment es
defineixen un seguit de mesures preventives per intentar minimitzar els possibles efectes
potencials d’aquestes obres, a saber:
•

Promoure actuacions de millora ambiental d’infraestructures ja existents, a fi de
minimitzar els efectes negatius produïts per la construcció d’aquestes tant en la fase
d’obra com en la fase d’explotació, a fi de garantir la conservació d’elements territorials
valuosos i d’ubicacions de valor natural i cultural.
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•

Prioritzar aquells projectes que incorporen mesures ambientals en què es garanteixi la
conservació del medi i la seva integració paisatgística, així com els que limiten, a les
zones més sensibles, el traçat de camins o de nous accessos a les explotacions.

•

Considerar alternatives d’ubicació que permeti seleccionar la d’una menor incidència
paisatgística. Així mateix, la geometria dels elements de les obres hidràuliques ha de
dissenyar-se de manera que s’optimitzi l’ocupació de l’espai i, en aquest sentit,
minimitzar els impactes sobre el sòl i la vegetació.

Condicionament de trams de torrents i defensa contra inundacions

En el conjunt d’actuacions que promou el Pla per a la prevenció i per a la defensa d’avingudes i
d’inundacions, es planteja un conjunt d’actuacions i de obres de diversa índole relacionades
amb el condicionament de trams i amb la defensa contra inundacions Aquestes obres
s’engloben en treballs corresponents a:
— Adequacions i canalitzacions de trams de torrents que creuen zones urbanes o
urbanitzades, amb l’objectiu de fer front al perill actual d’avingudes i d’inundacions.
— Actuacions de millora en uns altres punts conflictius de la xarxa hidrològica.
— Reconstrucció de marges i de murs.
— Millora en la confluència de torrents.
— Rehabilitació de la desembocadura de torrents.
— Millora en el drenatge.
— Neteja.
— Senyalització.
— Execució de zones de passeig.
Totes aquestes actuacions per a la previsió i per a la defensa d’avingudes que anuncia el Pla,
suposen efectes positius socioeconòmics i ambientals, atès que pretén reduir el risc de
conseqüències negatives per a la salut i per a la vida humana, el medi ambient, el patrimoni
cultural i l’activitat econòmica associades a les inundacions.
No obstant això, puntualment aquestes actuacions poden produir impactes sobre el medi
natural i paisatgístic, de diversa naturalesa i magnitud, segons els treballs necessaris per
executar cada un dels projectes.
En general, els efectes previsibles que sobre el paisatge poden sobrevenir són durant la fase
de construcció, atès que les actuacions proposades poden afectar negativament l’entorn. En tot
cas, les actuacions han d’alterar el mínim possible les àrees de gran valor estètic i ecològic.
Per a la integració paisatgística de les actuacions, s’han d’emprar materials afins al medi, i
s’han de restaurar les àrees degradades amb espècies autòctones. En haver acabat els
treballs, es preveu una millora de la qualitat paisatgística per la revegetació d’àrees degradades
i la minimització dels processos erosius.
D’una altra banda, es podrien veure afectats elements patrimonials, per la qual cosa abans de
les actuacions han de fer-se prospeccions de les zones d’actuació.
Evidentment, els efectes previsibles que acaben de descriure’s depenen de les actuacions
concretes que es duguin a terme i la manera en què ocupin el territori. De tota manera, un gran
nombre d’aquestes actuacions es troben subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental segons la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears. I, per tant, a través d’aquest procediment se’n pot determinar
la viabilitat i els condicionants ambientals necessaris per aplicar, atès que s’ha de comptar amb
anàlisis mediambientals més detallades, així com d’una definició més concreta d’impactes i de
mesures necessàries per a la seva integració paisatgística.

45

ANNEX III DE L’ISA DEL PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

5. PROPOSTES DE MESURES I D’ACCIONS. CRITERIS D’INTEGRACIÓ
Com ja s’ha indicat, el Pla proposat té un marcat caràcter ambiental, la qual cosa repercuteix
que bona part dels programes i de les actuacions planificats tenguin una afectació positiva
sobre el medi ambient i el paisatge en general. No obstant això, determinades actuacions
proposades poden desencadenar una transformació del paisatge alterant de manera directa als
seus principals components.
Per això, en aquest apartat es recopilen totes aquelles recomanacions, mesures i criteris que
han sorgit al llarg de l’anàlisi feta en aquest estudi, amb l’objecte d’incorporar en la planificació
hídrica nous criteris d’índole paisatgística, que sumats als que ja puguin estar previstos en el
Pla, permetin integrar de la millor manera possible el desenvolupament de les accions
proposades amb el manteniment dels valors naturals de l’entorn que els rodeja, elevant la
qualitat paisatgística de les zones d’actuació.
Amb caràcter general, els projectes que es duguin a terme han de tendir a homogeneïtzar els
elements artificials, establint uns criteris estètics i tipològics uniformes que n’afavoreixin la
integració paisatgística amb l’entorn i, per tant, amb el medi ambient que els rodeja. Ha de
cercar-se l’ús de materials i de colors tradicionals, amb l’objecte de maximitzar la coherència
amb l’escenografia del territori, ocultant els elements més durs i realçant les vistes i els
elements més atractius, la qual cosa tendeix a aconseguir un equilibri entre el paisatge,
dominat per textures suaus i on la trama vegetal atenua la brusquedat que provoquen les
construccions.
En aquest sentit, s’ha de tenir en compte els aspectes següents:
— Elaboració d’estudis d’alternatives d’ubicació de les infraestructures, de tal manera que
permeti seleccionar aquella que presenti una menor incidència paisatgística. Per a això,
han de potenciar-se les localitzacions en punts menys vulnerables paisatgísticament i
punts de mínima visibilitat.
— La geometria dels elements de les obres hidràuliques ha de dissenyar-se de manera
que s’optimitzi l’ocupació de l’espai i, en aquest sentit, minimitzar els impactes sobre el
sòl i la vegetació.
— Aprofitar els corredors humans preexistents, amb l’objecte d’evitar l’augment de la
fragmentació del paisatge i de la intrusió en zones naturals.
— Penalitzar aquelles actuacions que causin una major fragmentació de corredors
biològics i afecció de boscs, d’ecosistemes fluvials, d’aiguamolls i d’uns altres hàbitats
d’interès, cercant alternatives menys agressives per al medi natural.
— S’han d’integrar paisatgísticament les instal·lacions, mitjançant l’ús de materials no
discordants amb l’entorn, donant prioritat als naturals (fusta, pedra, etc). En tot cas, ha
d’evitar-se models i tipologies impròpies de la zona d’actuació.
— La restauració ambiental de les zones afectades, especialment després de la fase
d’execució, mitjançant la revegetació amb espècies autòctones, si cal.
— L’execució d’un seguiment i d’una vigilància de la integració paisatgística de les
infraestructures, de la protecció de la vegetació circumdant, de la comprovació de la
integració ambiental del conjunt de l’obra i del control de les àrees restaurades.
— Promoure la conservació i la restauració dels valors patrimonials del territori de totes
aquelles tipologies relacionades amb l’enginyeria hidràulica tradicional (canals, sèquies,
fonts, safareigs, etc.).
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest document avalua les repercussions ambientals que pot ocasionar l’Esborrany del Pla
Hidrològic sobre els espais de la Xarxa Natura de les Illes Balears. Aquest constitueix l’eix
principal de l’aplicació de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23
d’octubre (DMA), en establir un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
L’anàlisi de les repercussions dels plans i dels programes forma part de l’avaluació ambiental
estratègica, regulada inicialment per la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació
dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient; i a través de la nova Llei
d’avaluació d’impacte ambiental a les Illes Balears (Llei 11/2006, de 14 de setembre, BOIB núm.
133, de 21 de setembre).
El procés de planificació, a banda del mateix Pla, preveu l’elaboració d’un programa de mesures
concretes i, d’acord amb l’òrgan ambiental competent, una avaluació ambiental estratègica (AAE)
per al conjunt de les actuacions. D’acord amb la legislació vigent, en tot el procés de planificació,
es preveu la participació pública mitjançant períodes d’exposició i de consulta perquè tots els
interessats puguin formular-hi al·legacions i participar-hi activament mitjançant la redacció dels
distints documents.
Així, mitjançant el procés de l’avaluació ambiental estratègica (AAE), s’avaluen els efectes
previsibles sobre el medi ambient derivats dels programes i de les actuacions definits en el Pla
Hidrològic proposat. S’anticipa l’avaluació ambiental en etapes de planificació generals i anteriors
a la redacció dels projectes que puguin derivar-se’n, i s’hi introdueixen criteris de sostenibilitat
durant el procés de planificació i de presa de decisions estratègiques.
La Directiva 92/43/CE presenta com a objectiu «contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i de la flora silvestres al territori europeu dels
estats membres als quals s’aplica el Tractat»
Les disposicions més importants de la Directiva 92/43/CE s’agrupen en dos capítols. El primer es
titula «Conservació dels hàbitats naturals i dels hàbitats d’espècies» i es compon dels articles 3 a
11, ambdós inclosos. El segon es denomina «Protecció de les espècies» i el configuren els articles
12 a 16, ambdós inclosos. El primer crea una xarxa d’espais denominada Xarxa Natura 2000.
D’altra banda, el Consell de les Comunitats Europees va adoptar la Directiva (79/409/CE) relativa
a la conservació de les aus silvestres (Directiva d’aus), i va marcar com a objectiu la conservació i
l’adequada gestió de totes les aus que viuen en estat silvestre al territori de la Comunitat Europea.
En l’annex I es relacionen les espècies que han de ser objecte d’especials mesures de
conservació. Per a aquestes espècies, els estats membres tenen l’obligació de conservar els
territoris més adequats, en nombre i en superfície suficient per garantir-ne la supervivència:
aquests territoris són les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA).
En la Directiva hàbitat es recull expressament que les zones especials de protecció per a aus
(ZEPA) ja classificades com a tal o les que es classifiquen en un futur, s’han d’integrar juntament
amb els LIC (llocs d’importància comunitària) a la Xarxa Natura 2000.

1.1. OBJECTE DEL PLA QUE S’AVALUA
El PHIB té com a objectiu general establir el marc normatiu pel qual han de regir-se
complementàriament l’aprofitament i la preservació del domini públic hidràulic, aclarint les
possibilitats d’accés al recurs; orientant les iniciatives dels municipis i dels diversos sectors
interessats, i establint-hi un conjunt d’obligacions respecte a la preservació.
El propòsit bàsic és aconseguir dos objectius fonamentals:
•

Aconseguir el bon estat ecològic de les masses d’aigües superficials i el bon estat
químic i quantitatiu de les aigües subterrànies.
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•

Aconseguir la recuperació integral de costs en els usos de l’aigua, sempre que això
no impliqui costs socialment inassumibles o desproporcionats.

En relació amb la gestió, l’elaboració del Pla s’ha basat en un tractament territorial per sistemes
d’explotació i en un tractament temàtic per especialitats. Cada illa s’ha considerat com un sistema
d’explotació resultat de l’agregació de masses d’aigua. Per tant, aquestes són les unitats bàsiques
considerades per a la gestió del recurs.
L’àmbit territorial del Pla és la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, que comprèn l’àmbit
territorial i l’administratiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

1.2. NECESSITAT DE L’ESTUDI DE REPERCUSSIÓ AMBIENTAL
L’àmbit territorial del Pla és la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, que comprèn l’àmbit
territorial i l’administratiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així, les actuacions
definides en el Pla poden produir afeccions a llocs que integren la Xarxa Natura 2000 de les Illes
Balears. Per tant, i en compliment del text de l’apartat 3 de l’article 6 de la Directiva hàbitats:
«Qualsevol pla o projecte que, sense tenir relació directa amb la gestió del lloc o sense ser-hi
necessari, pugui afectar de manera apreciable els llocs esmentats, ja sigui individualment o en
combinació amb uns altres plans i uns altres projectes, s’ha de sotmetre a una adequada
avaluació de les repercussions al lloc, tenint en compte els objectius de conservació d’aquest lloc
[..]».
Així mateix, per executar qualsevol pla o projecte que afecti un lloc de la Xarxa Natura 2000, la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) (BOIB
núm. 85, de 4 de juny), estableix en l’article 39.2 que: « […] s’ha d’adjuntar al pla o al projecte un
estudi d’avaluació de les repercussions ambientals en relació amb els objectius de conservació, i
ha d’incloure les mesures correctores corresponents. En el cas que s’apliqui al pla o al projecte la
normativa sobre avaluació d’impacte ambiental, aquest estudi d’avaluació de les repercussions
ambientals s’ha d’incloure en l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental corresponent.
Per tant, s’elabora aquest document d’avaluació de repercussions a espais de la Xarxa Natura
2000, com annex a l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) elaborat.

1.3. LEGISLACIÓ
• Directiva 1992/43/CE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i de la flora silvestres.
• Directiva 1997/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la qual s’adapta al progrés científic i
tècnic la Directiva 1992/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i de
flora silvestres.
• Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO)
(BOIB núm. 85, de 4 de juny).
• Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s’aprova l’ampliació de la llista de llocs d’importància
comunitària (LIC) i es declaren més zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) en l’àmbit
de les Illes Balears.
• Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears (BOIB núm.133, de 21 de setembre).
• Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat (BOE núm. 299, de
14 de desembre), per la qual es deroga la Llei 4/1089, de 27 de març, de conservació d’espais
naturals i de la flora i de fauna silvestre.
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1.4. METODOLOGIA
A l’hora de definir la metodologia en què es basa aquest document, s’han tingut en compte les
recomanacions existents en una publicació elaborada pels serveis de la Direcció General de Medi
Ambient de la Comissió Europea: European Commission, 2002. Assesment of plans and projects
significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of article 6 (3)
and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC, i les referències que d’aquest tipus d’estudis es fan a
la pàgina web de la Direcció General de Biodiversitat del Govern de les Illes Balears
(www.xarxanatura.es).
Atesa la diversitat d’hàbitats, d’espècies, de projectes i de plans que hi ha a la Unió Europea i les
variacions entre els diversos reglaments nacionals, l’estudi de repercussions ha de ser sòlid però
flexible. En la UE hi ha múltiples perspectives sobre la importància o el valor dels diferents llocs i
projectes. Per això, les decisions que s’adoptin en aplicar una metodologia han de ser al més
transparents i objectives possibles i, alhora, han de reflectir els judicis de valor inherents a
qualsevol avaluació mediambiental.
La Directiva sobre hàbitats porta implícita l’aplicació del principi de cautela, que requereix que els
objectius de conservació de Natura 2000 prevalguin si hi ha incertesa. La Comunicació de la
Comissió sobre el principi de cautela estableix que l’ús d’aquest principi pressuposa:
− Detecció d’efectes potencialment negatius d’un fenomen, d’un producte o d’un procediment.
− Una avaluació dels riscs que, a causa de la insuficiència de les dades o del seu caràcter
imprecís o no concloent, no permet determinar amb suficient certesa el risc en qüestió.
Per això, l’avaluació de repercussions ha d’insistir especialment en la demostració objectiva i
provada que:
√ No hi ha d’haver efectes significatius en un lloc Natura 2000.
√ No hi ha d’haver efectes negatius en la integritat d’un lloc Natura 2000.
√ No hi ha alternatives al Pla que pugui tenir efectes negatius en la integritat d’un lloc Natura
2000.
√ Hi ha mesures compensatòries que conserven o augmenten la coherència general de
Natura 2000.
Per tant, el contingut de l’informe es limita a les possibles repercussions sobre la Xarxa Natura
2000 de les Illes Balears que pugui provocar l’execució del Pla objecte d’anàlisi, tenint en compte
els objectius de conservació dels espais designats LIC i ZEPA. Aquests es determinen basant-se
en els tipus d’hàbitats de l’annex I presents al lloc i en les espècies de l’annex II que aquest
albergui i que figuren en els formularis oficials de la Xarxa Natura 2000 elaborats per la Comissió
(formulari normalitzat de dades, creat en virtut de la Decisió 97/266/CE de la Comissió de 18 de
desembre de 1996 -DO L 107 de 24.4.1997, pàg. 1). De tal manera que, per determinar l’alteració
de les espècies o el deteriorament dels hàbitats, cal referir-se a la informació comunicada pels
estats membres en aquests formularis.
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1.5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
Aquest document s’estructura en els apartats següents:
− Introducció, on s’aborda l’objecte del projecte que s’avalua, així com els motius d’aquest
document.
− Breu descripció del Pla i de les actuacions proposades.
− Una descripció i una delimitació dels espais designats LIC i ZEPA a les Illes Balears, amb
l’objecte de revelar les zones incloses en la Xarxa Natura 2000 i emmarcar-los en relació
amb els terrenys àmbit d’actuació.
− Identificació dels efectes potencials als llocs Natura 2000, mitjançant l’anàlisi i la valoració
de les actuacions que promou el Pla susceptibles de produir impactes. Tot això, per
caracteritzar els efectes detectats i la significació en relació amb la integritat de l’àrea
inclosa en la Xarxa Natura 2000.
− Propostes de mesures preventives per millorar la integració ambiental del Pla proposat.
− Conclusions.
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2. ESBÓS DEL CONTINGUT DEL PLA
En aquest apartat es pretén descriure els aspectes més importants o fonamentals del Pla. S’hi
recullen els paràmetres necessaris que han de ser identificats per analitzar el grau d’afecció a
espais de la Xarxa Natura 2000, como són els programes d’actuació i les obres hidràuliques
previstes.
2.1.

ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA

La demarcació hidrogràfica de les Illes Balears comprèn l'àmbit territorial i l’administratiu de la tota
la comunitat autònoma. Les Illes Balears formen un petit arxipèlag situat en la Mediterrània
occidental entre els meridians 1'09'' i 40 23'46'' de longitud est i els paral·lels 380 38'25'' i 400 05'39''
de latitud nord.
L'extensió total de les Illes Balears és de 5.014 km2, distribuïts en tres illes majors, Mallorca,
Menorca, que és la més septentrional i oriental, i Eivissa, que és la més meridional i occidental;
dues illes menors, Formentera, la més meridional, i Cabrera; a més de nombrosos illots pròxims a
les costes de les anteriors.
ILLA
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Cabrera
Illots
Total

ÀREA TOTAL
(km2)
3.640,16
701,84
541,22
82,08
15,70
33,00
5.014

LONGITUD DE COSTA
(km)
623
299
239
85
40
142
1.428

MALLORCA és de molt la major de les illes (3.640 km2). Té forma rectangular, amb unes distàncies
màximes d'uns 80 km en sentit N-S i d'uns 200 km en sentit E-O, i una longitud total de costa de
555 km.
El relleu oscil·la entre els terrenys abruptes i accidentats de la Serra de Tramuntana, amb uns
quants cims que superen els 1.000 m i n’és el sostre el Puig Major amb 1.443 m, i els plans de la
depressió central: plans de Palma i d'Inca - sa Pobla, amb unes altures de només algunes desenes
de metres.
A la costa nord-oest hi ha penya-segats fins i tot de diversos centenars de metres d'altura, jalonats
de petites cales. Les platges extenses se situen a les badies de Palma, al sud, i de Pollença i
d'Alcúdia, al nord.
A bona part de la Serra de Llevant hi ha una franja litoral plana d'uns 4 o 5 km d'amplària, formada
per calcàries i molasses, la dissecció pels torrents de les quals origina un bon nombre de cales i
platges amb un gran desenvolupament turístic.
MENORCA és l'illa més septentrional i oriental de les Illes Balears, i es troba situada entre els
0
0
0
0
paral·lels 39 47'55'' i 4 05'17'' latitud nord i entre els meridians 10 08'05'' i 10 41'28'' longitud est.
2
Té una extensió de 701,84 km , que representa el 14% de la superfície total de l’arxipèlag balear, i
una longitud de costa de 286 km, amb unes distàncies màximes de 53 km d’O a E (del Cap de
Menorca a la punta de la Mola) i de 23 km de N a S (del Cap de Cavalleria a la punta de Son Bou).
A la meitat nord hi ha els terrenys més abruptes, encara que la cota màxima és de tan sols 362 m
(Mont Toro).
EIVISSA, amb una latitud de 380 55', se situa al centre de l'eix que uniria el Cap de la Nao amb
Mallorca. És la més occidental de les illes de l’arxipèlag balear. Té una extensió de 572,6 km2, la
5
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qual cosa suposa el 10,79% de la superfície de les Illes Balears, i una longitud de costa de 210,1
km, que representa el 16,96% de la longitud de costa de l’arxipèlag. Les planes més extenses
corresponen a les badies de les dues poblacions més importants, Eivissa, al sud, i Sant Antoni de
Portmany, al nord.
FORMENTERA està situada al sud d'Eivissa i s’hi troba enllaçada a través d'un seguit d'illots. Té
una superfície de 82 km2 i els seus quasi 70 km de longitud de costa representen l’1,6% de la
superfície de l’arxipèlag balear. Té forma allargada, amb dos promontoris d'entre 100 i 200 m de
longitud, units per una franja d'1,5 km d'amplària i 7 km de longitud.
2.2.
2.1.1.

ABAST DE LA PLANIFICACIÓ PROPOSADA
PRINCIPIS I FINALITAT DEL PLA HIDROLÒGIC

Els objectius i les línies estratègiques de la gestió de l'aigua i del medi ambient hídric en la
demarcació hidrogràfica de les Illes Balears es fonamenten en els criteris establerts en la DMA. En
formar aquesta part de la política ambiental europea, els principis generals de precaució, de
prevenció i de correcció a la font, d’integració, de qui contamina, paga i de participació pública, els
són d’aplicació directa.
Els objectius de la planificació hidrològica pretenen establir un marc de protecció de les aigües
superficials continentals, de les aigües de transició, de les aigües costaneres i de les aigües
subterrànies, a través de:
 La prevenció del deteriorament addicional de l'estat de les aigües (aigües subterrànies,
superficials i costaneres).
 La millora de la qualitat ecològica dels ecosistemes d'aigües continentals i costaneres.
 La millora de la biodiversitat (mitjançant una gestió més adequada dels hàbitats i de les
espècies de medis aquàtics i dels aiguamolls).
 L’ús del recurs aigua de manera més sostenible (mitjançant un ús i una gestió més eficaç
dels recursos hídrics).
 La reducció de la contaminació de l'aigua.
 La mitigació dels efectes de les inundacions i de les sequeres.
 L’increment de l'eficiència i de l’efectivitat de les polítiques d'aigües, gràcies a una millora en
l'elecció dels objectius i en la reducció de costs.
 L’assoliment i el manteniment del bon estat de les aigües l'any 2015.
La fita clau per assolir aquests objectius és l'horitzó 2015, en el qual s'ha d'haver aconseguit el bon
estat de les aigües superficials continentals, de les aigües subterrànies, de les aigües de transició i
de les aigües costaneres. Per a això, des de l'entrada en vigor de la DMA l'any 2002, se n'ha de
prevenir el deteriorament, evitant-ne o limitant-ne l'entrada de contaminants, i s’ha d’establir i
desenvolupar un programa de mesures que permetin assolir els objectius mediambientals, amb les
excepcions, les pròrrogues o les condicions particulars previstes en la mateixa Directiva.
El Pla Hidrològic és l'eix principal de l'aplicació de la DMA, en la mesura que constitueix la principal
eina de gestió prevista per assolir els objectius mediambientals i el principal mecanisme
d'informació i de notificació de la implantació de la DMA a la Comissió Europea i al públic. Per a
això, el Pla fixa un marc de referència que aclareix les possibilitats d'accés al recurs i les
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obligacions quant a la seva preservació, i orienta les iniciatives dels municipis i dels diversos
sectors econòmics interessats.
La finalitat bàsica és assolir dos objectius fonamentals:
•

Aconseguir el bon estat ecològic de les masses d'aigües superficials i el bon estat
químic i quantitatiu de les aigües subterrànies.

•

Aconseguir la recuperació integral de costs en els usos de l'aigua, sempre que això no
impliqui costs socialment inassumibles o desproporcionats.

2.2.2.

OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS

D'acord amb la DMA i el Reglament de planificació hidrològica, un dels aspectes fonamentals del
Pla Hidrològic és la definició dels objectius mediambientals que han d'assolir per aconseguir una
adequada protecció de les aigües.
El capítol 6 de la memòria del Pla Hidrològic especifica els objectius mediambientals per a les
aigües superficials, per a les aigües subterrànies i per a les zones protegides, incloent-hi els
terminis prevists per a la seva consecució; la identificació de condicions per a excepcions i per a
pròrrogues, i les informacions complementàries que es consideren adequades per a la correcta
caracterització.
L'establiment dels objectius ha requerit una avaluació coordinada d'aspectes tècnics, socials i
econòmics i de la participació activa de les parts interessades. Per això, s'ha tengut en compte la
magnitud, el cost i l’efecte de les mesures correctores que s'hagin d'aplicar, les necessitats
socioeconòmiques o ecològiques que atén l'activitat que genera l'incompliment d'objectius i la
consulta pública, amb els suggeriments o al·legacions que les parts interessades puguin plantejar
sobre els objectius i les mesures.
De manera succinta, s'enumeren els objectius generals establerts en el Pla i que són necessaris
per aconseguir una adequada protecció de les aigües.
En general, els objectius mediambientals per a les AIGÜES SUPERFICIALS (epicontinentals i
costaneres) són:
a) Prevenir el deteriorament de l'estat de les masses d'aigua superficial.
b) Protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial amb l'objectiu d'aconseguirne un bon estat.
c) Reduir progressivament la contaminació procedent de substàncies prioritàries i eliminar o
suprimir gradualment els abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies perilloses
prioritàries.
d) Millorar els aspectes competencials i de coordinació entre administracions, i de
responsabilitat dels diferents organismes, ens i federacions.
e) Eliminar la pesca d'arrossegament a profunditats inadequades.
f) Millorar el control i la gestió de la rigidificació progressiva i unes altres alteracions
morfològiques del litoral.
g) Millorar el control i la gestió dels abocaments en general i, en particular, dels emissaris
d'EDAR, de les dessaladores, de les dessalobradores i de les centrals tèrmiques.
h) Controlar la pressió antròpica estacional als punts més amenaçats i, en particular, als
ancoratges massius o a les zones inadequades.
i) Controlar la presència d'espècies invasores no autòctones.
Els objectius generals plantejats per a les AIGÜES SUBTERRÀNIES són:
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a) Evitar o limitar l'entrada de contaminants a les aigües subterrànies i evitar el deteriorament
de l'estat de totes les masses d'aigua subterrània.
• Reduir la càrrega contaminant d'origen agropecuari.
• Millorar els rendiments de la xarxa de sanejament.
• Incrementar els volums depurats i millorar-ne la qualitat.
• Millorar la qualitat de l'aigua en alta.
• Evitar les fugues d'hidrocarburs.
• Eradicar els abocaments incontrolats.
• Millorar la gestió dels abocadors controlats.
• Millorar l'inventari i el control d'abocaments líquids.
b) Protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua subterrània i garantir l'equilibri entre
l'extracció i la recàrrega a fi d'aconseguir el bon estat de les aigües subterrànies.
• Gestionar la demanda i racionalitzar el consum.
• Incrementar i diversificar els recursos.
• Controlar les extraccions.
• Recuperar quantitativament els aqüífers afectats per descensos excessius.
• Prevenir les sequeres.
c) Invertir les tendències significatives i sostingudes en l'augment de la concentració de
qualsevol contaminant derivat de l'activitat humana per reduir progressivament la
contaminació de les aigües subterrànies.
• Controlar i segellar els pous salinitzats (clorurs i nitrats).
• Disminuir el contingut en clorurs a les zones salinitzades.
• Disminuir el contingut en nitrats a les zones afectades.
Finalment, els objectius mediambientals per a les ZONES PROTEGIDES se centren a complir les
exigències de les normes de protecció que resultin aplicables en cada zona (zones humides, zones
sensibles i masses d'aigua subterrània destinades al proveïment humà) i assolir els objectius
ambientals particulars que s’hi determinin.
Els objectius s’han d’aconseguir abans de dia 31 de desembre del 2015, a excepció de l'objectiu de
prevenció del deteriorament de l'estat de les masses d'aigua superficial, que és exigible des de l'1
de gener del 2004 i quant a la seva essència és indefinit.
Una bona part de les masses d'aigua subterrània es considera que podran assolir el bon estat
abans de 2015. No obstant això, i tal com possibilita la DMA, el termini per a la consecució dels
objectius pot prorrogar-se en determinades masses d'aigua subterrània, així com assenyala
l'apartat 6.3 de la memòria del Pla.
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2.2.3.

CONTINGUT DEL PLA

El contingut de la proposta de Pla Hidrològic de les Illes Balears s'ajusta al que estableix la Llei
d'aigües i la DMA, seguint les pautes d'elaboració establertes en el Reglament de la planificació
hidrològica (Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, BOE de 7 de juliol). Així mateix, i a fi
d'homogeneïtzar els plans de conca en l’àmbit estatal s'ha tingut en compte la Instrucció de
planificació hidrològica del MMA per a les conques intercomunitàries. Els temes importants i les
directrius sobre les quals es fonamenta el PHIB han estat fruit d'un ampli debat de participació
pública.
El Pla s'estructura en un conjunt de documents independents, però interrelacionats entre si, i els
annexos corresponents. Aquests són:
- MEMÒRIA
És bàsicament un text descriptiu de la situació hídrica, dels problemes existents, dels objectius
mediambientals i de les mesures per assolir-los i, per tant, de la justificació del Pla. També inclou
aspectes del contingut obligatori dels plans hidrològics que no tenen caràcter normatiu, com ara
l'inventari de recursos naturals, els usos existents i les demandes previstes, i les característiques
bàsiques de qualitat de les aigües. Duu adjunts annexos que recullen dades bàsiques, obtingudes
dels estudis i de les observacions hidrològiques de l’arxipèlag fetes fins aquest moment, la
continuïtat dels quals ha d’ajudar a completar i perfeccionar el suport tècnic dels futurs plans
hidrològics.
Els capítols bàsics de la memòria són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Descripció general de la demarcació de les Illes Balears.
Usos, pressions i incidències antròpiques significatives.
Zones protegides.
Avaluació de l'estat de les aigües.
Programes de control i de seguiment.
Objectius mediambientals.
Anàlisi de la recuperació del cost dels serveis de l'aigua.
Programa de mesures.
Informació pública i consulta.
- PROGRAMES D'ACTUACIÓ I OBRES HIDRÀULIQUES REQUERIDES

Inclou tant les infraestructures com els estudis prevists al llarg del desenvolupament del Pla i
necessaris per assolir els objectius juntament amb la resta de mesures.
- NORMATIVA
És el text articulat que concreta el contingut de la memòria per a la correcta gestió del domini públic
hidràulic. És la part essencial del PHIB i s'estructura en un text articulat amb efectes obligatoris el
compliment del qual és la garantia d'aconseguir la sostenibilitat de l'explotació i l'eficiència en l'ús
de l'aigua.
Convé recalcar que el procés de planificació hidrològica, sota les noves directrius de la DMA,
incorpora una visió més integral del recurs, la qual cosa ha augmentat la complexitat de la
confecció. Actualment el Pla Hidrològic proposat és analitzat pels agents implicats en la fase III del
pla de participació pública, per la qual cosa s’hi poden introduir modificacions. Així mateix, diversos
processos que es troben en marxa paral·lelament (AAE, anàlisi de cost i d’eficàcia, II campanya de
monitoratge i avaluació de l'estat ecològic de les masses d'aigua, estimació de superfícies de
regadiu…) poden confluir i introduir novetats en el Pla Hidrològic.
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•

Memòria del Pla
La MEMÒRIA del Pla Hidrològic proposat no és una altra cosa que un extracte de les conclusions
aconseguides en els nombrosos treballs duits a terme en els últims anys amb diversos objectius,
convenientment actualitzades i matisades per raó d'unes altres accions complementàries fetes per
al compliment del calendari imposat pel procés d'implantació de la DMA. L'abundant documentació
disponible ha estat emprada per a la redacció del Pla, constituint-ne el suport tècnic real.
Tot aquests estudis, als quals s'ha fet referència en apartats anteriors, es basen, d’una banda, en
la recollida, en l’anàlisi i en la síntesi d’un llarg conjunt de dades; i, d'una altra, en la seva
transposició al territori mitjançant l'elaboració de les cartografies temàtiques corresponents:
geològica i hidrogeològica, isohietes, qualitat, infraestructures hidràuliques, etc.
El contingut, que s'ajusta al que estableix el Reglament de la planificació hidrològica (Reial decret
907/2007, de 6 de juliol, BOE de 7 de juliol), bàsicament inclou:
-

Descripció general de la demarcació hidrogràfica (apartat 2 de la memòria). S’hi conté:
¾ Per a cada massa d'aigua superficial (torrents, zones humides, aigües de transició i
aigües costaneres): mapes amb les seves localitzacions, límits, tipus (condicions
hidromorfològiques, fisicoquímiques i ecològiques) i condicions de referència.
¾ Per a les masses d'aigües subterrànies: mapes amb la localització i els seus límits.
¾ Un inventari dels recursos hídrics naturals (superficials i subterranis), fent-ne una
descripció quantitativa, qualitativa i temporal i incloent-hi els règims hidrològics, les
característiques bàsiques de qualitat de les aigües i l'avaluació del canvi climàtic sobre
els recursos naturals.

-

Descripció general dels usos, de les pressions i de les incidències antròpiques significatives
sobre les aigües (apartat 3 de la memòria). S’hi conté:
¾ Els usos (proveïment de la població, regadiu agrari i industrial, aqüicultura, recreatiu,
navegació i transport aquàtic) i les demandes existents, amb una estimació de les
pressions sobre l'estat quantitatiu de les aigües i la contaminació de fonts puntuals i
difuses, incloent-hi un resum de l'ús del sòl i unes altres afeccions significatives de
l'activitat humana (nombre d'usuaris, xarxa de distribució, volum anual i distribució
temporal de la demanda, canalitzacions, alteracions morfològiques, dragatges, ports
esportius, bombaments…).
¾ Els criteris de prioritat i de compatibilitat d'usos, així com l'ordre de preferència entre els
diferents usos i aprofitaments.
¾ L'assignació i la reserva de recursos per a usos i demandes actuals i futures, així com per
a la conservació o per a la recuperació del medi natural. A aquest efecte es determinen
els cabals ecològics per aconseguir el bon estat o el potencial ecològic de rius o d’aigües
de transició. Es pot fixar en cas de sequeres prolongades un règim de cabal ecològic
menys exigent, llevat de les zones incloses en la Xarxa Natura 2000 o en la llista
d'aiguamolls d'acord amb el Conveni de Ramsar.
¾ Una anàlisi del grau d'alteració hidrològica de les masses d'aigua classificades com a rius
i com a aigües de transició, identificant-ne aquelles que es troben alterades
hidrològicament, mitjançant el càlcul d'índexs d'alteració hidrològica.
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¾ La definició d'un sistema d'explotació únic per a cada pla, en el qual, de manera
simplificada, queden inclosos tots els sistemes d'explotació parcials que es considerin, i
amb el qual es possibiliti l'anàlisi global del comportament de la demarcació.
-

La identificació de les zones protegides (apartat 4 de la memòria), incloent en el Pla: un
inventari de zones humides, els trams fluvials d'interès ambiental i les zones protegides en
aigües de transició i costaneres.

-

A partir de les pressions i dels indicadors fisicoquímics i biològics s'ha determinat l'estat de
les masses d'aigües. L'apartat 5 de la memòria inclou l'estat actual de les masses d'aigües
(estat ecològic de les aigües superficials i estat quantitatiu i qualitatiu de les aigües
subterrànies), les metodologies utilitzades per avaluar-ne la qualitat ambiental i els
programes de control i de seguiment de l'estat de les aigües superficials, subterrànies i de
les zones protegides.

-

Les xarxes de control de les aigües per al seguiment de l'estat de les aigües superficials, de
les aigües subterrànies i de les zones protegides (apartat 5 de la memòria):
¾ Control de vigilància: visió global de l'estat de les masses a través d'indicadors biològics,
hidromorfològics i fisicoquímics.
¾ Control operatiu: classificació de l'estat de les masses en risc de no complir els objectius
mediambientals i avaluació dels canvis que es produeixin en el seu estat.
¾ Control de zones protegides, es limita a aquelles àrees de les masses d'aigua sobre les
quals hi ha algun tipus de protecció especial.

•

-

La llista d'objectius mediambientals (apartat 6 de la memòria) per a les aigües superficials,
per a les aigües subterrànies i per a les zones protegides, incloent-hi els terminis prevists per
a la seva consecució, la identificació de les condicions per a les pròrrogues i per a les
exempcions (objectius menys rigorosos i deteriorament temporal).

-

Un resum de l'anàlisi econòmica de l'ús de l'aigua, incloent-hi una descripció de les
situacions i dels motius que puguin permetre excepcions en l'aplicació del principi de
recuperació de costs (apartat 7 de la memòria).

-

Els programes de mesures adoptats, com a resultat d'un procés d'anàlisi de les alternatives
plantejades per assolir els objectius prevists en la planificació (apartat 8 de la memòria), que
finalment es concreten tècnicament i econòmicament en el programa d'actuacions i
infraestructures.
Programa d’actuacions i obres hidràuliques

D’acord amb els resultats dels estudis duits a terme per determinar les característiques de la
demarcació i les repercussions de l'activitat humana a les seves aigües, així com de l'estudi
econòmic de l'ús de l'aigua, s'han fixat els objectius mediambientals que s’han d'aconseguir per
assolir una adequada protecció de les aigües (apartat 5 de la memòria).
Per aconseguir el compliment d'aquests objectius, i amb la finalitat de recuperar el bon estat
ecològic i químic de les aigües, es va adoptar un programa de mesures.
D'acord amb la DMA les mesures són de dos tipus: bàsiques i complementàries. Les bàsiques són
els requisits mínims que s’han de complir i que, al seu torn, es deriven de l'aplicació de la legislació
comunitària sobre protecció de les aigües i de la resta de recomanacions de la DMA. Les
complementàries són les que s’han d'aplicar amb caràcter addicional, després d’haver aplicat les
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mesures bàsiques, per assolir els objectius mediambientals o per aconseguir una protecció
addicional de les aigües.
Les mesures, amb independència del caràcter bàsic o complementari, i tenint en compte l’àmbit
d'aplicació poden, al seu torn, classificar-se en dos grans grups: instruments generals i actuacions
específiques. Els instruments generals són mesures d'aplicació general en tota la demarcació i
habitualment són de naturalesa administrativa, legal o econòmica. Les actuacions específiques són
mesures concretes sobre una activitat o un territori, encara que poden repetir-se nombroses
vegades dins de la demarcació hidrogràfica.
L'apartat 8 de la memòria del Pla Hidrològic proposat estableix el programa de mesures generals,
que es concreta tècnicament i econòmicament en el programa d'actuacions i obres
hidràuliques. Aquests programes s'estructuren temporalment i de manera estratègica, i defineixen
les actuacions i les infraestructures per als pròxims tres plans hidrològics: 2010-2015, 2016-2021 i
2022-2027, en un ordre definit per les necessitats derivades de la gestió adequada dels recursos
hídrics en tota la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.
Els programes d'actuacions i d’infraestructures recullen tots els treballs, els estudis i les obres que
cal dur a terme durant el desenvolupament del Pla, per aconseguir, juntament amb les mesures
normatives i les de dotació de mitjans humans i materials, els objectius del Pla.
S'han establert setze PROGRAMES D'ACTUACIÓ, que comprenen estudis, alçaments
cartogràfics, inventaris, projectes i campanyes de monitoratge, elements bàsics per al
desenvolupament de les infraestructures. A continuació, se sintetitzen els programes d'actuació
definits en el Pla proposat:
PROGRAMA 1. Millora de la informació hidrològica, hidrogeològica i de l'estat ecològic
a) Estudi d'estacions d'aforament i tractament de dades amb la finalitat d'obtenir una major
fiabilitat en els balanços.
b) Estudis hidrogeològics bàsics.
c) Estudis de masses d'aigües superficials.
d) Millora del coneixement de les característiques hidràuliques dels aqüífers (assaigs de
bombament).
e) Millora del coneixement de la recàrrega.
PROGRAMA 2. Operació de xarxes de gestió, de control i de vigilància, i xarxa operativa
a) Aigües subterrànies.
b) Xarxa de control d'extraccions.
c) Aigües superficials (epicontinentals i costaneres).
d) Substàncies prioritàries.
PROGRAMA 3. Cens d'aprofitaments
Es considera prioritària actualitzar els catàlegs prevists en la Llei d'aigües i adequar tots els
expedients relatius a aprofitaments d'aigües, fonamentalment els anteriors a l'entrada en vigor de la
Llei, en paral·lel al projecte estatal ALBERCA del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.
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PROGRAMA 4. Plans d'explotació d'aigües subterrànies
− Proposta de normes per a l'atorgament de concessions, de substitucions i de directrius
d'explotació de les masses d'aigua o agrupacions d’aquestes (subsistemes).
− Foment de les comunitats d’usuaris.
− Models de gestió integrada (MGI).
PROGRAMA 5. Pla de reutilització d'aigües regenerades
a) Estudi de disponibilitats.
b) Estudis i avantprojectes de les infraestructures i dels dispositius necessaris per a la
reutilització d'aigües regenerades.
c) Possibilitats en barreres d'injecció.
d) Ús agrícola de fangs.
e) Foment de les comunitats d'usuaris i societats d'explotació d'aigües regenerades.
PROGRAMA 6. QUANTIFICACIÓ DEL CONSUM AGRÍCOLA
− Mantenir una cartografia actualitzada dels regadius i dels seus diferents conreus. A l'illa de
Mallorca, s'ha fet un control estadístic mitjançant un mètode acceptat internacionalment, el
MARC D'ÀREES.
− Seguiment de parcel·les pilot.
− Teledetecció.
PROGRAMA 7. Recàrrega artificial d'aqüífers i emmagatzemament i recuperació
Estudi per avaluar la viabilitat de la recàrrega artificial.
PROGRAMA 8. Protecció de la qualitat de les aigües
• Mapes de vulnerabilitat.
• Anàlisi de pressions: gestió integral de residus, incidència de fertilitzants i de plaguicides,
incidència dels purins, incidència de les explotacions ramaderes de boví. Anàlisi de viabilitat
de la implantació d'un sistema de valoració energètica de residus agrícoles i ramaders;
lixiviats d'abocadors de residus sòlids, i cens d'abocaments i de fosses sèptiques en
edificacions aïllades.
• Perímetres de protecció per a captacions de proveïment.
• Estudis d'instal·lacions portuàries, d’activitats nàutiques i de trànsit marítim de passatgers i
de mercaderies.
PROGRAMA 9. Millores en el proveïment urbà
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a) Programes d'anàlisi i d’actualització de dades: estudi per a la gestió integral sostenible dels
usos urbans de l'aigua, anàlisi de la població flotant i elaboració d’una base de dades d'usos
poblacionals.
b) Millora en els proveïments urbans.
PROGRAMA 10. Manteniment hídric d'aiguamolls
a) Per millorar el coneixement del funcionament hídric dels aiguamolls i per valorar-ne els
fluxos, es plantegen dur a terme models matemàtics als aiguamolls.
b) Estudis de recuperació o de rehabilitació d'aiguamolls.
c) Estudis de viabilitat de rehabilitació d'aiguamolls reblerts.
PROGRAMA 11. Previsió i defensa d'avingudes
a) Cartografia bàsica.
b) Inventari d'obres i d’infraestructures a lleres.
c) Delimitació del domini públic hidràulic.
d) Estudi hidràulic dels trams amb risc d'inundació.
e) Recuperació de lleres i de riberes.
f) Anàlisi d'erosió en conques vessants, estudi morfològic i mapa de perillositat.
PROGRAMA 12. Conservació i estalvi de l'aigua
a) Elaboració de seminaris de conscienciació per a ajuntaments i empreses gestores.
b) Elaboració d’auditories hidràuliques en els sectors hoteler, industrial i de grans consumidors
(hospitals, aeroports, ports esportius…).
c) Elaboració i desenvolupament d'una estratègia de comunicació ambiental.
PROGRAMA 13. Emergència en situacions de sequera
Aquest programa ha d’integrar els resultats del pla d'emergència en situacions d'eventual sequera,
actualment en elaboració i en el qual s'analitzen i defineixen els indicadors d'alerta, així com les
actuacions per als diferents nivells.
PROGRAMA 14. Estudis de noves infraestructures
PROGRAMA 15. Plantes dessaladores
Estudi de la viabilitat de dues noves dessaladores a la plataforma oriental de Menorca i al Llevant
de Mallorca.
PROGRAMA 16. Seguiment i valoració de l'aplicació del PH. Avaluació ambiental
estratègica. Procés de participació pública. Coordinació general i redacció del futur Pla
Hidrològic
a) Seguiment i avaluació del PH.
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b) Redacció del PH.
c) Desenvolupament i redacció de l'avaluació ambiental estratègica.
d) Disseny i execució del procés de participació pública.
e) Coordinació general dels treballs que constitueixen el PH.
En relació amb les OBRES HIDRÀULIQUES inicialment definides en el Pla, aquestes tenen
caràcter provisional, ja que se sotmeten als diferents processos d'anàlisi socioeconòmic i de cost i
d’eficàcia, així com d'exposició en el procés de participació pública i consulta, d'acord amb els
requeriments establerts en els documents tècnics d'instrucció per a la planificació hidrològica i, amb
caràcter general, per la Directiva marc 2000/60/CE d'aigües. Per tant, la seva execució està
condicionada a l’aprovació definitiva pel Consell Balear de l'Aigua i a la seva inclusió en el Pla
Hidrològic.
No obstant això, en la taula següent es relacionen en l’àmbit estratègic, i com una primera
aproximació, les infraestructures requerides per assolir els objectius fixats en la DMA i en el Pla
Hidrològic proposat. S'ha de considerar que tant els programes d'actuacions com les
infraestructures s'estructuren temporalment, i es defineixen per als propers tres plans hidrològics:
2010-2015, 2016-2021 i 2022-2027, en un ordre determinat per les necessitats derivades de la
gestió adequada dels recursos hídrics en tota la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.
OBRES HIDRÀULIQUES
2010-2015

2016-2021

2022-2027

X

X

X

X

1. CONTROL I MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL PH
a) Xarxa meteorològica

X

b) Xarxa hidromètrica

X

c) Xarxa piezomètrica i de qualitat
Nous sondeigs (adaptació xarxes a la DMA)

X

Reposició de sondeigs

X

Sondeigs complementaris xarxa de nitrats

X

Sondeigs zones humides (f. hidr./control canvi
climàtic)

X

d) Registre continu (limnígrafs)

X

e) Instal·lació comptadors (control extracció)

X

f) Pous per a assaig de bombaments

X

X

g) Instal·lació lisímetres

X

X

X

2. NOVES CAPTACIONS O SUBSTITUCIONS PER A LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT
QUANTITATIU O QUALITATIU
Pous de reserva

X

Pous de garantia

X
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OBRES HIDRÀULIQUES
2010-2015

2016-2021

2022-2027

Pous de substitució

X

X

X

Pous de captació excedent

X

Projecte pilot recàrrega artificial

X

X

X

X

Pla director sectorial sanejament (PDSS)

X

X

Acció integral Badia de Palma

X

X

Xarxes de sanejament i separatives

X

X

X

X

Illa de Mallorca

X

X

X

Illa d’Eivissa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actuacions a lleres

X

X

X

Actuacions a riberes

X

X

X

Expropiacions

X

X

X

3. INTERCONNEXIÓ INFRAESTRUCTURES
Connexions proveïments i dipòsits
4. SANEJAMENT I DEPURACIÓ
X

X

5. REUTILITZACIÓ
Projectes en curs
Noves actuacions

6. GESTIÓ DE LA DEMANDA
Xarxes d’adducció i distribució. Comptadors i acc.
sanitaris
7. PREVENCIÓ I DEFENSA D’AVINGUDES
a) Condicionament
inundacions

de

torrents

i

defensa

contra

b) Protecció, restauració i rehabilitació de lleres i de riberes

c) Gestió hidrològica i forestal de conques
8. PROTECCIÓ, RESTAURACIÓ O REHABILITACIÓ D’AIGUAMOLLS
Aiguamolls potencials

X

X

X

Expropiacions

X

X

X
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•

Bloc normatiu
La normativa és la part essencial del PHIB i s'estructura en un text articulat amb efectes obligatoris,
el compliment del qual és la garantia d'assolir la sostenibilitat de l'explotació i l'eficiència en l'ús de
l'aigua, mitjançant la regulació de la implantació dels programes definits, de les directrius i dels
paràmetres de compliment, així com dels seus límits per a la seva regulació i per al seu control.
Determina els recursos disponibles, l'assignació d'aquests a les demandes, els criteris de prioritat
d'usos i les normes per a l’atorgament de concessions, defineix els objectius de qualitat i les
mesures per aconseguir-los, etc. Algun dels articles encomana a l'Administració de l'aigua la
posada en marxa i el desenvolupament de programes d'actuació, consistents en resolucions,
estudis, projectes, controls i plans parcials que tenen per finalitat identificar les prioritats en
l'activitat de l'Administració hidràulica.
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
3.1.

ZONES DESIGNADES PER A LA PROTECCIÓ D’HÀBITATS I D’ESPÈCIES

L’àmbit territorial del Pla és la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, que comprèn l’àmbit
territorial i l’administratiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així, les actuacions
definides en el Pla poden produir afeccions a llocs que integren la Xarxa Natura 2000 de les Illes
Balears.
Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. La
seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i dels hàbitats més
amenaçats d’Europa. Així es contribueix a detenir la pèrdua de biodiversitat ocasionada per
l’impacte advers de les activitats humanes.
A les Illes Balears, la tramitació de la Xarxa Natura 2000 es va iniciar mitjançant l’Acord del
Consell de Govern de 28 de juliol del 2000. Posteriorment, mitjançant el Consell de Govern de 23
d’abril del 2004 i el Decret 29/2006, de 24 de març, es va aprovar l’ampliació de la llista de llocs
d’importància comunitària (LIC) i es van declarar més zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA) en l’àmbit de les Illes Balears (vegeu la taula adjunta).

Nombre de zones LIC
Nombre de zones ZEPA

MALLORCA

MENORCA

84
31

22
16

EIVISSA I
FORMENTERA
21
8

Actualment la superfície total ocupada per la Xarxa Natura 2000 a les Balears és de 204.290 ha, i
una mateixa zona pot estar protegida com a espai LIC i com a espai ZEPA. Per categories, la
superfície total de zones LIC és de 201.027 ha, mentre que la superfície total d’espais ZEPA és de
121.337 ha. En breu, la superfície d’espais ZEPA s’incrementarà amb la creació de noves zones i
l’ampliació d’algunes existents en l’àmbit de les illes de Mallorca i de Menorca, segons estableix
l’Acord del Consell de Govern de 28 de setembre del 2007 (BOIB núm.180, de 4 de desembre), i
s’incrementarà en 16.483 ha, 9.529 a Mallorca i 6.954 a Menorca.
A continuació es presenta la relació de LIC i ZEPA present a les Illes Balears amb el codi
corresponent. Així mateix, en els mapes adjunts es pot observar cada una d’aquestes zones
delimitades dins l’àmbit territorial de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.

Codi
ES5310037
ES5310038
ES5310039
ES5310040
ES5310041
ES5310042
ES5310043
ES5310044
ES5310045
ES5310046
ES5310047
ES5310048
ES5310049
ES5310050
ES5310051

ESPAIS XARXA NATURA (MALLORCA)
Superfície
Nom
Tipus
(ha)
Basses de la Marina de Llucmajor
49,5
Bassa (LIC)
Cova des Bufador des Solleric
Cova (LIC)
Cova de sa Bassa Blanca
Cova (LIC)
Cova de les Meravelles
Cova (LIC)
Cova de Canet
Cova (LIC)
Avenc d’en Corbera
Cova (LIC)
Cova dels Ases
Cova (LIC)
Cova des Coll
Cova (LIC)
Cova d’en Passol
Cova (LIC)
Cova de ses Rates Pinyades
Cova (LIC)
Cova des Corral des Porcs
Cova (LIC)
Cova de sa Guitarreta
Cova (LIC)
Cova des Pas de Vallgornera
Cova (LIC)
Cova d’en Bessó
Cova (LIC)
Cova de Can Bordils
Cova (LIC)
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Àmbit
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
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Codi
ES5310052
ES5310053
ES5310054
ES5310055
ES5310056
ES5310057
ES5310058
ES5310059
ES5310060
ES5310061
ES5310062
ES5310063
ES5310064
ES5310065
ES5310066
ES5310067
ES5310005
ES5310008
ES5310015
ES5310026
ES5310028
ES5310029
ES5310030
ES5310076
ES5310077
ES5310078
ES5310079
ES5310080
ES5310081
ES5310082
ES5310083
ES5310084
ES5310085
ES5310086
ES5310087
ES5310088
ES5310089
ES5310090
ES5310091
ES5310092
ES5310093
ES5310094
ES5310095
ES5310096
ES5310097
ES5310098
ES5310099

ESPAIS XARXA NATURA (MALLORCA)
Superfície
Nom
Tipus
(ha)
Cova des Diners
Cova (LIC)
Cova del Dimoni
Cova (LIC)
Cova de sa Gleda
Cova (LIC)
Cova des Pirata
Cova (LIC)
Cova des Pont
Cova (LIC)
Cova de Cal Pesso
Cova (LIC)
Cova de Can Sion
Cova (LIC)
Cova de Llenaire
Cova (LIC)
Cova Morella
Cova (LIC)
Cova Nova de Son Lluís
Cova (LIC)
Es Bufador de Son Berenguer
Cova (LIC)
Cova de Can Millo o de Coa Negrina
Cova (LIC)
Avenc de Son Pou
Cova (LIC)
Cova des Drac de Cala Santanyí
Cova (LIC)
Cova des Rafal des Porcs
Cova (LIC)
Cova dels Estudiants
Cova (LIC)
Badies de Pollença i d’Alcúdia
30752,57
LIC
Es Galatzó – s’Esclop
1423,26
LIC
Puig de Sant Martí
225,86
LIC
Fita del Ram
287,38
LIC
Es Binis
27,9
LIC
Na Borges
3994,18
LIC
Costa de Llevant
1836,25
LIC
Serral d’en Salat
104,86
LIC
Es Rajolí
110,22
LIC
De Cala de ses Ortigues a Cala
876,06
LIC
Estellencs
Puig de na Bauçà
1612,71
LIC
Puigpunyent
566,47
LIC
Port des Canonge
615,93
LIC
S’Estaca - Punta de Deià
1002,18
LIC
Es Boixos
656,58
LIC
Torre Picada
122,78
LIC
Moncaire
248,73
LIC
Monnàber
10,35
LIC
Bàlitx
331,24
LIC
Gorg Blau
165,23
LIC
Biniarroi
536,26
LIC
Puig d’Alaró - Puig de s’Alcadena
385,26
LIC
Mossa
430,28
LIC
Muntanyes de Pollença
2967,71
LIC
Formentor
255,75
LIC
Cala Figuera
65,95
LIC
Can Picafort
45,26
LIC
Punta de n’Amer
526,54
LIC
Àrea Marina Costa de Llevant
1998,93
LIC
Cales de Manacor
587,88
LIC
Portocolom
75,71
LIC
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Àmbit
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí
Terrestre
Marí
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí i terrestre
Marí i terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí
Terrestre
Marí i terrestre
Marí
Terrestre
Marí

ANNEX IV DE L’ISA DEL PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - ESTUDI DE REPERCUSSIÓ XARXA NATURA

Codi
ES5310100
ES5310101
ES5310102
ES5310103
ES0000037
ES0000038
ES0000073
ES0000074
ES0000079
ES0000080
ES0000081
ES0000083
ES0000145
ES0000221
ES0000222
ES0000225
ES0000226
ES0000227
ES0000228
ES5310009
ES5310010
ES5310027
ES0000223
ES0000224
ES0000377
ES0000378
ES0000379
ES0000380
ES0000381
ES0000382
ES0000383

ESPAIS XARXA NATURA (MALLORCA)
Superfície
Nom
Tipus
(ha)
Punta de Ras
13,09
LIC
Randa
1175,79
LIC
Xorrigo
886,06
LIC
Àrea Marina Cap de Cala Figuera
128,58
LIC
Es Trenc-Salobrar de Campos
1442,39
LIC i ZEPA
S’Albufera de Mallorca
2135,12
LIC i ZEPA
Costa Brava de Mallorca
8380,23
LIC i ZEPA
Cap de Cala Figuera
793,12
LIC i ZEPA
La Victòria
995,69
LIC i ZEPA
Cap Vermell
77,44
LIC i ZEPA
Cap Enderrocat - Cap Blanc
7079,88
LIC i ZEPA
Arxipèlag de Cabrera
20531,69
LIC i ZEPA
Mondragó
780,01
LIC i ZEPA
Sa Dragonera
1272,17
LIC i ZEPA
La Trapa
431,44
LIC i ZEPA
Sa Costera
787,58
LIC i ZEPA
L’Albufereta
458,04
LIC i ZEPA
Muntanyes d’Artà
14703,38
LIC i ZEPA
Cap de ses Salines
3726,18
LIC i ZEPA
Es Teix
954,97
LIC i ZEPA
Comuna de Bunyola
787,4
LIC i ZEPA
Cimals de la Serra
7252,38
LIC i ZEPA
Sa Foradada
108,78
ZEPA
Muleta
163,02
ZEPA
Mola de Son Pacs
160,31
ZEPA
Puig des Boixos
234,49
ZEPA
Puig de ses Fites
271,05
ZEPA
Puig de s’Estremera
138,63
ZEPA
Puig Gros
1006,8
ZEPA
Alaró
118,29
ZEPA
Puig des Castell
175,07
ZEPA
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Àmbit
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí i Terrestre
Marí i Terrestre
Terrestre
Marí i terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí i terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
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ESPAIS XARXA NATURA (MENORCA)
Codi
ES5310035
ES5310036
ES5310068
ES5310069
ES5310070
ES5310071
ES5310072
ES5310073
ES5310074
ES5310075
ES0000229
ES0000230
ES0000231
ES0000232
ES0000233
ES0000234
ES0000235
ES0000236
ES0000237
ES0000238
ES0000239
ES0000240
ES0000384
ES0000385
ES0000386

Superfície
(ha)

Nom
Àrea marina del nord de Menorca
Àrea marina del sud de Ciutadella
Cap Negre
Cala d’Algairens
Punta Rodona - Arenal d’en Castell
Cala en Brut
Caleta de Binillautí
Àrea marina Punta Prima - Illa de l’Aire
De Cala Llucalari a Cales Coves
Arenal de Son Saura
Costa nord de Ciutadella
La Vall
Dels Alocs a Fornells
La Mola i s’Albufera de Fornells
D’Addaia a s’Albufera
S’Albufera des Grau
De s’Albufera a la Mola
Illa de l’Aire
Des Canutells a Llucalari
Son Bou i Barranc de sa Vall
De Binigaus a Cala Mitjana
Costa Sud de Ciutadella
Barranc de Santa Anna
Barbatx
Capell de Ferro
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5111,67
2234,43
732,62
141,83
1004,59
40,1
160,92
1353,49
1058,4
346,4
682,9
3119,16
2682
1516,32
2809,11
2546,61
1985,69
30,92
1812,8
1203,05
1839,18
1124,81
77,73
59,15
114,66

Tipus

Àmbit

LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
ZEPA
ZEPA
ZEPA

Marí
Marí
Marí i terrestre
Marí
Marí i terrestre
Marí
Marí
Marí
Marí
Marí
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí i terrestre
Marí i terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
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ESPAIS XARXA NATURA (EIVISSA I FORMENTERA)
Codi

Superfície
(ha)

Nom

ES5310031
ES5310032
ES5310033
ES5310034
ES5310104
ES5310105
ES5310106
ES5310107
ES5310108
ES5310109
ES5310110
ES5310111
ES5310112
ES0000078

Puig Roig
Cap Llentrisca - sa Talaia
Xarraca
Serra Grossa
Costa de l’oest d’Eivissa
Els Amunts d’Eivissa
Àrea marina de ses Margalides
Àrea marina de Tagomago
Àrea marina del Cap Martinet
Àrea marina de Cala Saona
Àrea marina de Platja de Tramuntana
Àrea marina de Platja de Migjorn
Nord de Sant Joan
Es Vedrà - es Vedranell

ES0000082
ES0000084
ES0000241
ES0000242

Tagomago
Ses Salines d’Eivissa i de Formentera
Costa dels Amunts
Illots de Santa Eulària, Rodona i es
Canar
Illots de ponent d’Eivissa
La Mola
Cap de Berberia

ES5310023
ES5310024
ES5310025
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Tipus

Àmbit

113,38
3090,68
771,34
1175,56
1272,71
1463,8
98,82
745,29
553,07
442,15
1407,64
2010,49
1928,04
635,73

LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC i ZEPA

Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marí
Marí i terrestre
Marí
Marí
Marí
Marí
Marí
Marí
Marí i terrestre
Marí i terrestre

554,24
16434,89
694,67
70,19

LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA

Marí i terrestre
Marí i terrestre
Terrestre
Marí i terrestre

2536,95
2181,23
2476,56

LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA

Marí i terrestre
Marí i terrestre
Marí i terrestre
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3.2.

CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS DE LA XARXA NATURA 2000 A LES IILES
BALEARS

3.2.1. La biodiversitat a les Illes Balears
La comunitat autònoma de les Illes Balears manifesta una alta singularitat a causa del caràcter
insular, d’un elevat nombre de taxons exclusius i de la presència de nombrosos grups biològics de
diferent origen geogràfic que troben en aquesta zona els límits de distribució, com demostra la
presència d’endemismes baleàrics, pitiüsos o gimnèsics, balearicollevantins, tirrènics i iberonordafricans.
La relativa heterogeneïtat del paisatge, resultat de la variabilitat del clima, del relleu i del sòl,
afavoreix un alt grau de diversitat biològica, i això sense esmentar el protagonisme indiscutible de
la riquesa biològica dels hàbitats costaners i de les vegetacions halofítiques.
Els alzinars baleàrics tenen un gran interès degut entre unes altres raons a la singularitat dels
taxons endèmics o subendèmics presents al sotabosc. Aquests alzinars s’observen
majoritàriament a la serra nord mallorquina i a les zones més elevades de Menorca, ocupant les
parts més humides. A les illes d’Eivissa i de Formentera no apareixen a causa de la xericitat del
clima, i es poblen de pinars de pi blanc que ocupen el sòl més àrid. Cal subratllar que els savinars
(Juniperus phoenicea) formen comunitats climàtiques en punts on el vent i la sequedat del sòl són
factors limitants.
Uns altres hàbitats d’importància a les illes Balears són: vegetació de penya-segats mediterranis,
estepes salines, savinars i sistemes dunars, matolls culminals de muntanya, boixeda baleàrica,
ullastrar i alzinars de muntanya.
En relació amb els hàbitats marins destaquen les praderies de posidònia. Les praderies de
posidònia formen els ecosistemes marins més importants de la Mediterrània. S’hi allotgen la
màxima diversitat d’espècies i, a més, constitueixen les àrees de posta i de repoblaments d’alevins
per a moltes espècies dels peixos comercialment més preuats. A més, tenen un paper fonamental
en la conservació dels ecosistemes costaners, ja que les praderies de posidònia frenen l’erosió de
les platges. Són la principal font de sediment arenós a les Illes Balears i contribueixen a mantenir
la transparència de les aigües litorals. També són fonamentals per mantenir les pesqueries i
protegir els sistemes de platja i de duna que constitueixen un dels recursos fonamentals de la
indústria turística de les Balears.
Aquest hàbitat compta amb el projecte LIFE posidònia, que es du a terme com a resposta a la
necessitat de frenar una de les principals amenaces que suposa l’ancoratge indiscriminat
d’embarcacions esportives en llocs de creixement i de desenvolupament d’aquesta espècie.
3.2.2.

Els ecosistemes més significatius

A l’hora d’analitzar els ecosistemes de l’àrea d’estudi, hem de tenir en compte les alteracions
antròpiques, sobretot, si partim de la base que les illes Balears tenen com a principal font
d’ingressos i de desenvolupament el turisme. En qualsevol cas els ecosistemes es poden
classificar en:
• Ecosistemes agrícoles
Les zones agrícoles ocupen la major part del territori de les Illes Balears (57,5%). Els conreus
anuals associats a conreus permanents són els que ocupen una superfície agrícola més gran
(39,3%), seguits dels conreus herbacis en secà (15,9%), i dels mosaics de conreus (14,7%). Cal
destacar la diferència entre la superfície de zones agrícoles en secà (89,8%) i la de zones
agrícoles en regadiu (10,2%).
Els ecosistemes agrícoles exerceixen a les Illes Balears un important paper en relació amb la
riquesa paisatgística del territori i amb la biodiversitat florística i faunística associada a aquest tipus
d’ecosistemes. Encara així, la forta dependència del turisme ha condicionat una reducció de les
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zones agrícoles a les illes, encara més si tenim en compte que l’entorn que engloba el
desenvolupament dels sistemes de cultiu, fonamentats entre altres, en una bona qualitat dels
recursos hídrics i en unes bones aptituds del sòl, és més aviat pobre i suposa una baixa rendibilitat
dels conreus. L’agricultura s’ha convertit en una activitat econòmica marginal, amb el consegüent
abandonament de les terres de cultiu. Això implica uns efectes importants tant en la degradació
paisatgística com en l’ecològica de les illes.
• Ecosistemes forestals
La superfície forestal representa un 35,5% del total de la superfície de les Illes Balears amb un
predomini de les zones forestals arbrades. Les zones arbrades presenten un predomini dels boscs
de coníferes (38,8% del total forestal). També són importants les zones de vegetació escleròfila
(22% del total forestal) i el matoll boscós de transició (19,7% del total forestal).
A grans trets, Mallorca i Menorca queden integrades pels alzinars de Quercus ilex, pels pinars de
Pinus halepensis, pels bosquets i per les màquies d’ullastrar (Olea europea) i per uns altres tipus
de vegetació llenyosa. A Eivissa i a Formentera, la vegetació forestal es caracteritza pel domini
dels pinars i dels savinars de Pinus halepensis i de Juniperus phoenica, respectivament.
En relació amb l’evolució de les zones forestals, cal destacar que entre els anys 1987 i 2000, la
superfície forestal s’ha vist reduïda en un 1,6%, principalment a causa de la pèrdua de boscs de
perennifòlies i rouredes i de boscs i de plantacions de pinàcies. La principal causa de pèrdua de
zones forestals ha estat l’expansió de superfícies artificials (del total de zones forestals perdudes,
un 46,1% correspon a zones urbanes, un 29,6% a zones industrials i un 24,3% a zones agrícoles).
• Ecosistemes aquàtics
L’escassetat de pluges i el tipus de clima de les illes condiciona que l’extensió dels ecosistemes
aquàtics sigui més aviat reduïda; no obstant això, són zones on els valors ambientals tant de fauna
com de flora són excepcionals, ja que són precisament elements diversificadors tant en l’àmbit
ecològic com paisatgístic.
Les zones humides i les superfícies d’aigua representen un 0,7% del territori. D’aquestes, un 76%
corresponen a zones humides litorals (maresmes i salines), un 16% a aigües marines (llacunes
costaneres) i un 8% a embassaments. Entre les zones humides litorals de major superfície
destaquen, a l’Illa de Mallorca, l’Albufera de Mallorca, el Salobrar de Campos i l’Albufereta de
Pollença; a Menorca, l’Albufera des Grau i la Gola de Maresme i de Binimel·là; a Eivissa, ses
Salines d’Eivissa, i a Formentera, l’Estany Pudent.
Els principals sistemes aquàtics són:
− Aigües subterrànies i fonts. Respecte a la fauna predominen els invertebrats: poliquets,
gasteròpodes, crustacis i insectes. La flora és present als llocs on hi ha llum, però no hi és
als ecosistemes d’aigües subterrànies. A les fonts hi ha un predomini d’algues
microscòpiques, com a cianofícies i diatomees que viuen sobre roques formant làmines, així
com presència de molses i de vegetals superiors que necessiten unes condicions d’humitat
importants, com els joncs. Ambdós ambients són fràgils i molt sensibles a la contaminació
de les aigües per substàncies orgàniques, químiques o per la intrusió d’aigua marina, igual
que per la disminució del nivell freàtic per sobreexplotació.
− Torrents. Els torrents de les illes es caracteritzen per l’absència de cabals a l’estiu i pel seu
funcionament intermitent com a resposta a la irregularitat de la pluviometria i, per això, les
espècies presents als torrents estan condicionades per la presència de l’aigua. Cal ressaltar
els barrancs de Menorca, excavats sobre les calcarenites del Migjorn, i que per les seves
peculiars característiques geomorfològiques i microclimàtiques alberguen una important
concentració d’ambients o biòtops diferenciats en un espai reduït.
− Zones humides. Són àrees inundades de manera natural o artificial tant d’aigua dolça,
salobre o salada, i de manera permanent o temporal, on trobam una àmplia diversitat
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d’ambients, com llacs, llacunes, salines, maresmes, etc. Estan molt condicionades pel clima
semiàrid i l’explotació dels aqüífers.
• Ecosistemes costaners
Els ecosistemes costaners són molt importants a les Illes Balears, atesa la gran importància
ecològica dels fons marins. No obstant això, la forta pressió del turisme ha provocat en moltes
zones del litoral una urbanització descontrolada que ha alterat l’ecosistema natural. Per protegir
els ecosistemes costaners més importants, s’ha hagut de recórrer a la Llei d’espais naturals (LEN).
Tanmateix, i a pesar que el litoral arenós constitueix un dels ecosistemes més valuosos, la pressió
turística que aquestes zones pateixen ha provocat que aquests ecosistemes estiguin degradats.
Dins d’aquests ecosistemes, cal destacar els sistemes dunars, les zones litorals rocoses i els illots
costaners. Actualment hi ha un total de 106.101 ha marines incloses en la Xarxa Natura 2000.
3.2.3.

Hàbitats i espècies més representatius de la Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears

Dels diferents tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari, la conservació del qual requereix la
designació de zones d’especial conservació que es relacionen en l’annex I de la Directiva
92/43/CE (distribuïts al seu torn entre nou categories), s’assenyalen els més representatius en
l’àmbit de la demarcació. En tot cas, convé recalcar aquells que ten una relació estreta amb la
qualitat de les aigües o estan lligats amb el medi aquàtic.
1

HÀBITAT COSTANER I VEGETACIÓ HALÒFILA
11.

Aigües marines i medis de marea
1110 Bancs d’arena coberts permanentment per aigua marina poc profunda
1120* Praderies de posidònia
1150* Llacunes costaneres
1170 Esculls

12.

Penya-segats marins i platges de còdols
1210 Vegetació anual sobre rebuigs marins acumulats
1240 Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp
endèmics

13.

Maresmes i pastures salines continentals
1310 Vegetació anual pionera amb salicòrnia i unes altres espècies de zones fangoses o
arenoses

14.

Maresmes i pastures salines mediterrànies i termoatlàntiques
1410 Pastures salines mediterrànies (Juncetalia maritimae)
1420 Matolls halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Matolls halonitròfils (Pegano- Salsoletea)

15.

Estepes continentals halòfiles i gipsòfiles
1510* Estepes salines mediterrànies

2

DUNES MARÍTIMES I CONTINENTALS
21.

Dunes marítimes de les costes mediterrànies
2110 Dunes mòbils embrionàries
2120 Dunes mòbils de litoral amb Ammophila arenaria (dunes blanques)
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2190*Depressions intradunals humides
22.

Dunes continentals, antigues i descalcificades
2210 Dunes fixes de litoral de Crucianellion maritimae
2230 Dunes amb gespes de Malcomietalia
2240 Dunes amb gespes de Brachypodietalia i de plantes anuals
2250*Dunes litorals amb Juniperus spp
2260 Dunes amb vegetació escleròfila de Cistol Lavanduletalia
2270*Dunes amb boscs de Pinus pinea o de Pinus pinaster

3

HÀBITATS D’AIGUA DOLÇA
31.

Aigües estancades
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica de Chara spp
3150 Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hydrocharition
3170*Estanys temporals mediterranis

32.

Aigües corrents
3280 Rius mediterranis de cabal permanent de Paspaloagrostidion amb cortines
vegetals riberenques

4

BRUGUERARS I MATOLLARS DE ZONA TEMPERADA
4030 Bruguerars secs europeus
4090 Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga

5

MATOLLS ESCLERÒFILS
51.

Matolls submediterranis i de zona temperada
5110 Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens a pendents rocosos
(Berberidion pp)

52.

Matolls arborescents mediterranis
5210 Matolls arborescents de Juniperus spp
5230*Matolls arborescents amb Laurus nobilis

53.

Matolls termomediterranis i preestèpics
5320 Formacions baixes d’Euphorbia pròximes a penya-segats
5330 Matolls termomediterranis i preestèpics

6

FORMACIONS HERBOSES NATURALS I SEMINATURALS
61.

Prats naturals
6110* Prats calcaris o basòfils d’Alyssosedion albi

62.

Formacions herboses seques seminaturals
6220*Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea

64.

Prats humits seminaturals d’herbes altes
6420 Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinion-Holoschoenion
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6430 Megaforbis èutrofs higròfils de les orles de plana i dels pisos montà a alpí
7

TORBERES ALTES, TORBERES BAIXES I ÀREES PANTANOSES
72.

Àrees pantanoses calcàries
7210*Torberes calcàries de Cladium mariscus i amb espècies de Caricion davallianae
7220*Brolladors petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

8

HÀBITATS ROCOSOS I COVES
82.

Pendents rocosos amb vegetació casmofítica
8210 Pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmotífica
8220 Pendents rocosos silicis amb vegetació casmotífica

83.

Uns altres hàbitats rocosos
8310 Coves no explotades pel turisme
8330 Coves marines submergides o semisubmergides

9

BOSCS
91.

Boscs de l’Europa temperada
91B0 Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia

92.

Boscs mediterranis caducifolis
9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i de Quercus canariensis
92A0 Boscs de galeria de Salix alba i de Populus alba
92D0 Galeries i matolls riberencs termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion
tinctoriae)

93.

Boscs escleròfils mediterranis
9320 Boscs d’Olea i de Ceratonia
9340 Boscs de Quercus ilex i de Quercus rotundifolia

95.

Boscs de coníferes de les muntanyes mediterrànies
9540 Pinars mediterranis de pins mesogeans endèmics

D’una altra banda, les espècies d’interès comunitari incloses en l’annex II de la Directiva 92/43/CE
(Directiva hàbitats) més representatives en les àrees que formen part de la Xarxa Natura 2000 a
les Illes Balears i les incloses en la Directiva aus, són:
Annex II: espècies d’interès comunitari - fauna
Alytes muletensis*
Myotis emarginatus
Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Caretta caretta*
Podarcis lilfordi
Cerambyx cerdo
Podarcis pityusensis
Chelonia mydas*
Rhinolophus ferrumequinum
Emys orbicularis
Rhinolophus hipposideros
Miniopterus schreibersi
Rhinolophus mehelyi
Monachus monachu *
Testudo graeca
Myotis capaccinii
Testudo hermanni
Tursiops truncatus
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Annex II: espècies d’interès comunitari - flora
Allium grosii
Helianthemum caput-felis
Anthyllis hystrix
Kosteletzkya pentacarpos
Apium bermejoi*
Marsilea strigosa
Centaurea balearica*
Naufraga balearica*
Daphne rodriguezii*
Paeonia cambessedesii
Dianthus rupicola
Ranunculus weyleri*
Diplotaxis ibicensis
Silene hifacensis
Euphorbia margalidiana
Vicia bifoliolata*
Genista dorycnifolia
Viola jaubertiana

Espècies incloses en la Directiva d’aus (Directiva 79/409/CE)
Acrocephalus melanopogon
Aegypius monachus
Alcedo atthi
Anthus campestri
Aquila chrysaeto
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Asio flammeus
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Burhinus oedicnemus
Calandrella brachydactyla
Calidris alpina schinzii
Calonectris diomedea
Caprimulgus europaeus
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Coracias garrulus

Egretta alba
Egretta garzetta
Emberiza hortulana
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Fulica cristata
Galerida theklae
Gelochelidon nilotica
Glareola pratincola
Grus grus
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Hydrobates pelagicus
Ixobrychus minutu
Lanius collurio
Larus audouinii
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Limosa lapponica
Luscinia svecic
Marmaronetta angustirostris
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Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Nycticorax nycticorax
Oxyyura leucocephala
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Philomachus pugnax
Phoenicopterus ruber
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria
Porphyrio porphyrio
Porzana porzana
Puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Sylvia sarda
Sylvia undata
Tringa glareola
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4. IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTES
4.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
Les principals repercussions ambientals del Pla sobre els espais de la Xarxa Natura 2000 és
funció dels projectes o de les accions específiques que en generi la posterior execució.
Evidentment, les actuacions relacionades amb qualsevol tipus d’infraestructures suposen en si
mateixes un grau d’afecció al medi, que pot donar lloc a impactes ambientals negatius.
No obstant això, no es pot pensar en la possibilitat d’arribar a dur a terme, en la fase de
definició de l’actual Esborrany del Pla, una anàlisi detallada dels impactes ambientals que
derivarien de cada actuació i de cada obra hidràulica establerta en el Pla, atès que el
desenvolupament d’aquestes depèn en gran manera de factors no totalment previsibles en el
moment de la definició; això és, d’escenaris alternatius probables en el moment d’elaborar el
Pla. Cada escenari —l’eventual concreció del qual és dependent de la confirmació de
determinades tendències, socials, econòmiques, tècniques, ambientals, culturals i polítiques—,
pot suposar, respecte a d’altres, el desenvolupament de distints projectes o el canvi dels
factors d’impacte d’un mateix projecte, i fins i tot de les condicions de fragilitat dels factors del
medi susceptibles de rebre els impactes.
En tot cas, l’entitat d’algunes de les actuacions i de les obres definides fa necessària l’anàlisi
específica de les repercussions ambientals durant les fases de projecte, de construcció i de
funcionament, segons el que estableix la normativa vigent en matèria d’avaluació d’impacte
ambiental. En aquest sentit, l’article 129 del Text refós de la Llei d’aigües (Reial decret legislatiu
1/2001) estableix la necessitat de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte ambiental
totes aquelles obres hidràuliques que es troben establertes en la legislació d’avaluació
d’impacte ambiental.
Els efectes ambientals que puguin derivar-se de l’execució del Pla es caracteritzen per
presentar diversos graus de concreció, no precisos o variables, i trobar-se inserides en un marc
de la màxima complexitat. Per tant, amb caràcter general, les repercussions ambientals de les
actuacions i de les infraestructures requerides pel Pla, poden caracteritzar-se per un conjunt
d’incerteses, motivat per:
− Imprecisió en la valoració de l’abast dels possibles impactes ambientals, quant a la
intensitat i a la magnitud, a la localització espacial i temporal, a les alteracions o als
impactes concrets que podrien derivar-se’n, etc.
− Probabilitat que els impactes no es produeixin o puguin fer-ho de maneres distintes
(intensitat o unes altres característiques), d’acord amb els escenaris finals probables.
− Possibilitat de previsió d’impactes ambientals derivats, la consideració posterior dels
quals en els estudis d’impacte dels projectes que els desenvolupin no resultin
probablement factibles (danys produïts a escala de grans sistemes, en els quals és molt
difícil, aïlladament, comprendre la incidència de projectes locals).
Aquests aspectes, juntament amb la falta d’especificació d’algunes de les actuacions
(localització, dimensions, tecnologia, modes de gestió, etc.), complica la valoració concreta dels
impactes que, sobre els espais protegits de la Xarxa Natura 2000, poden originar les obres
proposades, ja que amb la informació existent no és possible delimitar-los o localitzar-los de
manera adequada.
En tot cas, en aquest apartat s’analitzen de manera genèrica les actuacions proposades i les
repercussions potencials previsibles en els espais Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears,
sense perjudici de l’anàlisi i dels estudis de repercussions ambientals futurs de cada un dels
projectes en el seu àmbit d’actuació.
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4.2. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES ACCIONS SUCEPTIBLES DE PRODUIR
IMPACTES
L’anàlisi dels possibles impactes que sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari de
les Illes Balears que deriven de l’aplicació del Pla Hidrològic, s’ha fet inicialment basant-se en
l’avaluació dels objectius estratègics i dels elements fonamentals del Pla, així com dels
programes d’actuació i de les obres hidràuliques corresponents. Aquests recullen de manera
estratègica els estudis, els treballs i les obres que es pretenen dur a terme durant el
desenvolupament del Pla per assolir-ne, juntament amb les mesures normatives, els objectius.
Els aspectes fonamentals de l’anàlisi dels efectes de l’aplicació del Pla, s’han abordat a l’entorn
de:
− Un primer nivell en què s’analitzen i s’interpreten els efectes del Pla basant-se en els
objectius, els criteris i els principis pels quals es regeix.
− Un segon nivell en què s’analitzen els efectes previsibles derivats dels programes
d’actuacions i del conjunt de projectes i d’infraestructures que proposa el Pla.
Convé indicar que, com ja s’ha assenyalat, la descripció de cada programa d’actuació i de
definició d’infraestructures és variada i, sovint, gran part de les propostes abordades en el Pla
estan enfocades des d’un punt de vista general i estratègic. Se n’exclou la informació detallada
que faria falta per poder avaluar els efectes concrets que sobre el medi ambient tenen el
desenvolupament d’algunes d’aquestes actuacions o infraestructures.
A més, aquestes actuacions i infraestructures proposades tenen caràcter provisional, ja que
estan essent sotmeses als diferents processos d’anàlisi socioeconòmic i de cost i d’eficàcia,
així com d’exposició en el procés de participació pública i de consulta, d’acord amb els
requeriments establerts pels documents tècnics d’instrucció per a la planificació hidrològica i,
amb caràcter general, per la Directiva marc 2000/60/CE d’aigües.
Per tot això, resulta difícil concretar o determinar les afeccions que puguin haver-hi sobre els
espais Xarxa Natura 2000, sobretot aquelles vinculades a l’àmbit d’actuació d’una determinada
obra hidràulica, en desconèixer la ubicació exacta i, amb això, el comportament i la resposta de
molts dels components dels sistemes naturals i socials afectats per aquest tipus d’accions.
En tot cas, la predicció de les repercussions del Pla sobre els espais protegits es fa en un
context global amb l’objecte d’identificar aquelles àrees de la Xarxa Natura 2000 que poden
veure’s potencialment afectades amb una major probabilitat; D’aquesta manera, es promou
l’estudi d’alternatives d’aquelles actuacions planificades que suposen a priori unes majors
repercussions, o s’adverteix de la necessitat de dur a terme estudis concrets i en detall de les
repercussions que puguin haver-hi en els hàbitats i en les espècies d’interès comunitaris. Això
pot derivar en la necessitat d’ aplicar mesures compensatòries adequades (que s’han
d’avaluar) o bé en la inviabilitat de les actuacions programades en aquesta zona.
4.2.1.

VALORACIÓ DE LA SIGNIFICACIÓ AMBIENTAL DELS ELEMENTS BÀSICS DEL
PLA

Com a punt de partida en la identificació i en la valoració de les repercussions de l’execució del
Pla Hidrològic, convé indicar que el seu desenvolupament, a pesar que s’ha adaptat a les
circumstàncies particulars de la comunitat balear, sorgeix de la transposició a l’Estat espanyol i
posterior desplegament de la Instrucció tècnica de planificació d’una directiva europea, la
Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en matèria de
política de l’aigua.
Per tant, des d’aquest punt de vista, el simple fet d’adaptar el Pla Hidrològic als requeriments
que exigeix la DMA, suposa un impacte positiu no sols en l’àmbit del recurs, sinó que comporta
unes implicacions molt grans que repercuteixen de manera directa en els objectius de
conservació, de protecció i de millora de la qualitat del medi ambient. En aquest sentit, el Pla no
sols es basa a adequar la gestió del recurs a les necessitats reals de la població, sinó que
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també als requeriments mínims necessaris que precisen els ecosistemes per al seu
desenvolupament, mitjançant la definició entre d’altres, dels denominats cabals ecològics.
La conservació de la funcionalitat ecològica del cicle de l’aigua en el seu conjunt, extrapola els
efectes positius que la seva gestió genera, anant més enllà de la conservació. Amb això
s’engloba la preservació de tots els ecosistemes que es desenvolupen al voltant del recurs
aigua. Per tant, estem davant un pla hidrològic que reconeix el caràcter multidimensional i
multifuncional de l’aigua, la qual cosa a priori repercuteix de manera positiva en el conjunt
d’hàbitats i d’ecosistemes que es nodreixen del recurs hídric per al seu
desenvolupament.
Els objectius i les línies estratègiques de la gestió de l’aigua i del medi ambient hídric a la
demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, parteix de la política ambiental europea; és a dir,
se li apliquen directament els principis generals de precaució, de prevenció i de correcció a la
font, d’integració i de participació pública.
Al seu torn, l’establiment dels objectius ha estat un procés iteratiu que ha requerit de l’avaluació
coordinada d’aspectes tècnics, socials i econòmics i de la participació activa de les parts
interessades. Els objectius generals de la planificació hidrològica pretenen establir un marc de
protecció de les aigües superficials continentals, de les aigües de transició, de les aigües
costaneres i de les aigües subterrànies, a través de:
 La prevenció del deteriorament addicional de l'estat de les aigües (aigües subterrànies,
superficials i costaneres).
 La millora de la qualitat ecològica dels ecosistemes d'aigües continentals i costaneres.
 Una gestió més adequada dels hàbitats i de les espècies de medis aquàtics i dels
aiguamolls.
 Un ús i d’una gestió més eficaç dels recursos hídrics).
 La reducció de la contaminació de l'aigua.
 La mitigació dels efectes de les inundacions i de les sequeres.
 L’increment de l'eficiència i de l’efectivitat de les polítiques d'aigües, gràcies a una millora
en l'elecció dels objectius i en la reducció de costs.
 L’assoliment i el manteniment del bon estat de les aigües l'any 2015.
Així, doncs, els objectius i les estratègies definits en el Pla Hidrològic suposen la protecció de
tot el conjunt d’ecosistemes aquàtics i, per tant, un enfocament més global per a la
conservació. De fet, hi ha un vincle clar entre les directives d’hàbitats i la Directiva marc de
l’aigua, ja que els requeriments de les primeres han de tenir-se plenament en compte en els
programes o en les accions per millorar la qualitat de l’aigua. Per això, el Pla inclou
disposicions específiques respecte a les àrees protegides, i té en consideració la Xarxa
Natura 2000, ja que s’hi’inclou el registre dels llocs per a la gestió del Pla.
En aquest sentit, el nou Pla Hidrològic determina els cabals ecològics per assolir el bon estat
de cursos fluvials o d’aigües de transició, amb l’objecte de mantenir de manera sostenible la
funcionalitat i l’estructura dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes terrestres associats. Es
pot fixar en cas de sequeres prolongades, un règim de cabal ecològic menys exigent, excepte a
les zones incloses en la xarxa Natura 2000 o en la llista d’aiguamoll, d’acord amb el Conveni de
Ramsar. En aquests casos es preserven els ecosistemes associats a aquestes figures de
protecció, per la qual cosa ha de valorar-se positivament aquesta consideració.
Per tant, més enllà del concepte social i econòmic del recurs de l’aigua, els objectius del Pla
repercuteixen a priori de manera directa i positiva sobre els ecosistemes, els hàbitats i
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els paisatges aquàtics, fomentant la gestió sostenible del recurs, no sols mitjançant un ús
eficient sinó també reduint la vulnerabilitat dels ecosistemes aquàtics.
4.2.2.

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES POTENCIALS DE LES
PROPOSTES I ACTUACIONS DEL PLA

El Pla Hidrològic que s’avalua es basa en tot aquest conjunt de determinacions estratègiques i
objectius, a partir dels quals s’han desenvolupat i definit un seguit de propostes i d’actuacions,
que són la causa última dels possibles efectes mediambientals. Per això, l’avaluació dels
efectes o de les repercussions sobre els espais de la Xarxa Natura 2000 del Pla, s’han de
centrar en l’anàlisi de quines són les conseqüències individuals i agregades del conjunt
d’actuacions i de projectes que es desitgen dur a terme.
Per poder detectar els impactes als llocs Natura 2000, a més de considerar els objectius per
conservar-los, han d’analitzar-se les zones que poden ser més probablement afectades pels
possibles impactes de l’execució del Pla, així com els hàbitats i les espècies d’interès que
puguin veure’s pertorbats per les actuacions proposades.
Per a això, han de valorar-se un seguit de qüestions que siguin d’utilitat per identificar, per
caracteritzar i per valorar les repercussions ambientals del Pla. Entre altres punts, hi
destaquen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pèrdua de superfície del llocs de la Xarxa Natura (%).
Pèrdua de superfície d’hàbitats (%).
Fragmentació.
Alteració del funcionament de l’ecosistema.
Alteracions en la qualitat de recursos naturals.
Alteracions en la quantitat de recursos naturals.
Impactes previsibles en relació a tàxons d’interès comunitari.
Existència de reducció de la diversitat del lloc.
Impactes irreversibles.

No obstant això, tal com ja s’ha comentat, la majoria d’aquestes qüestions no poden ser
abordades de manera concreta per a cada una de les actuacions proposades, atesa la falta de
definició o de concreció d’aquestes accions. En tot cas, tots els projectes i les actuacions que
es deriven de l’aplicació del Pla que puguin produir afeccions als llocs que integren la Xarxa
Natura 2000 (LIC i ZEPA), han d’incloure un estudi d’avaluació de repercussions ambientals,
d’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears. Aquest pot detectar i pot avaluar els efectes de les
actuacions concretes i, per tant, determinar-ne la viabilitat o no, i la necessitat d’adoptar
mesures protectores, correctores o compensatòries necessàries per minimitzar els impactes
sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari.
4.2.2.1.

Identificació dels impactes potencials

La predicció dels possibles impactes del Pla sobre algun espai de la Xarxa Natura 2000 pot
resultar difícil, ja que els elements que conformen l’estructura ecològica i la funció dels llocs
són dinàmics i no poden mesurar-se fàcilment. En general, qualsevol actuació podria tenir
efectes sobre els objectius de conservació de la xarxa ecològica europea, ja que pot
representar, per exemple:
− Deteriorament d’hàbitats inclosos en l’annex I de la Directiva 92/43/CE. S’entén per
deteriorament la degradació física d’un hàbitat. Es pot considerar deteriorament
qualsevol fet que contribueixi a la reducció de les superfícies ocupades per un hàbitat
natural que va motivar la declaració del lloc. Així mateix, també s’hi pot considerar
qualsevol empitjorament dels factors necessaris per mantenir a llarg termini els hàbitats
esmentats.
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− Alteracions a espècies incloses en l’annex II de la Directiva 92/43/CE i en l’annex I de la
Directiva 79/409/CE. Pel que fa referència a les alteracions que repercuteixin en les
espècies, cal tenir en compte l’article 6.2 de la Directiva especifica, ja que han d’adoptarse les mesures adequades per evitar-les «en la mesura que les alteracions esmentades
puguin tenir un efecte apreciable pel que fa als objectius d’aquesta Directiva». Per tant,
perquè una alteració sigui apreciable ha d’afectar l’estat de conservació de la espècie
esmentada. Pot considerar-se una alteració apreciable tot allò que contribueixi a la
reducció a llarg termini de la població de l’espècie al lloc. A més, pot considerar-s’hi
qualsevol fet que contribueixi a la reducció o a l’amenaça de reducció de l’àrea de
distribució de l’espècie dins del lloc.
− Afecció a la integritat del lloc de la Xarxa Natura 2000. Aquesta afecció es refereix a la
possibilitat d’alteració de les funcions ecològiques que permeten el manteniment del lloc
a curt, mitjà i llarg termini.
De manera sintètica i genèrica, les principals repercussions ambientals es deriven inicialment
de la relació entre la concreció de les propostes del Pla i del territori, que bàsicament són:
−
−
−
−
−

Ocupació del sòl.
Canvis d’ús.
Consum de recursos.
Emissió de contaminants i de residus.
Inducció d’activitat o nous usos.

Cada una d’aquestes causes primàries d’impacte pot ser directa o indirecta, o pot constituir-se
en si mateixa en un impacte ambiental. A continuació, s’inclou una síntesi dels principals
efectes que les actuacions que es deriven d’aquest Pla poden produir sobre el medi ambient,
en especial les obres més significatives (plantes dessaladores, ampliació EDAR, conduccions,
basses de regulació, etc.). L’estimació d’aquests efectes es fa des d’una perspectiva global. Els
efectes específics d’índole local han de ser considerats en fases més avançades del procés de
planificació, concretament en la fase de projecte i dins del procés d’avaluació d’impacte
ambiental o mitjançant els estudis de repercussió ambiental específics per a cada actuació.

Efectes sobre la
Efectes sobre la qualitat
geologia, la
atmosfèrica
geomorfologia i el sòl

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTE
-

-

Les activitats de desbrossament, els moviments de terra, les compactacions, el transport de
maquinària i de materials, així como el funcionament d’instal·lacions auxiliars.
L’emissió de partícules en el transport de material, els moviments de terres, la construcció
de naus i d’edificis, les provisions de material i el funcionament de motors de vehicles i de
maquinària pesant.
Els motors dels equips de les instal·lacions de bombament, EDAR i IDAM també produeixen
un augment dels nivells sonors a la zona on s’implantin.
Contaminació lumínica que produeix l’enllumenat d’algunes de les instal·lacions.
Disminució de la percepció paisatgística i alteració de les taxes fotosintètiques com a
conseqüència de l’augment de material particulat en l’atmosfera.
L’explanació, l’excavació i el rebliment del terreny i el trànsit de maquinària poden modificar
la morfologia i la topografia de la zona on s’ubiquin les instal·lacions.
La creació de camins auxiliars d’obra i l’augment de trànsit pesant pels camins ja existents.
L’ocupació del terreny té caràcter permanent en gran part de les infraestructures.
Pèrdua de sòl per erosió com a conseqüència de l’increment de les taxes erosives i de
transport.
Abocament accidental de substàncies contaminants.
Abocament de salmorres.
Fugues d’aigua contaminada o ús de llots contaminats a l’agricultura.
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-

-

-

-

Efectes
sobre el
paisatge

Afeccions sobre fauna

-

4.2.2.2.

-

Aportació de sediments procedents de les superfícies exposades a desbrossaments,
moviments de terra, acumulacions temporals de residus, presència de provisions temporals,
transport de materials, etc.
Presència de maquinària d’obres i d’instal·lacions auxiliars que puguin generar risc davant la
possibilitat d’abocaments accidentals, que podrien contaminar aigües superficials i arribar a
les capes subterrànies per precol·lació.
Possibilitat de contaminació de lleres i d’aqüífers propers per abocament d’aigües residuals.
Modificació de les lleres properes a zones humides.
Abocaments accidentals poden provocar la contaminació de masses d’aigües (superficials i
subterrànies) i afecció a comunitats vegetals i animals.
Interrupció de fluxos naturals d’aigua.
Ocupació de zones forestals o obertura de vials.
Acumulació de pols a les fulles, moviments de terra, acumulació de materials excedents,
etc.
Alteració del substrat, la qual cosa dificulta la regeneració de la vegetació natural,
especialment als límits immediats a les zones d’actuació.
Accions que produeixin canvis en la disponibilitat d’aigua freàtica o descens del nivell
freàtic.
Ocupació espacial de les zones afectades per les obres, per la presència humana, per la
il·luminació i per l’augment de trànsit. Això produeix un increment del nivell sonor i de
partícules en l’atmosfera.
Com a conseqüència del desenvolupament de l’actuació, pot eliminar puntualment individus
(atropellament, accidents d’obres, abocaments, etc).
Deteriorament d’hàbitats de reproducció, pasturatge i alimentació.
Augment del risc de mortalitat per xoc amb línies elèctriques que donin subministrament
elèctric de les instal·lacions que el requereixin.
Modificació de les condicions hidrològiques en els ecosistemes.
Efecte barrera per la presència d’infraestructures.
Fluctuacions del nivell piezomètric que poden derivar en la alteració de les comunitats
faunístiques.
Presència d’instal·lacions i d’estructures artificials, així com desaparició d’elements naturals
característics.
Formació d’abocaments, obertura de pedreres i de graveres.

Anàlisi de les actuacions amb efectes potencials sobre la Xarxa Natura 2000

A continuació, s’analitzen les actuacions previstes pel Pla que poden interaccionar amb àrees
incloses als espais Xarxa Natura 2000 i, per tant, poden ocasionar alguna repercussió o
efectes potencials sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari. Per a això, s’ha
considerat la dimensió espacial del territori, mitjançant la superposició de mapes de les
actuacions planificades, sobre mapes que representen els espais protegits del territori.
L’objectiu és determinar les pressions que sobre els elements ambientals d’interès comunitaris
es deriven de les propostes del Pla i analitzar d’una manera global i estratègica les possibles
incidències de les actuacions planificades.
Aquesta valoració pretén posar de manifest l’existència o no de discordança entre la “lectura”
del medi físic i els noves ocupacions que es proposen, la qual cosa suposa un clar indicador a
priori, de l’afecció ambiental global del programa d’obres hidràuliques del Pla. Així, l’execució
d’obres sobre unitats territorials d’alt valor de conservació, es tradueix en impactes ambientals
de major severitat.
D’aquesta manera, es pot avaluar l’aptitud del lloc dels nous usos prevists, amb l’objecte de
determinar les àrees més aptes d’acord amb la combinació d’un conjunt de factors geogràfics i
ambientals que permetin triar les zones més idònies des del punt de vista de mínima afecció
ambiental. Aquests poden prendre’s com a referència a l’hora de la redacció dels projectes de

37

ANNEX IV DE L’ISA DEL PLA HIDROLÒGIC ILLES BALEARS - ESTUDI DE REPERCUSSIÓ XARXA NATURA

cada actuació prevista, així com per a l’estudi d’alternatives i per al procés d’avaluació
d’impacte ambiental d’aquests.
a) Infraestructures per al control i per a la millora del coneixement del DPH
El Pla Hidrològic proposat estableix un programa d’actuació sobre la millora d’informació
hidrogeològica i de l’estat ecològic, consistent en l’adequada valoració del nivell dels
coneixements empírics existents sobre els recursos hídrics. És un aspecte essencial a l’hora de
disposar d’una visió global dels problemes de l’aigua (tant actual com futura), i establir les
bases sobre les quals dissenyar un seguiment dels diversos usos de l’aigua, així com les
diverses mesures i actuacions que han de permetre emprar-la millor i regular amb més encert.
Amb caràcter general, tots aquests estudis plantejats com a mesures d’actuació del Pla tenen
un efecte positiu sobre el medi hídric de les Illes Balears, ja que, a més de permetre conèixer
l’estat de les masses d’aigua a través d’un seguit d’indicadors, ha de servir per fer-ne un
seguiment de la qualitat, podent anticipar-se de manera més eficient i efectiva davant qualsevol
problemàtica que es produeixi en les masses d’aigües. Així mateix, aquesta informació ha de
permetre afinar en els objectius proposats, fomentant mesures que actuen de manera puntual
en les desviacions trobades.
No obstant això, cal apuntar que la millora de la informació hidrogeològica de la demarcació,
suposa la implantació d’un conjunt d’instrumentació de mesura (com ara comptadors,
lisímetres, etc.), així com assaigs de bombaments, que permeten un seguiment adequat dels
paràmetres objecte d’estudi. Aquests —encara que la magnitud dels impactes potencials són
reduïts ja que la grandària, l’extensió o l’àrea d’influència és mínima—, podrien produir efectes
negatius sobre hàbitats i espècies d’interès comunitari, segons la localització i les
característiques.
En primer lloc, el Pla preveu la necessitat millorar la XARXA METEOROLÒGICA, especialment
a zones elevades, preferentment per damunt de la cota 600, amb l’objecte de precisar la
quantitat de pluja caiguda a les illes, així com la intensitat per millorar el coneixement de la
recàrrega d’aigua.
En total, es proposa la instal·lació de vint-i-dues estacions meteorològiques a les Illes Balears
(Serra Tramuntana i Llevant a Mallorca; Mont Toro a Menorca, meitat nord-occidental d’Eivissa
i terç sud-occidental de Formentera), si bé aquestes propostes encara han de coordinar-se
amb el centre territorial de les Illes Balears de l’Agència Estatal de Meteorologia i, per tant, no
s’ha confirmat ni definit exactament la situació de cada estació.
En tot cas, en proposar aquestes instal·lacions en zones d’elevada altura (Serra de
Tramuntana i Llevant de Mallorca), hi ha la probabilitat que puguin situar-se sobre elements del
medi natural de gran valor, atès que se situen a àrees protegides dels espais de la Xarxa
Natura 2000 (vegeu figura i taula adjuntes). En aquests casos concrets, una mala gestió en la
ubicació i en la instal·lació d’aquests serveis podrien afectar puntualment la destrucció de sòl,
així com a espècies vegetals d’alt valor ecològic.
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ES5310093
ES5310057

ES0000073

ES5310059
ES0000226

ES5310091
ES5310028
ES5310087
ES0000225
ES5310084 ES5310085
ES5310086

ES5310060
ES5310092

ES0000079
ES5310039

ES5310015

ES5310088
ES5310005
ES0000383

ES0000224
ES5310027

ES0000038

ES5310089
ES0000223

ES5310067
ES5310083

ES5310095

ES5310038

ES5310082

ES5310090

ES5310009
ES5310047

ES5310046

ES5310064ES0000382
ES5310010ES5310063
ES5310081
ES0000379

ES0000381
ES5310062

ES0000377ES0000378

ES5310078
ES5310008

ES5310026

ES5310029

ES5310080

ES5310077
ES0000222
ES5310076
ES0000221

ES0000380

ES5310041
ES5310042

ES5310079

ES5310102

Cotas superiores a 800 m

RED NATURA
2000
ES5310101
LIC
LIC i ZEPA
ES0000074
ES5310103

ES5310061
ES0000081

ES5310037

ZEPA

ES5310037

Mapa d’elevació de l’illa de Mallorca, on s’indiquen les zones de possible implantació d’estacions meteorològiques a la
Serra de Tramuntana (cotes superiors a 800 m) que es troben a llocs de la Xarxa Natura 2000

Codi

Tipus

ES0000073
ES5310008
ES5310009
ES5310010
ES5310026
ES5310027
ES5310085
ES5310087
ES5310090

LIC I ZEPA
LIC
LIC I ZEPA
LIC I ZEPA
LIC
LIC I ZEPA
LIC
LIC
LIC

Nom
COSTA BRAVA DE MALLORCA
ES GALATZÓ - S’ESCLOP
ES TEIX
COMUNA DE BUNYOLA
FITA DEL RAM
CIMALS DE LA SERRA
MONCAIRE
BÀLITX
PUIG
D’ALARÓ
PUIG
S’ALCADENA

DE

Superfície
(ha)
210
181
697
0,3
9
4.011
1
14
3

%
4,05%
3,50%
13,49%
0,00%
0,17%
77,56%
0,02%
0,27%
0,05%

Àrees de la Xarxa Natura 2000 a Mallorca que poden veure’s afectades per la instal·lació de noves estacions
meteorològiques

Per això, després d’haver-se definit la situació exacta de les estacions meteorològiques
proposades, han de considerar-se les actuacions sobre espais protegits perquè hi tenguin una
nul·la afecció. En tot cas, aquelles estacions que puguin produir afeccions als llocs que integren
la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA), han d’incloure un estudi d’avaluació de repercussions
ambientals, d’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears. Aquest pot detectar i pot avaluar els
efectes de les actuacions concretes i, per tant, determinar-ne la viabilitat o no i la necessitat
adoptar-hi mesures protectores, correctores o compensatòries necessàries per minimitzar els
impactes sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari.
Des d’un punt de vista ambiental, la ubicació òptima d’aquestes infraestructures és situar-les
juntament amb les infraestructures que puguin haver-hi prèviament (repetidors, antenes de
telefonia, torres de vigilància, etc.), per evitar la dispersió espacial d’elements artificials.
D’una altra banda, el Pla promou l’ampliació de la XARXA HIDROMÈTRICA de les Illes
Balears, atès que actualment aquesta se circumscriu exclusivament a Mallorca, i les estacions
existents han quedat obsoletes.
En general, aquestes instal·lacions contribueixen positivament sobre el medi hídric de les Illes
Balears, ja que a més de permetre conèixer l’estat de les masses d’aigua, serveixen per fer-ne
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un seguiment de la qualitat i es poden anticipar de manera més eficient i efectiva davant
qualsevol problemàtica que es produeixi a les masses d’aigües. D’aquesta manera s’afinen els
objectius proposats en el Pla.
Evidentment, la instal·lació d’aquestes estacions de mesuratge podrien produir efectes negatius
sobre el medi natural, segons la localització i les característiques. Encara que els seus efectes
poden considerar-se poc significatius i de baixa magnitud, ja que la grandària, l’extensió o
l’àrea d’influència és mínima i molt localitzada.
En tot cas, s’ha analitzat la localització d’aquests instruments al territori, basant-se en la
informació facilitada en el Pla, amb l’objecte de valorar els possibles efectes i les interaccions
d’aquestes infraestructures amb els espais naturals protegits situats al seu entorn.
Cal indicar que la informació sobre la ubicació de les estacions foronòmiques no s’han definit
encara concretament, així que per a l’anàlisi dels efectes sobre la Xarxa ecològica Natura
2000, s’ha considerat ampliar les possibles zones que podrien veure’s afectades per la
implantació d’aquestes estacions de mesuratge, establint-hi un perímetre o unes àrees
d’influència (buffer) de 2 km sobre la localització provisional establerta en la documentació del
Pla objecte d’estudi.
En les figures adjuntes, es plasma la localització de la xarxa foronòmica proposada a cada una
de les illes, així com l’àrea d’influència (zones de major probabilitat d’ubicació), superposant les
àrees incloses en la Xarxa Natura 2000. D’aquesta manera, s’identifiquen les estacions
foronòmiques de la xarxa que poden resultar més problemàtiques en poder ubicar-se a zones
d’alt valor ecològic. En aquests últims casos, i si finalment s’instal·lassin, han de sotmetre’s a
un segon nivell de revisió ambiental en què s’han de considerar totes aquelles mesures
adequades per prevenir qualsevol afecció sobre els valors naturals d’interès comunitari.
Respecte als llocs inclosos a la Xarxa Natura, a l’illa de Mallorca aproximadament el 30% de la
superfície on podrien ubicar-se, es tracta de zones protegides o que es localitzen a zones
properes. Específicament, els espais LIC i ZEPA amb una major probabilitat són els cimals de
la Serra, les muntanyes de Pollença, na Borges i l’Albufereta. En la taula següent
s’especifiquen les superfícies incloses a espais de la Xarxa Natura que amb més probabilitat
podrien veure’s afectades.
Codi

Tipus

ES0000073
ES0000224
ES0000226
ES0000227
ES0000380
ES0000383
ES5310027
ES5310029
ES5310079
ES5310080
ES5310083
ES5310091
ES5310092
ES5310095

LIC I ZEPA
ZEPA
LIC I ZEPA
LIC I ZEPA
ZEPA
ZEPA
LIC I ZEPA
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC

Nom
COSTA BRAVA DE MALLORCA
MULETA
L’ALBUFERETA
MUNTANYES D’ARTÀ
PUIG DE S’ESTREMERA
PUIG DES CASTELL
CIMALS DE LA SERRA
NA BORGES
PUIG DE NA BAUÇÀ
PUIGPUNYENT
ES BOIXOS
MOSSA
MUNTANYES DE POLLENÇA
CAN PICAFORT

Superfície
(ha)
72
73
308
3,5
14
167
459
1590
17
244
197
279
282
39

%
1,93%
1,96%
8,22%
0,09%
0,38%
4,46%
12,25%
42,43%
0,47%
6,53%
5,26%
7,47%
7,52%
1,04%

A Menorca, a pesar de planificar-hi només quatre estacions per ampliar la xarxa foronòmica, el
75 % del territori on podrien situar-se és sòl rústic protegit segons el Pla Territorial de Menorca.
Els espais protegits de la Xarxa Natura que podrien veure’s afectats són el de costa sud de
Ciutadella, de Binigaus a Cala Mitjana, dels Alocs a Fornells, de Canutells a Llucalari i
s’Albufera des Grau.
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Codi

Tipus

Nom

ES0000231
ES0000233
ES0000234
ES0000237
ES0000239
ES0000240
ES0000386

LIC I ZEPA
LIC I ZEPA
LIC I ZEPA
LIC I ZEPA
LIC I ZEPA
LIC I ZEPA
ZEPA

DELS ALOCS A FORNELLS
D’ADDAIA A S’ALBUFERA
S’ALBUFERA DES GRAU
DES CANUTELLS A LLUCALARI
DE BINIGAUS A CALA MITJANA
COSTA SUD DE CIUTADELLA
CAPELL DE FERRO

Superfície
(ha)
362
39
1257
374
293
191
15

%
14,3%
1,5%
49,6%
14,8%
11,6%
7,6%
0,6%

A l’illa d’Eivissa, només s’hi han proposat tres estacions de mesures, totes properes a zones
urbanes segons la ubicació aproximada facilitada pel Pla. A l’anàlisi feta es cobreix una àrea
major que l’ocupació real d’aquestes instal·lacions, amb l’objecte de determinar les possibles
ubicacions dins d’una àrea de 2.000 m al voltant de la localització estimada en el Pla. Aquesta
anàlisi ja indica que només el 6% de la superfície estudiada és sòl rústic protegit pel Pla
Territorial Insular i totes elles allunyades d’espais de la Xarxa Natura.
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Finalment, el Pla proposa ampliar la XARXA PIEZOMÈTRICA de les illes, mitjançant la
instal·lació de cinquanta-vuit nous piezòmetres, localitzats de manera aproximada sobre el
territori en les figures adjuntes, amb l’objecte d’ampliar els coneixements sobre les
característiques hidrogeològiques i hidroquímiques de les aigües subterrànies de les Illes
Balears.
Com en el cas de la xarxa foronòmica, la construcció de sondeigs podria produir efectes
negatius sobre el medi natural, segons la localització i les característiques. Encara que els seus
efectes poden considerar-se poc significatius i de baixa magnitud, ja que la grandària,
l’extensió o l’àrea d’influència és mínima i molt localitzada.
En general, durant la construcció dels nous sondeigs, les alteracions són molt poc significatives
o negligibles, i requereixen només d’una pràctica correcta i expressament considerada en les
unitats d’obra quant a la localització dels elements auxiliars, a la perforació, a l’ús d’accessos, a
la retirada de sobrants i de residus, a la localització i a la manera d’abocament dels
desguassos, al disseny d’edificacions auxiliars, a la restauració dels terrenys i de la vegetació,
si n’és el cas.
No obstant això, aquestes accions poden produir un grau d’impacte més elevat en el cas d’una
localització singular, en relació, per exemple, amb la vegetació (afecció a flora protegida), amb
la fauna (nidificació i cria) i amb el paisatge (punts de gran visibilitat a zones d’alta qualitat
paisatgística).
Per això, s’estableix la mateixa metodologia d’anàlisi que en l’apartat anterior, examinant les
possibles ubicacions d’aquests sondeigs sobre el territori, amb l’objecte de conèixer les zones
que poden veure’s afectades, mitjançant la superposició de les categories dels espais de la
Xarxa Natura 2000.
A l’illa de Mallorca, dotze dels trenta-sis sondeigs proposats podrien ubicar-se a espais de la
xarxa ecològica europea. De tota la superfície on hi ha la possibilitat que se situï un nou
sondeig, el 10% se ubica a àrees de la Xarxa Natura 2000, i afecten potencialment els espais
que s’assenyalen en la taula següent. A més, dins de les zones d’influència o de proximitat,
també es troben les Coves de Canet, des Corral des Porcs, des Diners i de sa Gleda,
designades totes com a LIC.
Codi

Tipus

ES0000073
ES0000227
ES0000377
ES0000378
ES0000379
ES0000380
ES0000381
ES5310008
ES5310010
ES5310026
ES5310029
ES5310079
ES5310092
ES5310101

LIC I ZEPA
LIC I ZEPA
ZEPA
ZEPA
ZEPA
ZEPA
ZEPA
LIC
LIC I ZEPA
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC

Nom
COSTA BRAVA DE MALLORCA
MUNTANYES D’ARTÀ
MOLA DE SON PACS
PUIG DES BOIXOS
PUIG DE SES FITES
PUIG DE S’ESTREMERA
PUIG GROS
ES GALATZÓ - S’ESCLOP
COMUNA DE BUNYOLA
FITA DEL RAM
NA BORGES
PUIG DE NA BAUÇÀ
MUNTANYES DE POLLENÇA
RANDA

Superfície
(ha)
687
1.124
47
234
10
139
251
16
43
213
87
1.187
5
198

%
16,2%
26,5%
1,1%
5,5%
0,2%
3,3%
5,9%
0,4%
1,0%
5,0%
2,0%
28,0%
0,1%
4,7%

A Eivissa i a Formentera s’han proposat vint-i-dos sondeigs, distribuïts de manera homogènia
per les illes, dels quals nou podrien situar-se sobre espais designats LIC i ZEPA. Es detecta
que el 18% de la superfície estudiada se situa a espais protegits de la Xarxa Natura, on podrien
veure’s afectats espais com Cap Llentrisca - sa Talaia, Serra Grossa i nord de Sant Joan
(vegeu la taula adjunta).
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Codi

Tipus

ES0000084

LIC I ZEPA

ES5310025
ES5310032
ES5310033
ES5310034
ES5310105
ES5310112
ES5310024

LIC I ZEPA
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC I ZEPA

Nom
SES SALINES D’EIVISSA I DE
FORMENTERA
CAP DE BERBERIA
CAP LLENTRISCA - SA TALAIA
XARRACA
SERRA GROSSA
ELS AMUNTS D’EIVISSA
NORD DE SANT JOAN
LA MOLA

Superfície
(ha)

%

332

7,1%

750
1355
98
495
104
970
568

16,1%
29,0%
2,1%
10,6%
2,2%
20,8%
12,2%

A pesar que els efectes de la construcció de nous sondeigs són poc significatius i localitzats,
atesa la falta informació detallada dels projectes proposats, en el moment de definir-los han
d’adoptar-se mesures específiques per evitar afeccions ambientals durant la construcció dels
nous sondeigs.
Des del punt de vista de la integritat dels espais de la Xarxa Natura, la mesura preventiva més
positiva seria estudiar aquelles ubicacions que no afectin la integritat dels llocs de la Xarxa
Natura 2000. En tot cas, s’haurien d’aprofitar les zones antropitzades per evitar la fragmentació
i la intrusió de les zones naturals, i penalitzar aquelles actuacions que puguin afectar hàbitats i
espècies d’interès comunitari.
No obstant això, si la possibiltat esmentada no és factible i les actuacions han de dur-se a
terme a l’entorn d’espais designats com a LIC i com a ZEPA, ha de fer-se un estudi d’avaluació
de repercussions ambientals, d’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears. A través seu es poden
detectar i avaluar els efectes de les actuacions concretes i, per tant, determinar-ne la viabilitat o
no i la necessitat adoptar mesures protectores, correctores o compensatòries necessàries per
minimitzar els impactes sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari.
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b) Noves captacions o substitucions per a la correcció del dèficit
El Pla preveu un conjunt d’obres de captació d’aigües subterrànies necessàries per garantir el
proveïment futur. En el nivell de planificació en què ens situam resulta impossible determinar
els efectes ambientals d’aquestes actuacions de manera concreta, tant pel que fa referència a
les futures conduccions com a la mateixa instal·lació, ja que encara no s’han definit els
projectes bàsics d’aquestes infraestructures.
Evidentment, la construcció d’aquests nous pous requereix d’un estudi hidrogeològic previ per
determinar-ne la zona idònia i les característiques constructives. Com a mesura de precaució,
se suggereix evitar la construcció dels nous pous a zones protegides per la xarxa ecològica
europea. Així s’evita el deteriorament de qualsevol hàbitat i d’espècies d’interès comunitaris,
com l’alteració de les funcions ecològiques que permeten el manteniment dels espais designats
LIC i ZEPA.
En tot cas, la viabilitat d’aquestes obres, així com les possibles alternatives, han d’avaluar-se
de manera específica a través dels seus corresponents estudis d’impacte ambiental o els
estudis de repercussió ambiental (si es localitzen a espais de la Xarxa Natura 2000), tràmits
d’una altra banda requerits per la normativa vigent.
c) Interconnexió d’infraestructures
El Pla preveu l’execució de noves conduccions de proveïment que permetin interconnectar
infraestructures i dipòsits que formen part de les obres hidràuliques més importants de les illes.
Així es completa la xarxa existent.
A través d’aquestes actuacions, es pretén garantir la disponibilitat del recurs, així com
assegurar la qualitat i la quantitat d’aigua per a subministrament urbà, racionalitzant l’explotació
de l’aigua i protegint els recursos hídrics de bona qualitat.
Tot aquest conjunt d’interconnexions permet a priori disposar d’aigua de distintes procedències
per abastir la població, i aconseguir-ho amb la major eficiència. Però permet, a més, recuperar
els aqüífers i les fonts de bona part de les illes, ja que en guanyar en eficiència, es disminueix
la sobreexplotació i es recuperen gradualment els recursos disponibles.
Evidentment, les obres de canalització de conduccions d’aigües tenen repercussions
mediambientals, especialment durant la fase de construcció, com són l’ocupació temporal
d’espais de l’àmbit d’actuació, la provisió de materials, els residus de construcció i de terres
inertes, el desbrossament i la neteja, l’eliminació directa de la vegetació de la zona afectada, el
trànsit de maquinària i de vehicles pesants, la perforació de rases terrestres, etc.
La magnitud dels efectes negatius que puguin produir aquestes instal·lacions ve determinada
principalment pel traçat, ja que poden travessar zones protegides o d’alt valor ecològic. Afecten
directament hàbitats i espècies d’interès comunitari, o fragmenten els corredors biològics dels
espais protegits. En aquest sentit, tant els projectes que es generin per a l’execució d’aquestes
interconnexions proposades, com els estudis d’impacte ambiental corresponents, han de
recollir un conjunt d’alternatives amb l’objecte de seleccionar la millor solució integral o la millor
alternativa ambiental global.
A priori, els traçats amb mínima afecció sobre el medi natural són aquells que es projecten
sobre carreteres, camins i vials existents, ja que es redueixen o mitiguen els impactes sobre la
salut humana, la flora i el paisatge. A més, si les conduccions són soterrades, l’impacte al medi
biòtic és molt reduït.
A fi d’identificar de manera preliminar el grau aproximat de les afeccions a espais protegits de
les illes, s’analitza el traçat de les interconnexions proposades en relació amb els espais
inclosos en la Xarxa Natura 2000 (vegeu els mapes adjunts).
En els quadres següents s’observen els llocs de la Xarxa Natura 2000 que podrien veure’s
afectats pels trams de conduccions planificades, tal com s’ha definit el traçat de les canonades.
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A Mallorca s’observa que la major part de les interconnexions proposades no travessen zones
LIC i ZEPA. Només el 5% de les interconnexions travessen per aquests espais protegits. Tal
com estan traçades les canalitzacions de canonades, només podrien veure’s afectats quatre
espais inclosos en la Xarxa Natura, a saber:
ESPAI XARXA NATURA
CONDUCCIÓ

Codi

Sóller - Deià
Maria de la Salut – Petra - Manacor
Prolongació
Porreres

conduccions

Manacor

i

ES531008
3
ES531002
9
ES000003
7
ES000014
5

Tipus

Longitud
(m)

Nom

LIC

Es Boixos

490

LIC

Na Borges

1.760

LIC i ZEPA

Es Trenc
Campos

LIC i ZEPA

Mondragó

–

Salobrar

de

A l’illa d’Eivissa, el 95% de les interconnexions proposades travessen sòl rústic comú i urbà o
urbanitzable, aprofitant la xarxa de camins i de carreteres majoritàriament. En relació amb els
espais de la Xarxa Natura, a priori, no es veu afectat cap espai lloc designat LIC o ZEPA. No
obstant això, el detall de cada un dels trams ha de ser avaluat en les avaluacions d’impacte
ambiental de cada un dels projectes que se’n deriven.
En canvi, a l’illa de Formentera, el traçat de les interconnexions sí que arriba a travessar per
zones protegides o molt proper a aquestes, com és el cas de la LIC i ZEPA de ses Salines
d’Eivissa i de Formentera (ES0000084) en un tram aproximat d’1.100 m i l’àrea de la Mola
(ES5310024), en un traçat d’aproximadament 3.800 m de longitud.
No hi ha dubte que gran part d’aquestes afeccions potencials sobre els espais de la Xarxa
Natura, poden evitar-se mitjançant la integració de condicionants ambientals en les primeres
fases de la definició de cada projecte, adoptant un enfocament de localització i de traçats
òptims, amb la finalitat última d’impedir qualsevol grau d’afecció ambiental que podria tenir
l’execució dels projectes sobre la integritat i sobre la coherència de la xarxa ecològica europea.
Finalment, cal recalcar que l’execució de totes aquelles interconnexions proposades que
puguin produir afeccions als llocs que integren la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA), ha d’incloure
un estudi d’avaluació de repercussions ambientals, d’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005,
de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears.
Aquest pot detectar i avaluar els efectes de les actuacions concretes i, per tant, determinar-ne
la viabilitat o no i la necessitat adoptar mesures protectores, correctores o compensatòries
necessàries per minimitzar els impactes sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari.
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MESURES DE DISSENY, DE PROTECCIÓ I DE CORRECCIÓ AMBIENTAL
PER A LES ACTUACIONS I PER A LES OBRES HIDRÀULIQUES
PROPOSADES EN EL PLA
En aquest apartat es desenvolupen el conjunt de mesures necessàries per a la prevenció o per
a la correcció dels impactes ambientals generats o susceptibles de ser generats per les
actuacions planificades. S’hi estableixen un conjunt de criteris i de condicions generals que
s’han de preveure durant les diferents fases d’elaboració de cada projecte (avantprojecte,
estudis d’alternatives, projecte bàsic, document ambiental inicial, estudis d’impacte ambiental,
estudis d’incidència paisatgística, estudi de repercussions a la Xarxa Natura 2000, etc.)

1.

MESURES GENERALS
PROJECTES

RELACIONADES

AMB

EL

DISSENY

DELS

Entre les mesures associades al disseny de les obres hidràuliques, cal destacar les següents:
Traçat de conduccions
S’ha de procurar que el traçat de les conduccions sigui coherent amb el traçat de les
infraestructures lineals pròximes, a l’efecte de concentrar els possibles impactes sobre àrees ja
alterades antròpicament.
També s’ha d’evitar la intercepció d’espais protegits o d’interès en el traçat de canonades,
minimitzant la destrucció de masses boscoses fora d’aquests espais, i procurant adaptar el
traçat a les àrees d’alta capacitat d’acollida.
Ubicació i disseny de grans infraestructures (EDAR, dessaladores, basses de reg…)
Amb caràcter general, ha de tendir-se a aprofitar les instal·lacions ja existents (basses de reg,
depuradores, dessaladores, bombaments, etc), en detriment de noves infraestructures.
Per a les instal·lacions de nova implantació, s’han de considerar alternatives d’ubicació que
allunyin al més possible les instal·lacions de nuclis de població o de zones habitades a l’efecte
de prevenir l’impacte del renou i de les males olors.
La geometria dels elements de les obres hidràuliques ha de dissenyar-se de manera que
s’optimitzi l’ocupació de l’espai i, en aquest sentit, minimitzar els impactes sobre el sòl i la
vegetació.
Petites infraestructures (piezòmetres, estacions meteorològiques, sondeigs, etc.)
La ubicació òptima d’aquestes infraestructures és situar-les al costat de les infraestructures que
puguin haver-hi prèviament o en zones alterades antròpicament, amb l’objecte d’evitar la
dispersió espacial d’elements artificials.
Complementàriament i amb caràcter general, aquestes instal·lacions han d’ocupar la mínima
extensió necessària per a la instal·lació dels equips. Cal minimitzar l’afecció sobre la vegetació
natural de la zona, i cal evitar les afeccions sobre espècies d’alt valor ecològic.

2.

PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL SÒL

Limitació espacial de les obres
Durant l’execució de les obres, a les zones d’actuació s’ha de fer el jalonament de les àrees
d’ocupació estrictes del projecte, a fi d’evitar danys innecessaris als terrenys limítrofs. Les
zones d’instal·lacions auxiliars i els camins d’accés també s’han de jalonar.
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No obstant això, per a les rutes d’accés i de moviments de les obres, s’ha d’emprar el traçat
dels vials projectats i dels camins i de les carreteres existents. En tot cas, l’obertura de nous
vials ha de restringir-se a la zona acotada.
Recuperació de la terra vegetal
a) Retirada de sòl
La retirada de la capa de terra vegetal a les zones per ocupar per les obres constitueix una
mesura fonamental en l’establiment posterior de la vegetació. La terra vegetal retirada ja té
incorporats els nutrients i les llavors i és apta per suportar el creixement de les espècies, per la
qual cosa, en reutilitzar-la en la restauració dels terrenys, afavoreix l’efectivitat dels tractaments
vegetals proposats, així com la colonització per la vegetació espontània.
Es recomana retirar una capa superficial de sòl fins a 30 cm. (segons les característiques
edafogèniques del terreny) en la franja de terreny per ocupar pel projecte, incloent-hi zones de
préstecs, zona d’instal·lacions, etc.
b) Emmagatzemament de sòl
El sòl vegetal retirat ha de ser emmagatzemat de manera adequada, a fi d’evitar-ne la
compactació i garantir-ne l’estabilitat.
c) Conservació de provisions
El manteniment ha de dur-se a terme fins que tinguin lloc les operacions d’estesa, i s’ha de dur
a terme mitjançant labors de modelatge de la geometria per evitar erosions o retenció d’aigua.
Les operacions d’estesa s’han de dur a terme de manera que es minimitzi el temps de
permanència de superfícies nues i el d’emmagatzemament dels materials.
En el cas que es prevegi emmagatzemar la terra per un període superior als sis mesos, han
d’aplicar-se tractaments de conservació a fi d’evitar el gradual empobriment del sòl en nutrients
i en microorganismes.

3.

PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE

Control de l’emissió de pols i de partícules
Per minimitzar l’emissió de partícules de pols a l’atmosfera durant les actuacions, s’han
d’aplicar regs periòdics. La freqüència d’aplicació ha de ser la necessària per mantenir els
nivells d’emissió de pols tolerable durant la execució d’aquestes operacions. Aquesta
freqüència és variable dependent de les condicions climàtiques i de l’època de l’any en què es
facin, que s’han d’intensificar en èpoques d’estiu.
Els llocs on s’han d’aplicar aquests regs són les superfícies d’excavació, les provisions
d’excedents, els camins d’accés a l’obra i la zona d’instal·lacions. Als camins i a les pistes
d’obra s’ha de mantenir una humitat permanent per controlar l’emissió de pols però sense
sobresaturació, ja que això pot suposar la formació de fang que s’adhereix als pneumàtics dels
camions, el qual es transporta a camins i carreteres pavimentades, s’hi asseca i es converteix
en nova font de pols.
Com a mesura preventiva, les caixes dels camions que transporten el material excedent s’han
de cobrir amb lones des de l’origen fins a la destinació definitiva. Si es detecta que les mesures
anteriors no són suficients, i que els nivells d’emissió de pols són elevats i afavorits per la
velocitat del vent i la seva orientació, s’ha de plantejar la viabilitat d’instal·lar pantalles
protectores contra el vent.
Control d’emissions gasoses derivades dels motors de combustió
Per al control de l’emissió de gasos per combustió produïdes pels vehicles i per la maquinària,
durant les obres o les actuacions, s’han de dur a terme les mesures preventives següents:
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a) Posada a punt dels camions i de la resta de maquinària d’obra per assegurar que les
emissions a l’atmosfera no superen els nivells admissibles.
b) Inhabilitació, fins a la posada a punt, de la maquinària pesant que en els controls d’emissió
de gasos superin els nivells admissibles per la legislació vigent.

4.

PROTECCIÓ CONTRA EL RENOU I CONTRA LES VIBRACIONS

Limitacions temporals a les obres
Una de les mesures principals per aplicar en fase de construcció per minimitzar les emissions
acústiques és la restricció temporal de les obres.
Reducció del renou procedent de les instal·lacions
La primera mesura en aquest aspecte és la ubicació de les instal·lacions renoueres al més
allunyat possible de zones habitades.
També són importants aquelles mesures per disminuir el nivell d’emissió acústica de les
màquines que ocasionen la major part del renou. En aquest sentit, hi ha silenciadors i
guardamotors per minimitzar el renou dels equips d’impulsió, de bombaments, etc. També es
poden emprar variadors de freqüència i arrencadors que minimitzin el funcionament brusc
d’aquests equips. Per garantir l’eficàcia d’aquestes mesures a les instal·lacions, s’han de fer
revisions periòdiques de la maquinària i dels silenciadors.
S’han d’aïllar acústicament aquells elements que potencialment generen més renou. Com a
norma general, tots els equips renouers haurien d’ubicar-se en edificis completament
insonoritzats.

5.

PROTECCIÓ DEL SISTEMA HIDROLÒGIC I DE LA QUALITAT DE LES
AIGÜES

Protecció de les lleres
Les obres d’intercepció de les lleres mitjançant canonada enterrada (clavament) s’han de dur a
terme preferiblement en èpoques d’estiu, en el cas de lleres amb règim estacional que no
presentin aigua durant la major part de l’any.
En l’execució dels passos en clavament no s’admet l’ús de material explosiu i s’ha de tenir en
compte la proximitat al medi fluvial, de maresma o litoral, segons el cas. I, per tant, a les zones
pròximes al medi esmentat s’ha d’evitar la ubicació d’àrees d’emmagatzemament de material;
s’ha de reduir l’alteració del medi a allò estrictament necessari, i s’ha d’iniciar una restauració
de la zona afectada en haver acabat l’obra.
Les canonades dels col·lectors en clavament que no tinguin galeria visitable s’han de protegir
amb una altra de major diàmetre, de manera que disposin d’una doble protecció enfront d’una
possible ruptura del col·lector.
Prevenció de l’arrossegament de sediments i dels processos erosius
El moviment de terres aparellat a les obres d’excavació pot provocar l’aportació de sediments a
la xarxa hídrica de l’àrea de projecte, com a conseqüència de l’arrossegament produït. Per
evitar aquest tipus d’impactes, s’han de dur a terme les mesures següents:
− Barreres de retenció de sediments
Durant les obres de construcció de la infraestructura s’han de disposar de barreres de retenció
de sediments per prevenir l’aportació de sòlids a les lleres i al mar.
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Aquestes barreres han de ser atapeïdes i de fusta, de geotèxtil, de mur de gabions o de
qualsevol altre material que impedeixi que els sòlids del front d’excavació puguin ser
arrossegats i dipositats en les masses d’aigua pròximes. Després d’haver acabat les obres,
s’han de retirar aquestes barreres i els elements auxiliars.
− Drenatge longitudinal
Les aigües d’escorrentia generada al voltant de la infraestructura s’han d’arreplegar i canalitzar
correctament mitjançant una xarxa de drenatge longitudinal de manera que s’eviti l’afecció a la
mateixa infraestructura construïda. A més, s’han de construir cunetes de guarda en la part alta
dels desmunts creats que recullin i canalitzin les aigües d’escorrentia cap a baixants que
connectin amb la xarxa de drenatge longitudinal de la infraestructura.
També en el cas dels terraplens generats s’han d’instal·lar els drenatges longitudinals i baixants
que protegeixin el talús de l’erosió i circuli l’aigua d’escorrentia cap a punts d’abocament, abans
de l’abocament final a les lleres naturals, on s’han d’instal·lar esculleres antierosió que evitin la
soscavació del terreny i l’arrossegament de materials.
Control de la qualitat de les aigües en fase de construcció
Dins de la zona d’instal·lacions, el parc de la maquinària s’ha de situar sobre una superfície
excavada amb mètodes mecànics en el mateix terreny, amb un revestiment de geotèxtil per
impermeabilitzar el substrat. Així mateix, la zona interior de les instal·lacions ha de tenir un
lleuger pendent i ha de disposar d’una xarxa de drenatge de l’escorrentia d’aigües pluvials per
tota la seva superfície i per a les possibles fugues de material contaminant (combustible, olis,
etc.). S’ha de dissenyar un drenatge perimetral a la zona d’instal·lacions amb l’objecte de
preservar l’entorn de la zona de qualsevol font de contaminació. El drenatge s’ha de dur a
terme mitjançant la construcció de cunetes de guarda revestides de formigó impermeable, a fi
de preservar el sòl de contaminació per filtracions.
Després d’haver acabat les operacions diàries, tota la maquinària pesant s’ha d’estacionar en
les àrees aptes de la zona d’instal·lacions. No es pot estacionar en cap altre punt, especialment
els cursos d’aigües estacionals presents a la zona.
Control de qualitat de les aigües en fase d’explotació
− Abocament directe de l’efluent a DPH o a DPMT
En el cas d’abocament directe de l’efluent al domini públic hidràulic o al domini públic
maritimoterrestre, s’ha d’elaborar un pla de control de la qualitat de l’efluent.
El pla de control de l’efluent ha de preveure també l’analítica tant de l’influent com del medi
receptor. En cas d’abocament a llera o a terreny (DPH) s’han d’agafar dos punts de control: un
aigües amunt del punt d’abocament, i un altre aigües avall del punt d’abocament. En el cas
d’abocament al mar (DPMT), i d’acord amb el que estableix l’Ordre de 13 de juliol de 1993 per
la que s’aprova la Instrucció tècnica per al projecte de conduccions d’abocaments des de terra
al mar, s’han de seleccionar almenys cinc punts de control: tres situats sobre la línia de costa
(dos a un costat i a l’altre de l’emissari, i un en l’arrencada d’aquest), i dos entre la sortida de
l’efluent i la costa. S’han de tenir a més en compte els estudis existents sobre la dinàmica litoral
de la zona que contribueixin a modelitzar la difusió de l’abocament en el medi receptor. És
convenient, a més, que els punts de control incloguin les platges de bany pròximes.
El pla de control de la qualitat de l’efluent esmentat ha d’estar integrat en el programa de
vigilància ambiental.
− Reutilització de l’efluent
En el cas de reutilització de l’efluent, s’ha de seguir el que disposa el Reial decret 1620/2007,
de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües
depurades, quant a usos admesos, quant a criteris de qualitat i freqüència dels controls, i quant
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a procediment per a l’autorització de la reutilització. Quan un control de comprovació supera un
dels rangs màxims de desviació establerts, s’ha de suspendre immediatament la reutilització i
l’òrgan competent en matèria de sanejament ha d’emetre immediatament un informe que
analitzi les causes d’aquestes desviacions i proposi les mesures per adoptar. No s’ha de
reprendre la reutilització fins que els resultats de quatre controls successius mostrin valors
inferiors als límits dels rangs màxims citats i amb la comunicació prèvia als organismes
esmentats.

6.

PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE LA VEGETACIÓ

Protecció de vegetació singular
Abans de l’execució de les obres, s’ha d’efectuar un reconeixement de la flora singular que
pugui haver-hi a la zona susceptible de ser afectada. Aquest reconeixement s’ha de dur a
terme mitjançant especialistes qualificats, i sota la supervisió de l’òrgan competent en medi
ambient. Anteriorment s’haurà hagut d’haver recopilat la informació bibliogràfica existent en la
bibliografia publicada i la informació rellevant que es troba en poder de l’òrgan ambiental citat, a
l’efecte de definir l’abast i la localització de l’estudi. Posteriorment, després d’haver iniciat les
labors de replantejament i en el cas d’haver resultat positiva la presència dels tàxons
despresos, els especialistes han de fer una inspecció de camp in situ.
Els exemplars o els rodals d’individus pertanyents a espècies singulars que hagin estat
localitzats dins de l’àrea prevista de jalonament, s’han de marcar, i se n’ha d’informar de la
presència a l’òrgan amb competències en medi ambient. L’informe ha d’incloure una proposta
de mesures preventives i protectores per a aquests, sobre la qual l’òrgan mediambiental citat
ha de resoldre.
S’ha d’evitar l’afecció a zones amb vegetació inclosa en l’annex I de la Directiva hàbitat. En el
cas que no se’n pugui evitar l’afecció, cal projectar les mesures correctores i compensatòries
necessàries en coordinació amb l’òrgan ambiental amb l’objecte que l’òrgan esmentat informi
de la no afecció significativa a aquestes comunitats o aprovi les mesures correctores i
compensatòries que garanteixin que no hi ha perjudici sobre el lloc en qüestió ni a la cohesió
global de Xarxa Natura 2000, tal com indica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació
dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears i la Llei 42/2007 del patrimoni natural i
de la biodiversitat.
Protecció de l’arbratge
En determinades situacions cal protegir individus de port arbori. En aquests casos es poden
projectar proteccions al voltant dels troncs i de les branques dels peus arboris que, per la seva
proximitat a la franja d’ocupació, siguin més susceptibles de rebre colps, fregaments o
qualsevol altre tipus d’afecció mecànica innecessària. La tallada deliberada de branques o
d’arrels importants està prohibida, així com la col·locació de claus als troncs.
Els exemplars de major interès que, per les seves dimensions, edat o singularitat hagin de ser
respectats durant l’execució dels treballs, han de ser igualment protegits mitjançant jalons o fins
i tot llistons de fusta que descriguin un cercle entorn del tronc, a una distància tal que asseguri
que no es produirà afecció al sistema radical, ni amb les obres ni amb les mateixes operacions
d’instal·lació dels sistemes de protecció.
Quan l’obertura d’una rasa o desmunt deixi al descobert el sistema radicular de la vegetació
existent en les proximitats del tall, s’ha de tapar provisionalment fins a cobrir-lo definitivament
amb terra, que s’ha d’efectuar en el termini més curt de temps possible, a fi d’evitar que les
arrels puguin assecar-se de manera irremeiable pel contacte prolongat amb l’aire.
Desbrossament i tala
S’ha de dur a terme el desbrossament de la vegetació llenyosa a les àrees per ocupar per la
infraestructura o les seves obres annexes. El material vegetal retirat procedent de les labors de
desbrossament, en cas de no tenir un altre aprofitament, s’ha d’incorporar a la superfície on
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s’hagi de retirar la terra vegetal. Aquest material ha de ser prèviament triturat o estellat a fi
d’afavorir-ne i d’accelerar-ne la descomposició i la incorporació al sòl. En cap cas s’ha de retirar
la vegetació mitjançant crema.
Els permisos, si calen, s’han d’obtenir amb temps suficient abans de l’inici de les obres.
Protecció contra incendis forestals
Durant la fase d’obres s’han d’extremar les precaucions per minimitzar els riscs d’incendi
forestal, especialment en les proximitats de terrenys forestals o els seus voltants, per a la qual
cosa s’ha de disposar d’un pla de prevenció d’incendis, que ha de complir el que disposa la
legislació autonòmica corresponent relativa a normes de seguretat en prevenció d’incendis
forestals.

7.

PROTECCIÓ DE LA FAUNA

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, que té com a objecte establir normes de protecció, de
restauració, de conservació i de millora dels recursos naturals i, en particular, dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestres, en l’article 52 preveu que s’adoptin les mesures
necessàries per garantir la conservació de les espècies que viuen en estat silvestre. A fi de
protegir la fauna en els projectes proposats en el Pla, és convenient preveure les mesures de
protecció següents.
Limitació espacial a les obres
Durant la fase de replantejament de les zones d’actuació s’han de jalonar les àrees d’ocupació
estrictes del projecte, a fi d’evitar danys innecessaris als biòtops limítrofs. Les zones
d’instal·lacions auxiliars i els camins d’accés també cal jalonar-les.
Limitacions temporals a les obres
En cas d’haver-hi espècies protegides pròximes susceptibles de ser afectades per les obres,
s’ha de restringir les activitats de les obres (sobretot tales, desbrossaments i moviments de
terra) a aquells períodes (de l’any o del dia) en què pugui haver-hi interferència en els cicles de
reproducció i de cria de les espècies d’un major valor presents.
En el cas de les aus se sol tenir en compte el temps comprès entre la nidificació i
l’abandonament dels nius.
Mesures per evitar col·lisions i electrocucions d’aus
Com a mesura més efectiva per disminuir la mortalitat en aus tant per col·lisió com per
electrocució, s’han de dissenyar línies elèctriques de traçat subterrani o, si no n’hi ha, un traçat
que eviti les zones més freqüentades per l’avifauna protegida. En tot cas, sempre han
d’emprar-se línies elèctriques, els elements de les quals compleixin amb la legislació
mediambiental existent nacional i autonòmica respecte a les característiques d’aquestes per
minimitzar els efectes sobre l’avifauna.
El Reial decret 1432/2008, pel qual s’estableixen mesures de caràcter tècnic en línies
elèctriques d’alta tensió a fi de protegir l’avifauna, inclou en l’àmbit d’aplicació les zones de
protecció següents: a) Els territoris designats com a zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA); b) Els àmbits d’aplicació dels plans de recuperació i de conservació elaborats per les
comunitats autònomes per a les espècies d’aus incloses en el catàleg espanyol d’espècies
amenaçades o en els catàlegs autonòmics; c) Les àrees prioritàries de reproducció,
d’alimentació, de dispersió i de concentració local d’aquelles espècies d’aus incloses en el
catàleg espanyol d’espècies amenaçades, o en els catàlegs autonòmics, quan les àrees
esmentades no estiguin ja compreses en les corresponents als paràgrafs a) o b). L’òrgan
competent de cada comunitat autònoma ha de delimitar les àrees prioritàries de reproducció,
d’alimentació, de dispersió i de concentració local corresponents al seu àmbit territorial.
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En l’annex del Reial decret esmentat s’estableixen les prescripcions tècniques que han de regir
per a les línies elèctriques aèries d’alta tensió per a la protecció contra l’electrocució i contra la
col·lisió d’aus.
Treballs addicionals específics de fauna
En els casos en què en l’àmbit d’estudi hi ha presència d’una espècie amb un grau d’amenaça
considerable la no afecció de la qual per part del projecte no està garantida, cal recollir el
màxim d’informació de l’espècie, incloent-hi la consulta a l’òrgan ambiental corresponent, i
adjuntar-hi treballs de camp fets per especialistes. D’aquests treballs, se n’extreu una anàlisi de
l’impacte i unes mesures per protegir, per corregir o per compensar els possibles efectes sobre
unes determinades poblacions.

8.

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

Ha de dur-se a terme una prospecció arqueològica intensiva de les zones afectades per les
actuacions, tant de la zona d’instal·lacions com d’aquelles àrees que suposin instal·lació
d’elements, excavació de talussos o moviment de terres.
Prospecció arqueològica intensiva
Abans de l’inici de les obres, s’ha de dur a terme una prospecció intensiva de les zones
indicades, en coordinació amb l’òrgan de cultura autonòmic corresponent. El seu objectiu és
localitzar l’aparició de restes arqueològiques abans de l’inici de les obres, tant els ja coneguts
com els fins ara no documentats, per tractar-se en alguns casos de zones insuficientment
prospectades de forma intensiva. En últim terme, tot això té com a objecte elaborar un pla que
permeti mitigar els efectes, tant certs com possibles, que la nova infraestructura pot causar
sobre el patrimoni arqueològic.
Seguiment arqueològic de les obres
S’ha de dur a terme per comprovar la possible aparició de restes arqueològiques no detectates
durant la prospecció; per controlar el moviment de terres en zones on, després d’haver aplicat
les mesures correctores per presència de restes, s’ha obtingut el permís d’obra, i per fer un
control exhaustiu a les zones d’excavació, amb la finalitat de reconèixer l’existència de
possibles jaciments i documentar-los.

9.

LOCALITZACIÓ
AUXILIARS

DE

PRÉSTECS,

D’ABOCADORS

I

D’INSTAL·LACIONS

Classificació del territori
Ha d’elaborar-se una cartografia de classificació del territori d’acord amb la seva sensibilitat
ambiental, als efectes del trànsit de maquinària i de la ubicació de zones d’instal·lacions,
d’abocadors, de provisons i de pedreres. S’hi ha de distingir tres tipus diferents d’àrees en les
proximitats del projecte:
o Zones excloses. Es tracta d’aquelles àrees en què pel seu elevat valor ambiental queda
expressament prohibida la instal·lació de parcs de maquinària i el trànsit d’aquesta, així
com la ubicació d’abocadors i de zones d’extracció de préstecs.
o Zones restringides. Zones de valor ambiental mitjà, en què la ubicació de la zona
d’instal·lacions, d’abocadors i de préstecs podria ser prevista sota certes restriccions per
especificar segons el cas.
o Zones admissibles. Àrees aptes per a la ubicació del parc de maquinària i de la zona
d’instal·lacions a causa del fort caràcter antròpic o l’estat de deteriorament ambiental. Es
consideren com a zones admissibles, entre altres, erms, pedreres abandonades, etc.
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Préstecs i pedreres
Com a zones de préstecs per a l’extracció d’àrids s’han d’emprar, preferentment, pedreres
degudament legalitzades i amb plans de restauració aprovats. En el cas que faci falta l’obertura
de noves zones de préstecs, aquesta s’ha de fer sempre dins de les àrees classificades com a
admissibles, i sempre d’acord amb un estudi d’idoneïtat mediambiental, que ha de ser
consensuat amb l’òrgan competent en matèria de medi ambient.
En tot cas, les àrees de préstecs i les pedreres de nova obertura han de ser restaurades
després d’abandonar l’extracció del material.
Abocadors i provisions
En relació amb les àrees per a abocadors de sobrants s’ha de donar sempre prioritat a l’ús com
a abocador de les pedreres abandonades pròximes a la zona d’actuació. Per a la seva
selecció, s’han d’evitar les zones d’exclusió.
A aquests efectes, s’ha d’incloure un inventari de pedreres abandonades existents al voltant de
l’actuació, per determinar les possibilitats de ser emprades com a zones d’abocador, de
manera que es puguin eliminar els excedents de terres de les obres i generar un impacte
positiu per la restauració de zones degradades. Igualment s’ha de preveure l’ús de pedreres
actives que comptin amb un pla de restauració aprovat i els faci falta material de rebliment per
a la restauració.
Anàlogament, s’han d’emprar els sobrants de terres en la millora i en la restauració dels camins
rurals d’accés, així com per reforçar tots aquells elements constructius que ho admetin:
terraplens, laterals de basses, etc. L’únic límit el constitueix la necessitat de limitar les afeccions
en planta en zones excloses o restringides.
Instal·lacions i parcs de maquinària
Com en el cas dels préstecs i dels abocadors, la ubicació de la zona d’instal·lacions i de parcs
de maquinària ha d’executar-se respectant la classificació del territori feta, al marge de les
zones excloses i prioritzant les zones admissibles. S’ha de considerar preferentment l’espai
d’ocupació de la instal·lació.

10. GESTIÓ DE RESIDUS
En general, s’han de retirar tots els elements aliens a l’entorn natural, procedents de l’activitat
d’obra. Tots els residus s’han de portar a abocador autoritzat.
Durant la fase de construcció el material inert procedent de les excavacions s’ha d’enviar a un
abocador autoritzat.
Els greixos i els olis dels tancs de desgreixat de la maquinària d’obra, en estar classificats com
a residus perillosos, han de ser retirats periòdicament per un gestor autoritzat.

11. MANTENIMENT DE LA PERMEABILITAT TERRITORIAL
Reposició de camins
Els camins d’accés usats durant les actuacions, ja existents o de nova construcció degudament
justificats, han de ser restituïts després d’haver acabat les obres, mitjançant un pla adequat de
restauració.
Durant les fases de construcció i d’explotació de la nova infraestructura s’ha d’assegurar,
mitjançant l’aplicació de les mesures oportunes, el nivell actual de permeabilitat transversal del
territori. Tota desviació, sigui provisional o permanent, s’ha de senyalitzar adequadament. La
reposició de camins rurals s’ha de dur a terme mantenint els contactes oportuns amb els
responsables de la seva explotació, així com amb els ajuntaments afectats, de manera que
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s’optimitzi el nombre de passos i es minimitzi la longitud dels recorreguts i l’ocupació de
terrenys que comporta aquesta reposició.
Reposició de serveis
En primer lloc, s’ha de fer una relació de línies elèctriques, enllumenat públic, línies
telefòniques, infraestructures hidràuliques, de reg, gasoductes, etc. afectades, i empreses o
organismes responsables d’aquests. Posteriorment, cal una descripció de les restitucions de
les diferents infraestructures de manera que quedi garantida la correcta reposició dels serveis
esmentats.

12. DEFENSA CONTRA L’EROSIÓ, LA RECUPERACIÓ AMBIENTAL I LA
INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
L’objectiu d’aquestes mesures és adequar visualment les zones afectades per les instal·lacions
planificades, prestant especial interès a les zones de major fragilitat o d’alta qualitat
paisatgística. Les afeccions es deuen fonamentalment a elements de l’obra com els terraplens,
desmunts de majors dimensions, clavaments, soterraments, etc. Les mesures correctores en
aquest sentit han d’estar encaminades a cobrir els objectius següents:
−
−
−
−

Facilitar la restauració de la coberta vegetal afectada.
Protegir el sòl davant de l’erosió.
Complementar l’aplicació d’unes altres mesures correctores.
Afavorir la integració paisatgística de la infraestructura.

Remodelat de la topografia
Per aconseguir una millor integració dels talussos de desmunts i dels terraplens a l’entorn, és
important adoptar les mesures següents:
−

S’han d’evitar les morfologies regulars i els talls rectes, d’aspecte artificial, ja que una
superfície d’aquestes característiques en un vessant que de manera natural és
arrodonida produeix un efecte paisatgístic indesitjable.

−

La superfície del talús ha de ser el més rugosa possible. Així, doncs, convé evitar el
refinament excessiu d’aquells talussos amb possibilitat de revegetació.

−

En els desmunts s’han d’evitar els canals paral·lels a favor de pendents produïts per les
dents de les pales en refinar els talussos i d’aquesta manera es redueix la possibilitat
d’aparició de valls. S’ha de parar especial atenció en els desmunts en roca en què ha
d’afavorir-se la creació d’una superfície rugosa segons les característiques de fractura
natural de la roca.

−

S’han d’evitar talls rectes a la capçalera i als extrems dels talussos. En particular s’ha
de parar especial atenció a arrodonir les zones de connexió dels talussos amb el
terreny natural.

Condicionament de les àrees per restaurar
En haver conclòs les labors de modelatge topogràfic, s’han de dur a terme labors de neteja de
residus i labors d’homogeneïtzació, d’escarificació i de descompactació. Hi ha certes zones en
què, a causa de les obres, s’acumulen residus. Aquests residus s’han de retirar abans de fer-hi
les sembres o les plantacions.
S’han de remoure les superfícies d’aquells sòls atapeïts pel continu trànsit de maquinària
d’obra, com són pistes i camins d’accés temporal, parcs de maquinària i la resta d’instal·lacions
d’obra.
Reutilització de la terra vegetal
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En les labors de restauració i d’integració paisatgística, s’han de dur a terme les operacions
encaminades a la reutilització de la terra vegetal procedent de les excavacions i de les àrees
d’ocupació permanent.
Selecció d’espècies
Un aspecte crucial en la restauració vegetal, tant en el cas de les plantacions com en el de les
sembres i hidrosembres, és l’elecció d’espècies usant uns criteris ambientalment correctes. En
tots els casos, els criteris seguits per a la selecció de les espècies han de ser els següents:
•
•
•
•
•
•

Autòctones.
Freqüents a les zones circumdants i a les zones per restaurar.
Contribueixen a la protecció del sòl contra l’erosió.
S’ajusten al tipus de substrat.
Bona integració ecològica i en l’estructura espacial paisatgística de l’entorn.
Freqüents en l’associació fitosociològica que caracteritza a la zona.

Integració d’estructures
S’ha de prestar especial atenció a la integració paisatgística i cromàtica de les infraestructures
previstes, analitzant les conques visuals i proposant estructures que es corresponguin amb la
tipologia de les construccions tradicionals de la zona.

