METODOLOGIA PER A LA EXTRACCIÓ DEL RESUM ESTADÍSTIC DE LES "PRINCIPALS
FIGURES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL SUPRAMUNICIPALS"

1. FIGURES DE PROTECCIÓ NO INCLOSES
És important remarcar que aquestes figures no inclouen una sèrie de determinacions
normatives que poden implicar una protecció afegida a les que s’assenyalen, com ara:
1. APR: Àrees de prevenció de riscos. Són les zones que presenten un manifest risc
d’inundació, incendi, erosió, esllavissament i despreniment. Els àmbits es delimiten
als Plans Territorials de cada illa i a les NNSS de Formentera.
2. APT: Àrea de protecció territorial de costa i de carreteres (APT de costes i APT de
carreteres). Els àmbits es delimiten als Plans Territorials de cada illa i a les NNSS de
Formentera.
3. Zones protegides pròpies dels municipis definides pel seu planejament urbanístic
municipal (i no figuren com a zona protegida a la normativa supramunicipal)
4. Zona de Domini Públic Marítimo-Terrestre definida per la legislació estatal de costes,
així com les seves corresponents zones de servituds de trànsit i protecció.
5. Béns catalogats.
6. Béns d’interès cultural.
Als resums estadístics o es resumeixen les hectàrees de protecció de zones marines.
2. DESCRIPCIÓ DE LES PROTECCIONS INCLOSES
1. AANP: Àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció. Són les zones
situades a terrenys confinants a la ribera de la mar amb una profunditat mínima de
100 metres, així com també els sistemes dunars, els illots, les zones humides, els cims,
els barrancs, els penya-segats, els penyals més significatius, els alzinars, els savinars,
els ullastrars, marines d’aladern, vegetació sobre penyal litoral i en qualsevol cas els
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qualificats com a element paisatgístic singular al pla provincial d'ordenació de
Balears del 1973.
S’ha emprat la delimitació definida als Plans Territorials de Mallorca, Menorca i
Eivissa respectivament, i les Normes Subsidiàries (NNSS) de Formentera, i que han
estat proporcionats en format vectorial per cada un dels consells insulars. Dins
aquesta categoria estan inclosos els AANP definits en el decret d’alzinars .
2. ANEI: Àrees naturals d’especial interès. Son les àrees que pels seus valors singulars
varen ser definides com a tals per la Llei 1/1991, de 30 de gener i modificades per la
Llei 4/2008.
S’ha emprat la delimitació definida als Plans Territorials de Mallorca, Menorca i
Eivissa respectivament, i les Normes Subsidiàries (NNSS) de Formentera (que han
estat proporcionats en format vectorial per cada un dels consells insulars) a les que
s’han incorporat les ampliacions fetes per la 4/2008.
3. ARIP (i ARIP boscós): Àrees rurals d’interès paisatgístic. Son les àrees que pels seus
valors singulars varen ser definides com a tals per la Llei 1/1991, de 30 de gener i
modificades per la Llei 4/2008. Inclou l’ARIP boscós que defineixen els plans
territorials. S’ha emprat la delimitació definida als Plans Territorials de Mallorca,
Menorca i Eivissa respectivament, i les Normes Subsidiàries (NNSS) de Formentera,
(que han estat proporcionats en format vectorial per cada un dels consells insulars) a
les que s’han incorporat les ampliacions fetes per la 4/2008.
4. ANIT: Àrees naturals d’interès territorial. Són àrees de l’illa de Menorca que el Pla
Territorial ha considerat que calia protegir en base a criteris biofísics i territorials.
5. AIP: Àrees d’interès paisatgístic. Són àrees de l’illa de Menorca que el Pla Territorial
ha considerat que calia protegir per la seva valuosa morfologia territorial.
6. Espais naturals protegits que es defineixen a l’article 11 (capítol I del títol III) de la
LECO, Llei 5/2005 de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental:


Parcs naturals: que tenen per objecte la preservació del seus recursos naturals per
a la investigació científica, les finalitats educatives i el gaudi públic de forma

Av. Alexandre Rosselló, 13-b, 1r 07002 Palma de Mallorca
Tel.: 971 17 78 70 Fax: 971 17 78 71 Web: http://www.sitibsa.com Mail: sitibsa@sitibsa.com

2

compatible amb la seva conservació. No hi tenen cabuda les construccions ni les
edificacions de nova planta per a usos residencials o d'altres aliens a la seva
finalitat.


Paratges naturals: que tenen per objecte la conservació de tot el conjunt i, alhora,
fer possible el desenvolupament harmònic de les poblacions afectades i la millora
de les seves condicions de vida, no essent compatibles els altres usos que siguin
aliens a aquestes finalitat.



Reserves naturals: que poden ser de dos tipus:
o Reserves naturals integrals: Són els espais de dimensió moderada que per
la seva fragilitat i importància cal preservar de manera integral amb tots els
seus elements biòtics i abiòtics, com també tots els processos ecològics
naturals que s'hi produeixen, no essent compatibles ni els usos ni
l'ocupació humana aliena a finalitats científiques.
o Reserves naturals especials: Són els espais de dimensió moderada
reservats a la preservació d'hàbitats especialment singulars, espècies
concretes, formacions geològiques o processos ecològics naturals d'interès
especial, on s'admet un ús humà moderat de caràcter tradicional, un ús
educatiu i científic i un ús de visita degudament controlat.



Monuments naturals: espais o elements de la naturalesa constituïts per
formacions de notòria singularitat, raresa o bellesa, que mereixen una protecció
especial.



No han estat inclosos:
o Els paisatges protegits: Són aquelles zones concretes del medi natural que,
pels seus valors estètics i culturals, siguin mereixedors d'una protecció
especial.
o Llocs d'interès científic i microreserves: Són els llocs, generalment aïllats i
de dimensions reduïdes.
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7. LICs i ZEPAs de la Xarxa Natura 2000, la xarxa ecològica europea integrada per zones
especials de conservació (ZEC), llocs d’importància comunitària (LIC) i zones
d’especial protecció per a les aus (ZEPA). La declaració d’aquestes zones té com a
objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d’acord
amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i
culturals de cada territori.
3. EXTRACCIÓ DE LES DADES:
Les operacions per a la obtenció de les dades han consistit inicialment en un procés de
superposició de les diferents capes d’informació esmentades als punts anteriors emprant eines
pròpies del SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica).
4. FONTS
Les fonts cartogràfiques emprades per l’elaboració dels mapes han estat:
 Pla Territorial Insular de Mallorca: Consell Insular de Mallorca. 2011.
 Pla Territorial Insular de Menorca: Consell Insular de Menorca. 2005.
 Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera: Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
2005.
 Normes subsidiàries de Formentera, inclou la modificació puntual nº1 de 2013.
 Espais Naturals Protegits: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del
Territori, Secretaria General. 2007.
 Xarxa Natura 2000: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del Territori,
Secretaria General. 2012.
 Llei d’Espais Naturals i Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears segons una digitalització
realitzada per SITIBSA .
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