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INTRODUCCIÓ

RESULTATS
Situació 2007: Comparació costa – interior

Amb l’actualització a l’any 2007 dels mapes de
cobertes i usos de sòl realitzats per l’Observatori
Socioambiental de Menorca a escala 1:5.000 es
poden detectar i quantificar amb detall tots els canvis
esdevinguts sobre el territori insular respecte l’any
2002 (Carreras et al., 2007; Franquesa i
Carreras, 2012). Aquesta important font d’informació
en format SIG permet analitzar acuradament el
territori de Menorca i estudiar la distribució dels
diferents usos del sòl.

A partir de l’anàlisi del mapa de cobertes de sòl, se sap que a l’any 2007 un 4,9% de la superfície de Menorca està
ocupada per cobertes artificials, un 50,6% per cobertes modificades i un 44,6% per cobertes naturals (Franquesa i
Carreras, 2012). Aquestes proporcions, però, canvien bastant quan només s’analitza la franja litoral de l’illa, la més
afectada per l’ocupació humana i pel fenomen turístic. En els primers 500 metres la proporció de cobertes
artificials augmenta fins a un 13,8% i si considerem tot el primer quilòmetre aquestes cobertes suposen un 10,5%
del territori. Les franges més urbanitzades es troben entre els 100 i 300 m de la costa (veure figura 4). D’aquesta
manera s’evidencia què, com a la resta de la conca mediterrània i bona part del Món, les zones més urbanitzades
es concentren prop de la costa.

Figura 1. Nucli turístic de Sant Tomàs.
En aquest cas, es profunditza en l'anàlisi de
l'ocupació del sòl en la franja litoral, concretament
en el primer quilòmetre de costa. Aquest és un espai
que té una especial rellevància en una illa i més
encara en una illa predominantment dedicada al
turisme de sol i platja. La densitat d’edificacions és
major en aquesta franja que en el conjunt de
l’illa, per aquesta raó agafa especial importància
l’estudi de l’evolució del grau d’urbanització.
Figura 2. Caseta de vorera de la costa nord.

METODOLOGIA
Amb la finalitat de realitzar un estudi detallat dels processos urbanístics i de canvis d’usos de sòl a la costa, s’ha
dividit el primer quilòmetre terra endins en 10 franges de 100 metres (Canals, 2008). Aquesta capa s’ha creuat
amb els mapes de cobertes i usos de sòl dels anys 2002 i 2007 per realitzar l’anàlisi.
De cara a analitzar el territori més fàcilment, les 55 classes de la llegenda del mapa de cobertes s’agrupen en tres
blocs: cobertes artificials, cobertes modificades i cobertes naturals. El primer grup correspon a totes aquelles
cobertes formades per les construccions, superfícies cementades o asfaltades. Les cobertes modificades són les
zones agrícoles, els abocadors, els camins no asfaltats, etc. El tercer grup correspon a les cobertes de
boscos, arenals, roquissars i masses d’aigua.

Els càlculs realitzats també mostren com les cobertes naturals ocupen fins casi un 80% en els primers 100 m de
franja litoral, i com aquesta proporció va disminuint a mesura que hom s’endinsa en el territori, mentre que les
cobertes modificades (bàsicament les destinades a l’agricultura) van agafant protagonisme, fins arribar a ocupar
més d’un 50% en els darrers cent metres del primer quilòmetre (veure figura 6).
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Figura 6. Distribució de les cobertes artificials, modificades i naturals en el primer quilòmetre de costa per l’illa
de Menorca, any 2007. A l’eix d’ordenades es mostra la divisió per franges de 100m.
Evolució i canvis 2002-2007
L’anàlisi dels canvis entre els anys 2002 i 2007 dóna altres interessants resultats. En el total de les 10 franges de
100m des de la costa s’ha incrementat la superfície de cobertes artificials, sobretot per l’ocupació de cobertes
naturals (majoritàriament dins sòl declarat urbà i sòl urbanitzable) i en menor grau de cobertes modificades. Tot i
que l’increment en valors absoluts és major en els primers 500 m que en una segona línia dels 500 als 1000m, el
creixement relatiu de cobertes artificials sobre l’existent a l’any 2002 ha estat major en la segona línia, un 6,6%
front un 9,2% (vegeu figura 7). El creixement relatiu pel conjunt de l’illa és d’un 9,9%.
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Figura 3. Cobertes de sòl de la zona litoral
separades en franges de 100m. El color rosa
representa les cobertes artificials, el taronja les
modificades i el verd les cobertes naturals.
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Figura 7. Creixement relatiu en el
període 2002-2007 de les cobertes
artificials, modificades i naturals en
els primer 500 m de costa i en una
segona franja dels 500 a 1000m.

CONCLUSIONS
A continuació i de forma esquemàtica s’enumeren una sèrie de conclusions que es poden extreure
d’aquests i altres càlculs continguts a l’informe complet:
-La capacitat de creixement de les urbanitzacions i nuclis costaners de Menorca és encara notable, a
pesar de les diferents normatives proteccionistes aparegudes en els últims 15 anys. Entre sòl urbà no
construït i sòl urbanitzable existent queda encara un marge important per a nova edificació.
-Entre els anys 2002 i 2007 el creixement relatiu va ser major en una segona línia (dels 500 als
1000m), el que fa pensar que en els primers 500 m l’espai està més esgotat. Sempre parlant dins sòl
urbà i urbanitzable.
Figura 5. Detall del mapa anterior a la zona de cala
Galdana. Franges de 100m creuades amb les
cobertes artificials (color negre), cobertes
modificades (color gris clar), cobertes naturals (color
Figura 4. Creixement intern i densificació de nuclis turístics. gris fosc) i cobertes mixtes naturals/modificades
(trama ratllada).
Detall de la urbanització d’Addaia. Anys 2002 i 2007.

-El creixement de les cobertes artificials en el conjunt de l’illa va ser major que en el litoral. Això es
podria interpretar com un efecte derivat de la implementació del Pla Territorial Insular (PTI, 2003) que
hauria conduit a una certa redistribució de la construcció a l’illa, des de la costa cap als nuclis
tradicionals més d’interior. No obstant, s’observa que bona part del creixement en l’interior es dóna en
polígons industrials i en infraestructures.
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