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1 INTRODUCCIÓ
1.1 LES RESERVES DE BIOSFERA I LES SEVES FUNCIONS
La Xarxa mundial de Reserves de Biosfera neix de la concreció territorial del Programa sobre
l’Home i la Biosfera de la UNESCO (MAB). Es tracta d’un programa científic Intergovernamental
que busca aconseguir bases científiques per millorar les relacions de l’home i l’entorn. Amb la
Xarxa mundial de Reserves de Biosfera es pretén exercir un paper actiu on diferents llocs
experimentin sobre el desenvolupament sostenible.
Els territoris que conformen la Xarxa de Reserves de Biosfera són espais on assajar projectes i
programes pioners per, d'aquesta manera, exportar bones pràctiques en relació amb la
integració adequada entre desenvolupament humà i la conservació de la natura i el patrimoni
cultural.
Les Reserves de Biosfera han de mostrar els resultats de la seva gestió sostenible als seus
habitants i a la població que les visita, a més de mostrar el camí de transformació social cap al
desenvolupament sostenible. Les seves funcions s’articulen sobre l’harmonització de la
conservació del patrimoni natural i cultural (funció de conservació) i el desenvolupament
econòmic sostenible (funció de desenvolupament sostenible), adaptant el projecte a les
característiques de cada territori i societat.

Desenvolupament
sostenible

Reserva
de
biosfera

Conservació

Suport logístic

Finalment, la tercera funció, descrita com suport logístic, consisteix en articular els mitjans per a
dur a terme investigacions i seguiment sobre la interacció de les activitats humanes amb el medi
natural, per desenvolupar actuacions de formació, capacitació i sensibilització, per difondre els
avanços de la seva pròpia trajectòria i contribuir al flux d’intercanvi i comunicació en el si de les
xarxes de les que forma part.
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L’Estratègia del MAB 2015-2025 de la UNESCO es concreta en el Pla d’Acció de Lima (PAL) per al
Programa MAB i la Xarxa de Reserves de Biosfera (2016-2025). El Programa MAB preveu per
aquests anys que es concentrin esforços en la conservació de la biodiversitat; la restauració i la
millora dels serveis ecosistèmics; el foment de l’ús sostenible dels recursos naturals; la
contribució a una societat sostenible, sana i igualitària, a una economia i un conjunt
d’assentaments humans en harmonia amb la biosfera; facilitar la ciència sostenible, la formació i
capacitació per al desenvolupament sostenible; i el suport a la mitigació i l’adaptació al canvi
climàtic.
Les principals innovacions que el Pla d’Acció de Lima (PAL) introdueix són:
•

Promou els recursos en ús. Conservació de sistemes socioecològics i restauració d’ ecosistemes
degradats, i conservació i promoció d’espècies i varietats d’interès cultural i econòmic.

•

Reconeixement de les Reserves de Biosfera com a generadores i protectores de serveis dels
ecosistemes.

•

Cooperació transnacional i transfronterera entre Reserves de Biosfera.

•

Es reforça la comunicació i es crea la marca global per a totes les Reserves.

•

Es farà seguiment de la seva implantació en les xarxes regionals i temàtiques

•

Es posa de manifest la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODSs/SDGs) i
els Acords Ambientals Multilaterals (AAM/MEAs).

•

S’intensifica la participació de les poblacions locals en la definició dels diferents Plans.

Aquests també seran els reptes per al disseny i la implantació del Pla d’acció de la Reserva de
biosfera de Menorca fins al 2025.
Aquests plans es concreten per a la xarxa espanyola de reserves en el Pla d’acció de OrdesaViñamala 2017-2025.

8

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

1.2 SITUACIÓ ACTUAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE
MENORCA
La Reserva de biosfera de Menorca (en endavant RBM) va ser declarada per la UNESCO el 8
d'octubre de 1993, justificada en l’alta qualitat del paisatge i la compatibilitat aconseguida entre
el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del
patrimoni.
Dades bàsiques de la Reserva de biosfera de Menorca
Regió biogeogràfica: Mediterrani occidental
Comunitat autònoma: Illes Balears
Municipis: Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, es Mercadal, es Migjorn Gran, Sant Lluís
Administració gestora: Agència Menorca Reserva de biosfera del Consell Insular de Menorca
Declaració: 8 d’octubre de 1993
Ampliació: 29 d’octubre de 2004
Superfície: 71.186 ha
Zona nucli: 7 %
Zones d’esmorteïment o tampó: 38 %
Zones de transició: 55 %

Extret de: Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras. Lugares para el desarrollo sostenible de islas y
zonas costeras (2012).

Actualment Menorca ha demanat una ampliació de la Reserva de biosfera de Menorca en la
seva part marina i una rezonificació terrestre, fruit d’un elevat consens social, que encara no ha
estat aprovada per la UNESCO.
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Extret de: Formulario de Propuesta de Reserva de biosfera (2018).

La proposta d’ampliació de la Reserva de biosfera respon, per un costat, a les recomanacions del
Consell Internacional de Coordinació del Programa MaB respecte la necessitat de revisar la
zonificació de la RBM ampliant-la a la part marina. Per altra, des de l’any 1993 s’han anat succeint
canvis en l’ordenació territorial i en els Espais Verds protegits de l’illa, com per exemple
l’aprovació del Pla Territorial Insular l’any 2003 i la creació de noves figures de protecció, la
delimitació dels espais XN2000, l’ampliació del Parc Natural de s’Albufera des Grau o la
Declaració de la Reserva Marina del Nord de Menorca l’any 1999.
Pel que fa als criteris utilitzats per delimitar la zonificació interna de la RBM es van tenir en
compte els següents:
•

Zones nucli: PN Albufera des Grau (existent) i la Reserva Marina del Nord (exceptuant part de la
badia de Fornells i la Cala des Grau que es consideren zona tampó).

•

Zones d’esmorteïment o tampó: la major part de la Xarxa Natura 2000, els nous espais declarats
ANIT, IP i ANP i una zona al voltant del PN Albufera des Grau entre la zona nucli i la zona de transició.

•

Zones de transició: Port de Maó i la Cala de Sant Esteve, la zona des del dic de Son Blanc fins a la
bocana del Port de Ciutadella, el Port de Fornells, dues zones a major profunditat que queden fora
de la Xarxa Natura 2000 i una altra zona de menor superfície davant del Cap d’en Font.

La decisió final sobre la delimitació de les àrees d’ampliació es va prendre després de diferents
fases de participació: entrevistes amb experts, reunions amb diversos sectors i reunions amb els
òrgans oficials de participació de la RBM.

La gestió de l’illa des de la creació de la Reserva ha permès mantenir els valors pels quals va ser
declarada, però les conclusions de les jornades sobre els 20 anys de Reserva de biosfera van
posar de manifest que “Menorca no disposa d’una gestió de la sostenibilitat diferenciada de la
resta de l’arxipèlag. Els avenços en investigació i coneixement no s’han traduït en una gestió
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eficient envers la sostenibilitat. El fet de ser Reserva de biosfera no ha servit, fins ara i amb
algunes excepcions, per posar en marxa mesures o instruments d’actuació específiques. Encara
més: els principals indicadors mostren que no s’ha aconseguit superar la contraposició existent
entre desenvolupament econòmic i conservació dels recursos naturals, i que s’ha avançat molt
poc en el model invers, aquell en el qual benestar i qualitat de vida no s’haurien d’acompanyar
necessàriament de més pressió sobre els ecosistemes, els recursos i el patrimoni cultural”.
Menorca ha conservat bastant bé la seva fisonomia, però té una fisiologia insostenible i
ineficient, basada en les energies fòssils i el trasllat d’impactes (externalitats) a altres indrets. Els
indicadors publicats per l’OBSAM durant els últims anys han evidenciat que a Menorca, com a la
resta del territori nacional, el desenvolupament econòmic és directament proporcional als
impactes ambientals. Per tant, no existeix a l’illa un model de desenvolupament humà
diferenciat, més sostenible i més compatible amb la conservació del seu patrimoni natural i
cultural. Aquest missatge s’ha de reconvertir en principis d’acció del treball cap a la sostenibilitat:
•

Les Reserves de Biosfera representen, una excel·lent oportunitat per exercir un paper actiu com a
llocs d'aprenentatge sobre el desenvolupament sostenible.

•

Per aconseguir grans canvis s'hauran de proposar noves accions, innovant de forma atrevida,
inventant noves maneres i aprenent dels errors. La Reserva de biosfera de Menorca és el laboratori
per ser emprenedors i arriscar noves metodologies, i així aconseguir un pas endavant en
sostenibilitat.

•

Amb la interculturalitat i l'empoderament de les persones com a base d'acció i la participació i el
diàleg com a eines es proposa cogenerar una nova consciència i gestió de la Reserva.

•

Aquests canvis han de sobrepassar la gestió per arribar a la governança i aconseguir el canvi de
mentalitat i direcció de la visió del territori i l'ús dels recursos naturals.

La redacció del Pla d’acció de la Reserva de biosfera de Menorca pretén reforçar i impulsar
aquest compromís de Menorca amb el desenvolupament sostenible.

1.3 EL PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE
MENORCA
La redacció del pla és necessària per complir amb la necessitat que exigeix el Programa MAB,
seguint les directrius de l’Estratègia de Sevilla i el marc estatutari, el Pla d’Acció del Montseny,
l’Estratègia del MAB per a 2015-2025, el Pla d’Acció de Lima 2016-2025 i el Pla d’OrdesaViñamala 2017-2025.
El Pla d’acció de la Reserva de biosfera de Menorca pretén aconseguir activar Menorca com un
laboratori de sostenibilitat des de les tres funcions de conservació, desenvolupament econòmic i
suport logístic. Es tracta d’un document programàtic que estableix les línies d’acció i projectes
per a què, des de la seva aprovació fins al 2025, Menorca avanci cap a la sostenibilitat a través de
la coordinació de totes les iniciatives existents i la proposta de nous projectes innovadors,
atrevits i emblemàtics. El pla pretén:
•

Aconseguir un Pla d’acció realista i executable fins al 2025.

•

Proposar accions innovadores segons les funcions de la Reserva de biosfera.

•

Establir canals de coordinació entre agents que treballin per la sostenibilitat

•

Proposar una governança adequada tenint en compte els agents.

•

Cercar les aliances per al treball en xarxa i internacional.

11

•
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Posar les bases per al seguiment del propi Pla.
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2 ELEMENTS DE DIAGNOSI SIGNIFICATIUS
A continuació s’exposen els principals elements de diagnosi que permeten focalitzar
posteriorment els objectius a mode de resum de les fitxes temàtiques analitzades al llarg del
document de diagnosi.
MODEL TERRITORIAL I PLANIFICACIÓ URBANA
•

Tot i que Menorca ha estat sotmesa a processos d’ocupació similars a altres zones i les xifres globals
de superfícies artificials, agrícoles o naturals de Menorca segueixen una tendència similar al
desenvolupament d’altres zones de l’Estat Espanyol, l’ordenació territorial a l’illa des de la creació de
la Reserva ha permès mantenir en bona part els valors territorials pels quals va ser declarada. El
procés d’artificialització del sòl dels darrers 50 anys, estretament lligat a l’activitat turística, s’ha
mantingut més contingut que a altres zones turístiques.

•

Menorca presenta desajustos en la utilització del territori per una clara diferenciació entre els nuclis
tradicionals i els turístics. Les zones turístiques suposen un consum de recursos naturals i d’espai
d’important valor paisatgístic i ambiental, i es troben sotmesos a una forta estacionalitat.

•

La dinàmica ancestral agro-ramadera ha estat el principal agent de transformació del territori
menorquí i el seu manteniment és clau per la conservació de l’equilibri territorial. Actualment a
Menorca s’està donant un canvi de funcionalitat del sòl rústic que pot portar a canvis que es
reflecteixin en el paisatge i els ecosistemes:
-

-

•

Segons la diagnosi del PTI, a Menorca s'ha produït un desenvolupament i un creixement
substancial d'activitats industrials en sòl rústic que porten associats importants problemes
vinculats a la industrialització d’aquest, especialment relacionats amb la gestió dels recursos, la
seva distribució i la gestió dels residus. Cal destacar el creixement dels polígons industrials.
A més, actualment s’està produint una progressiva residencialització de les zones turístiques,
terciaritzant el sòl rústic, i un trasllat de la pressió turística cap als nuclis tradicionals, juntament
amb l’obsolescència de les zones turístiques per falta de manteniment. És imprescindible vetllar
de forma ferma vers la indisciplina urbanística.
La diversificació turística, acompanyada d’una major mobilitat dels visitants, ha portat a un
augment de la “pressió humana difusa” sobre el territori.
El Pla Territorial Insular (PTI) de 2003, en actual revisió, ha servit per assajar un model de
desenvolupament amb compromís de gestió del territori i dels seus recursos en equilibri de forma
ordenada.

MEDI NATURAL, BIODIVERSITAT I PAISATGE
•

Malgrat la seva reduïda extensió, el clima i la diversitat geològica de l'illa donen cabuda a una gran
diversitat ambiental, biològica i paisatgística, amb nombrosos endemismes. Menorca compta amb un
patrimoni natural i cultural molt valuós que ha portat a que gairebé més del 60% de l’illa hagi estat
declarada com a Espai Natural Protegit. Ara bé, els espais naturals sota figures legals de protecció
necessiten una gestió activa permanent per a la protecció real que actualment no s’està donant.

•

L’Inventari de llocs d’interès Geològic de la Reserva de biosfera de Menorca ha de servir com a
primer pas per la conservació i correcta gestió dels elements que inclou.

•

Segons l’anàlisi que fa l’Informe Decennal la majoria d’hàbitats, ecosistemes o espècies presents en
la RBM no han sofert variacions significatives en quant a la seva extensió, nombre o qualitat, més
enllà de la pròpia dinàmica natural. Ara bé, cal destacar els hàbitats aquàtics com a més vulnerables,
i en especial els torrents, que són els que estan en pitjor estat de conservació. I també l’amenaça de
les espècies exòtiques invasores. En els últims anys la situació ha millorat pel que fa el seu
coneixement i hi ha iniciatives de control amb un èxit rellevant, com el cas del Carpobrotus,
precedent de l’actual Programa de control de las especies exòtiques invasores realitzat en
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col·laboració de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura y Pesca amb la Reserva de biosfera. Ara
bé, la situació segueix sent preocupant, sobretot pel que fa a la fauna invasora.
•

El mosaic agroforestal de Menorca es manté tot i que els canvis en el funcionament del sistema
agrari amenaça la seva conservació a mig termini.

•

Les platges i hàbitats associats pateixen una gran pressió humana i s’han aconseguit millores en el
sistema de neteges dels arenals, tot i que no tant en les zones rocoses.

•

Una major penetració en tot el litoral, com pot ser l’exemple del camí de cavalls, fet que porta a
l’increment de la pressió difusa en tot el litoral.

•

Es realitzen actuacions coordinades des del GOIB i el CIM tot i que falta un instrument de planificació
conjunta. El CIM té l’Estratègia de Conservació de la Biodiversitat 2015 de la RBM, que marca els
objectius i les directrius que cal seguir els següents quatre anys i ha permès planificar els seguiments
de flora i fauna que realitzen. Per altra banda, el GOIB fa seguiment d'espècies dins els plans de
conservació i recuperació i el seguiment d'hàbitats periòdicament per donar compliment a la
Directiva Hàbitats.

•

Cal destacar la feina i el paper de les diferents entitats que treballen per la conservació de la natura i
el patrimoni de l’illa.

SALUT, ALIMENTACIÓ I SOSTENIBILITAT
•

L’Adhesió al Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà per desenvolupar sistemes alimentaris
sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, per assegurar una alimentació saludable i
accessible per a tota la societat és una oportunitat per a la sostenibilitat transversal. És a dir, permet
treballar amb el sector agrari, amb el consum responsable, la conscienciació de la població, reduir la
petjada de carboni, etc.

•

Existeix un treball transversal de l’administració per treballar la salut amb la població (Programa de
Promoció de l'Activitat Física per a la Salut, rutes saludables, e-ALVAC, Programa Salut jove i cultura,
etc.)

RISCOS I EMERGÈNCIES
•

La planificació necessària per garantir la capacitat adaptativa existeix.

•

Entre els desafiaments que té l’illa pel que fa a la prevenció d’incendis destaca la pèrdua d’aquest
mosaic per l’abandonament de les activitats primàries, l’acumulació de massa combustible als boscos
per densificació de les masses, la manca de conscienciació de la població i l’efecte del canvi climàtic
sobre els sistemes forestals.

AIGUA
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•

L’evolució del balanç hídric de l’aqüífer de Migjorn en el període 1984 al 2012 ha estat marcat per
una sobreexplotació continuada però amb un manteniment en el període de 2001 al 2012. Hi ha,
però, problemes derivats de la sobreexplotació, com són els nivells de clorurs per sobre dels límits
establerts per la legislació a les zones de ponent i llevant, fruit de la intrusió marina.

•

La nitrificació del sòl i la contaminació difusa per nitrats dels aqüífers, es deu a diverses causes:
gestió inadequada de residus ramaders; pous negres i fosses sèptiques sense connexió a xarxa; adob
excessiu; pèrdues de les xarxes de clavegueram i els abocaments de les depuradores al medi natural
amb excés de nutrients.

•

L’aqüífer de Migjorn és el principal de l’illa i ha estat bastant estudiat, però no es té massa
informació sobre l’estat d’altres masses d’aigua subterrànies o superficials, el seu estat de
conservació, l’estat qualitatiu i quantitatiu i sobre el seu ús (aqüífers, torrents, zones humides, etc.)
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•

Hi ha una insuficient gestió activa del recurs i de les infraestructures i una insuficient vigilància i
control per evitar problemes de qualitat i la sobreexplotació.

•

El consum d’aigua per habitant està per sobre la mitjana estatal en tots els seus usos però destaquen
els usos urbans en zones residencials disperses vinculades a l’ús turístic (jardins i piscines) i l’ús
agrícola de regadiu com a principals consumidors. Cal que en la planificació territorial i sectorial es
tingui en compte el límit del recurs.

•

La importació d’aigua embotellada i la construcció de infraestructures de dessalinització per aigua de
boca porten a un sistema d’abastament d’aigua depenent de l’exterior amb unes clares externalitats
no assumides.

•

La creació de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca i l’acord dels agents implicats per crear-la
permetrà tenir una eina útil perquè els usuaris tinguin un control més actiu del recurs, participin de
forma activa en la seva conservació i amb l’objectiu d’estudiar i investigar el recurs per aprendre a
gestionar de forma sostenible.

AIRE
•

Per a una àmplia majoria dels contaminants, la qualitat de l’aire ha estat avaluada entre excel·lent i
bona. Els pitjors resultats a l’illa de Menorca són els referents a l’Ozó, tot i que no hi ha un pla
d’actuació clar per evitar-la. L’ozó es forma per l’acció de la radiació solar i la temperatura sobre
altres contaminants (principalment NO2).

•

Cal un major coneixement i control de les fonts emissores i actuar-hi, que són la producció d’energia
elèctrica, la central tèrmica de Maó és responsable del 56% de les emissions de CO 2 de Menorca, i el
transport (els ports i aeroport).

•

El treball per declarar Menorca Destinació Turística Starlight porta a un treball per aconseguir una
reducció de les emissions i la contaminació lumínica interessant per a la sostenibilitat, l’eficiència
energètica i el medi natural.

RESIDUS
•

La generació ha disminuït un 0,47 % el 2017 respecte el 2010 i la taxa de reciclatges està en el
40,38% en 2017. Ambdues xifres estan lluny de l’objectiu de la llei estatal 22/2011 (50% de reciclatge
d’aquí al 2020 i reducció en un 10% la generació de residus respecte el 2010 per al mateix any).

•

La mitjana de generació per habitant (2,11 kg/hab/dia en 2017) és superior a la de la resta de l’Estat
Espanyol (1,28kg/hab/dia).

•

La clara estacionalitat en la generació de residus, amb puntes a l'estiu que dupliquen la generació
dels mesos d'hivern dificulta la gestió.

•

Només es recull la fracció orgànica en els municipis des Castell, Sant Lluís i Es Mercadal. En la resta es
va iniciar però es va deixar de recollir el 2016 degut, entre altres motius, a la gran quantitat
d’impropis que contenia la matèria orgànica recollida en origen.

•

És necessari augmentar esforços en la prevenció, reutilització i reducció de residus i en l’augment del
reciclatge, que cal que assumeixi el nou Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca
2018-2024 que està actualment en tramitació.

CANVI CLIMÀTIC
•

Les principals conclusions del Pla de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears, 2013-2020
destaquen que els impactes del canvi climàtic ja es fan notar a l’illa, amb un augment de la
temperatura anual mitjana de 0,46ºC en el període 1900-2000.
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•

Les emissions de CO2 de Menorca estan per sobre del límit de Kyoto però s’acosten al límits
establerts per l’Estratègia 2020 de la Unió Europea. Cal vigilar que un repunt en la economia no porti
a nous augments d’emissions.

•

Es valora positivament l’existència dels instruments legals i de planificació necessaris i la futura
redacció de la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que caldrà que faci una aposta clara i
agosarada per la sostenibilitat a Menorca.

•

Cal treballar per aconseguir coneixement en matèria d’avaluació d’impactes, vulnerabilitat i
adaptació per construir els instruments adequats. En aquest sentit el projecte Análisis de la
vulnerabilidad sectorial al cambio climático en los municipios de Cataluña y las Islas Baleares
facilitarà la feina posterior als ens locals.

•

El nou “Pacte de Batlles i Batllesses per al Clima i l’Energia” és una oportunitat de vetllar per incloure
a escala local a més de la mitigació, l’adaptació al canvi global a través dels Plans d’Acció per a
l’Energia Sostenible i el Clima. Actualment Ciutadella, Ferreries i San Lluís tenen aprovat el PAESC i a
Maó està en procés de redacció.

BALANÇ ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES
•

El model energètic actual no està dirigit cap a la sostenibilitat, amb un augment del consum
directament proporcional al creixement de l’economia. L’illa té un flux energètic completament
depenent de l’exterior i de la produïda a l’illa, només un 2% de l’energia procedeix de fonts
renovables.

•

El model infraestructural ha afavorit clarament la importació de fonts primàries per obtenir energia
des de fora de l’illa, bàsicament derivats del petroli, dels quals depenen el transport, la generació
d’energia elèctrica i bona part dels sistemes de calefacció. La connexió elèctrica amb Mallorca està
en desús actualment, però es preveu un nou cable sota el mar en el futur Pla de Transició Energètica.

•

Les emissions de CO2 per habitant i any de Menorca (6,8Tn/hab de dret/any), com a indicador del
consum d’energia, posa en evidència que es troba per sobre de la mitjana de l’Estat Espanyol (5,8) i
mundial (4,9).

•

El consum energètic procedeix bàsicament de combustibles fòssils, amb un 2% d’energies
renovables. Contrasta la baixa penetració de les energies renovables, que està molt enfora dels
objectius de la Unió Europea 2020 en què es fixa com objectiu aconseguir el 20 % d’energia final
d’origen renovable.

•

La situació puntual d’exportació de la biomassa a Itàlia i l’estudi del LIFE+Boscos ha desvetllat el
potencial que es pot explotar en un futur en la mateixa illa.

•

Els instruments de planificació (Pla de Transició Energètica) preveuen que Menorca pugui assolir
l’objectiu del 20% d’energia elèctrica procedent de renovables al 2020, que és el que marca la Unió
Europea, gràcies sobretot a l’ampliació del Parc fotovoltaic de Son Salomó. L’horitzó futur del mateix
és del 100% d’energia elèctrica provinent de fons renovables el 2050, en línia amb els acords de París
contra el canvi climàtic.

•

Destaca el procés participatiu de redacció de les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM-energia)
de l’IME, que vol definir un nou model energètic de forma consensuada per treballar estratègies de
descarbonització del sistema energètic, la reducció del consum, fent especial èmfasi en la reducció
de la demanda principalment a partir de l’eficiència energètica.

TRANSPORT I MOBILITAT
•
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La condició d’illa de Menorca fa que els mitjans de transport i la connexió amb altres territoris siguin
aspectes molt rellevants des del punt de vista social i econòmic, i l’estacionalitat fa que el territori
suporti pressions molt diferents segons l’època de l’any.
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•

Segons la diagnosi del Pla Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, el trànsit a les carreteres de les
Illes Balears s’ha incrementat un 4,2%, mentre la mitjana a l’Estat Espanyol s’ha reduït un 6% entre el
2005 i el 2015. Això ofereix un escenari de promoció del vehicle motoritzat que no és favorable a la
sostenibilitat.

•

Segons l’OBSAM, l’illa de Menorca i el conjunt de les Illes Balears (amb 876 vehicles/1000 habitants
de dret el 2015), presenten un elevat nivell de motorització comparat amb la resta de l’Estat
Espanyol, on la taxa de motorització s’ha situat entorn dels 659 vehicles/1000 habitants de dret l’any
2015. A més, les infraestructures suporten pressions molt diferents segons l’època de l’any.

•

L’elevat grau d’autocontenció dels desplaçaments dins dels municipis permet un elevat percentatge
de desplaçaments a peu (42,2%) i alhora és una oportunitat per poder millorar els desplaçaments en
mitjans no motoritzats (en bici o a peu).

•

La utilització del transport públic ha disminuït en els darrers anys (de 3% a 1,1% entre 2001 i 2016),
mentre que en el conjunt de les Illes ha augmentat. El número de línies de transport públic
operatives a l’hivern es redueix dràsticament respecte les operatives a l’estiu.

•

L’estructura dels assentaments en forma d’espina de peix dificulta la cobertura del territori amb
transport públic i la intermodalitat d’aquest, però la polaritat Ciutadella – Maó ha de permetre
millorar aquesta connexió amb transport públic. Cal una reestructuració del servei per optimitzar i
buscar oportunitats que el Pla Director Sectorial de Transports de viatgers a Menorca (2016) pot
aportar.

•

Tot i la deficiència d’infraestructures segures per a les bicicletes, la poca connexió intermodal i la
manca d’educació i cultura, l’ús de la bicicleta ha augmentat (passa d’un 1,2% a 3,7% segons dades
de distribució modal de 2001 i de 2016 de la diagnosi del futur Pla Sectorial de Mobilitat). Cal seguir
treballant per facilitar aquest mode de transport.

•

En la mobilitat de lleure cal destacar l’habilitació del camí de Cavalls i el camí d’en Kane que fan
créixer els desplaçaments a peu, però també l’impacte difús sobre el medi natural.

•

La xarxa de camins rurals municipals té un gran potencial pels desplaçaments no motoritzats, doncs
tenen un baix ús motoritzat. Actualment estan en fase d'elaboració els catàlegs municipals.

SECTORS ECONÒMICS, INDÚSTRIA I COMERÇ
•

La pèrdua de pes del sector industrial dels anys de declivi econòmic han reforçat el monocultiu
turístic de l'economia menorquina, que la porta cap a un model fràgil i insostenible. A més, si es té
en compte que la renda per càpita ha disminuït un 6,1% durant el període 2008-2011 es veu com el
benestar de les persones pot estar compromès.

•

En els últims deu anys, el sector industrial ha perdut pes en l'economia de Menorca, si bé ha
augmentat la superfície dedicada a polígons industrials degut a la presència de superfícies
comercials.

•

El decreixement del teixit industrial té l’origen en un factor, que pot considerar-se comú a tot el món
desenvolupat però que aquí s’intensifica per la nostra condició illenca, un alt cost de producció. En el
nostre cas, es veu incrementat per un elevat cost de la matèria primera, que ha de ser transportada
fins aquí, i per una altíssima càrrega burocràtica generada per les administracions locals. Aquests dos
factors provoquen que els costos de producció a Menorca siguin molt alts.

•

Comercialment, com en les darreres dècades a les Illes Balears, han proliferat les grans superfícies,
sent les marques alimentàries multinacionals les dominants del mercat, tot i que hi ha cadenes locals
que continuen al mercat. El Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Menorca ha de
permetre regular el sector i fer-lo caminar cap a la sostenibilitat.

•

No hi ha dades per poder avaluar l’impacte del comerç electrònic en l’illa, però es creu que és
important.
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AGRICULTURA I RAMADERIA
•

El sector agrari es manté constant en els darrers anys pel que fa a ocupació i a la superfície dedicada,
tot i que si es fa la valoració per un període de temps més ampli al camp s’han perdut molts
treballadors. Aquest, juntament amb el canvi de rati SAU (superfície agrària útil)/UTA (Unitat de
treball agrari) és important per la funció modeladora del territori que realitza el sector, doncs afecta
a l'estructura de mosaic.

•

Encara és més rellevant que, tot i el manteniment de les grans xifres dels últims anys, la gestió dels
llocs ha canviat molt, doncs la governança ha canviat radicalment, s’ha terciaritzat l’activitat
primària, noves formes jurídiques de propietari i de relació pagès/propietari, etc.

•

Hi ha una manca de competitivitat en el sector degut a deficiències formatives i de recursos.

•

La superfície destinada a agricultura ecològica ha augmentat, així com la venda directa productorconsumidor.

•

L'evolució de la ramaderia ha seguit una tendència descendent des de la dècada dels 90. Cal destacar
la recuperació de races autòctones, tot i que la d'espècies vacunes s’ha mantingut, i que ha baixat el
boví de llet i ha crescut el boví de carn de règim extensiu.

•

La biomassa forestal apareix com un potencial per al sector i cal estudiar el consum intern com a font
d’energia renovable.

•

El 70% del territori de Menorca està gestionat pel sector agrari privat. El Programa del Contracte
Agrari de la Reserva de biosfera - CARB - (LEADER) i de Custòdia Agrària que realitza el GOB-Menorca
han potenciat que aquesta activitat fos compatible amb la conservació dels valors naturals més
significatius de la RBM.

PESCA
•

La pesca no té un pes important en l'economia de la RBM. Tot i ser una activitat potencialment
rendible, pateix un procés constant d'erosió per la pèrdua d'unitats, a causa de l‘envelliment per la
no incorporació de joves i la degradació progressiva de les pesqueries.

•

Segons l’Anàlisi Socio-Econòmic del Projecte “Protecció i diversificació del sector pesquer a la RBM”
realitzat pel CIM el 2014, el sector pesquer a Menorca es troba en una situació delicada i incerta,
però alhora, presenta un gran potencial, factor que ajudarà a la seva consolidació sobretot si
s'aprofiten les oportunitats lligades als nous fons estructurals (Fons Europeu Marítim Pesquer) i que
cal vincular a la garantia de la conservació dels recursos.

•

Segons l’estudi de “Protecció i diversificació del sector pesquer a la RBM” realitzat pel CIM el 2014, la
flota o l'esforç pesquer a Menorca manté una dimensió ajustada i per tant amb una adequada gestió
no hauria de comprometre la sostenibilitat de les pesqueries. Així doncs és una oportunitat de
diversificació de l’economia sostenible si es realitza amb les condicions adients.

•

Les principals necessitats detectades són elevar el nivell de gestió actual, millorar la comercialització,
diversificar amb nous sectors emergents i millorar la implicació i el compromís de les organitzacions
del sector.

•

Pel que fa a la pesca recreativa, cada vegada hi ha més embarcacions i llicències, així com
innovacions tècniques i tecnològiques, que fan que aquesta activitat sigui més eficaç, es capturin
més espècies i per tant, es generi major impacte sobre determinades espècies pesqueres restant
captures als pescadors professionals.

TURISME
•

Tal i com s’ha vist a la diagnosi, el nombre de visitants segueix incrementant, amb una diversificació
pel que fa a l'oferta hotelera, apareixent agroturismes i hotels rurals, a més de petits hotels d'interior
o urbans i el nombre de petits negocis dedicats a l'oferta complementària: passejades a cavall,
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lloguer de caiacs i altres embarcacions, excursions guiades, etc. Aquest fet, inicialment positiu per la
diversificació, pot estar comprometent la conservació del territori amb un impacte difús de
freqüentació que cal estudiar amb més profunditat.
•

La capacitat màxima d’allotjament ha patit un estancament, i això porta a la reflexió que el model
econòmic ha de definir el sostre de visitants de l’illa per tal de garantir un bon equilibri de recursos
consumits i la sostenibilitat del sistema.

•

Segons De Balanzó, E. (2012) Menorca té el producte, posa el territori, però no controla el mercat, i
en un mercat internacional la competència és ferotge. Cal posar totes les eines possibles per evitar
que aquest fet acabi portant encara més cap a un model insostenible.

•

El nou Pla de desenvolupament turístic de Menorca (2017-2025), presentat l’abril de 2018 i pendent
d’aprovació, que té com a objectiu general definir un model turístic per a l’illa de Menorca, ha de
vetllar per a que la sostenibilitat formi part intrínseca de la seva activitat.

•

La iniciativa del Club Producte Turístic RB de l’Estat Espanyol de l'Organisme Autònom Parcs
Nacionals té per objectiu definir un producte emparat per la figura de Reserva de biosfera de
Menorca, i el que això comporta pel que fa al compromís amb el desenvolupament sostenible.

GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
•

La Reserva de biosfera de Menorca forma part de forma activa de la Xarxa Mundial de Reserves de
Biosfera i la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera i seu per al desenvolupament sostenible de la
Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera “Illes i Zones Costaneres”.

•

L’Agència Menorca Reserva de biosfera del CIM gestiona i coordina la RBM, però les competències
en molts temes relacionats amb la sostenibilitat són de múltiples administracions. Aquest fet
dificulta que es desenvolupin polítiques diferenciades amb la singularitat de Menorca com a reserva
de biosfera.

•

La població local està representada a la RBM mitjançant òrgans consultius i participatius de caràcter
permanent de l’Agència: Consell Social i Consell Científic.

•

Es valora molt positivament que durant el 2017 es realitzi les tasques d’actualització i posada al dia
de les AL21, fet que desembocarà en la seva actualització i modernització com a eina de
sostenibilitat municipal.

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC
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•

És molt notable la riquesa i qualitat del patrimoni cultural en el qual es destaca el patrimoni
arqueològic amb construccions prehistòriques que es remunten a 2000 anys ANE, i que perduren fins
l’arribada dels romans en el 123 ANE. Gran part d’aquestes pertanyen a l’anomenada Cultura
Talaiòtica, objecte de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Però també són rellevants
les construccions de pedra en sec del patrimoni etnològic, el patrimoni arquitectònic de les ciutats, el
patrimoni militar amb fortaleses i torres de defensa d’època britànica, i el patrimoni immaterial.

•

La conservació del patrimoni històric i cultural hauria de ser inherent a és un objectiu lligat a la
sostenibilitat de Menorca, on la mà de l'home és perceptible en gairebé tots els racons de l’illa, però
tot i això, i segons l’Estratègia de desenvolupament Local Participativa de Menorca 2016-2021,
l’insuficient finançament per a cobrir tots els processos d’investigació i intervenció conservacionista
necessaris en l’extens patrimoni cultural, ha portat a una situació de degradació d’alguns dels béns.
Especialment, estan en situació més feble algunes torres de defensa i fortificacions, el patrimoni
industrial i l’etnològic, així com el coneixement del patrimoni marítim i submarí..

•

La principal eina de gestió del patrimoni històric i cultural és el Pla Insular de gestió del patrimoni
històric document que periòdicament s’aprova pel ple del Consell Insular. Existeixen eines de
protecció com els catàlegs municipals de patrimoni històric, el registre de Béns d’interès cultural,
l’Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial de Menorca i el marc jurídic establert per la llei de
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patrimoni històric de les Illes Balears. Es desenvolupen importants accions de divulgació dels seus
valors (rutes, webs, programes educatius, visites comentades, etc).
•

El Museu de Menorca i el Museu Municipal de Ciutadella són els principals centres de conservació
dels béns mobles del patrimoni històric i realitzen tasques de difusió i participació amb els recursos
que tenen.

•

Actualment s’està elaborant l'Inventari de patrimoni cultural immaterial de la Reserva de biosfera
seguint les premisses de la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

•

Segons l’enquesta d’usos lingüístics de les illes Balears, realitzada el 2014 i publicada el 2017, el
coneixement de la llengua castellana entre la població de les Illes Balears està més generalitzat que
el coneixement de la llengua catalana, que mostra símptomes preocupants de feblesa, perquè el seu
ús en ja no s’arriba a garantir en els fills de famílies catalanoparlants i molt menys encara
s’aconsegueix contrarestar els resultats dels corrents immigratoris. Tot i això, és a Menorca on més
individus saben llegir i escriure en català i és on el nombre de catalanoparlants tradicionals quasi
duplica la mitjana de les Illes, cosa que suggereix que en aquesta illa la capacitat d’atracció cap al
català és considerablement més sòlida que no pas a la resta. Cal dir que respecte l’enquesta
lingüística de 2004, a Menorca ha augmentat el català com a llengua d’identificació i com a llengua
habitual.

•

Cal destacar les diferents entitats públiques i privades que treballen i fomenten la divulgació cultural
i participen en la seva gestió i conservació.

INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ
•

Malgrat s’han realitzat nombrosos treballs d’investigació en l’àmbit de la Reserva de biosfera, no
existeix un programa específic d’investigació que integri, planifiqui i avaluï les necessitats o les
nombroses activitats d’investigació que estan en marxa

•

El Centre de Documentació de la RBM del CIM vol ser una estructura d’organització i conservació del
patrimoni documental, donant suport a les activitats d’investigació, docència i difusió dels valors de
la reserva entre la ciutadania. Contindrà, a part del fons bibliogràfic, un fons online de publicacions
digitals.

•

Cal facilitar la realització d’estudis i investigacions dins la Reserva segons els interessos de gestió de
la mateixa.

•

La RBM compta amb un sistema d’avaluació de sostenibilitat gràcies a la sèrie elaborada per
l’OBSAM, que té un gran valor gràcies a la periodicitat i el gran ventall de les dades que ofereix.

•

L’Institut Menorquí d'Estudis, l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer, la Universitat de les Illes Balears o
l’OBSAM són entitats especialment rellevants en la investigació i seguiment de la sostenibilitat a
Menorca. A més, hi ha entitats sense ànim de lucre com el GOB, la SOM o l’IMEDEA que també fan
seguiment, divulgació i treballen en el camp de la investigació del medi natural.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
•

No hi ha una planificació d’objectius ni accions en educació ambiental i capacitació associada a la
RBM i manca un agent líder i aglutinador en aquest sentit, més enllà de l'Estratègia Balear d'Educació
Ambiental.

•

En l’educació formal, destaca el Programa Ecocentres (Programa de Centres Ecoambientals), que té
la finalitat d’impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres educatius de les Illes Balears.

•

Existeixen diversos equipaments d’educació ambiental enfocats especialment a escolars i/o turistes i
que treballen diferents aspectes de la sostenibilitat de Menorca. Però no s’ha trobat cap element o
eix compartit que els aglutini entorn a un discurs de sostenibilitat comú i complementari. Igualment
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no es veuen evidències que l’educació ambiental estigui clarament enfocada cap a l’educació per al
desenvolupament sostenible segons criteris de la UNESCO.
•

Hi ha diversitat de programes d’educació ambiental i molts dels projectes de sostenibilitat executats
a l’Illa contenen un programa educatiu. Destaca per la seva continuïtat programes com “Amb bona
lletra”, “Obrint Portes” i “Salut jove i cultura” que permeten un impacte a llarg termini.

•

La sensibilització i la conscienciació de la població es treballa a través de l'edició de material
divulgatiu, rutes divulgatives, la realització de tallers i programes d'educació ambiental i
l'organització de jornades de voluntariat i participació ciutadana per part de diferents entitats.

•

Cal destacar Viu Menorca Biosfera per estar destinada a la divulgació de la RBM, pel seu enfocament
més global i perquè, a més del públic infantil, també està destinat al públic adult.

•

La capacitació en sostenibilitat dels diferents sectors laborals només es dóna de forma real en el
sector primari, i gràcies al PDR.

•

En general, no es realitzen avaluacions de l’efectivitat de les accions i estratègies d’educació
ambiental de la RBM.

COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ
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•

La comunicació de la RBM s’ha vist intensament millorada des de l’impuls de les noves tecnologies,
especialment la web, facebook i twitter.

•

La web de la RBM cal que tingui una actualització de continguts i que permeti diferents lectures
tècnica i divulgativa.

•

Es realitza un treball per a que en les activitats d’altres àmbits (turisme sobretot) es doni a conèixer
la Reserva de biosfera de Menorca.
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3 MENORCA 2025. CONCEPTUALITZACIÓ
A partir dels elements de diagnosi significatius i la informació que ha sorgit en les diferents meses
de treball de diagnosi, es redacten els objectius que dibuixen el camí de la sostenibilitat de
Menorca.
El pla s’estructura en 5 objectius principals que es desglossen en objectius específics. Aquests
objectius són generals i ambiciosos, de manera que, per tal de fer el Pla més realista i facilitar el
seguiment, cada un d’aquests objectius operatius es desglossarà en els propers apartats en les
fites concretes que es volen aconseguir per al 2025 i les accions necessàries per aconseguir-les.
La tasca final en els següents apartats és que per cada objectiu operatiu es desglossen diferents
fites, o resultats esperats, que concretaran on es vol arribar el 2025 (p.e. una taxa de reciclatge
del 60%), i les actuacions que ho han de permetre en aquest termini. Sobre les fites es
dissenyaran els indicadors que permetran observar si els objectius s’estan assolint.

Objectiu
principal
Objectiu operatiu
Indicadors
Fites

Accions

3.1 RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
El setembre de 2015 l’Assemblea General de Nacions Unides va adoptar formalment l'Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible, recollida en el document Transforming our world: the
2030 Agenda for Sustainable Development. Conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i 169 fites a assolir de cara al 2030, i és el resultat d’un procés de negociació que es va dur
a terme després de la Cimera de Rio+20 (2012), partint de l’experiència adquirida amb els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les
desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi
climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.
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L’Agenda 2030 i l’enfocament sistèmic i transformador que propugna encaixa amb la visió i
objectius del Pla d’acció. És per aquest motiu que en cada objectiu descrit a continuació es
destaca a quin dels ODS contribueix.
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3.2 OBJECTIUS
Objectiu 1.
Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals intrínsecs de la Reserva de biosfera
de Menorca, promovent la sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva
conservació.
FUNCIÓ DE CONSERVACIÓ
La conservació dels valors naturals i culturals del territori és un dels tres pilars de la declaració de
la Reserva de biosfera, i aquesta conservació no es pot entendre sense la seva intrínseca
utilització per part de les persones, que els han modelat al llarg dels anys d’història conjunta. El
repte que aquí es planteja és que aquesta utilització ha de ser compatible amb la conservació,
que ha de ser el seu principi rector indiscutible.
Per aconseguir-ho es plantegen els següents objectius operatius pel que fa a la conservació del
medi terrestre, el medi marí, el patrimoni cultural i una bona ordenació del territori i
desenvolupament sostenible dels assentaments urbans:
•

Objectiu 1.1. Conservar, restaurar i promoure la sostenibilitat dels usos dels ecosistemes
terrestres, i frenar la pèrdua de biodiversitat, a través de la gestió adequada dels recursos.

•

Objectiu 1.2. Aconseguir un litoral en bon estat de conservació i una mar productiva a
través d’un ús col·lectiu responsable, la gestió sostenible dels recursos i l'enfortiment de la
seva capacitat de recuperació.

•

Objectiu 1.3. Garantir la conservació, millora, restauració i el bon ús del patrimoni
arquitectònic, arqueològic, sociocultural i etnològic a través de les eines adients, així com
el respecte i la salvaguarda de l’immaterial.

•

Objectiu 1.4. Treballar per la utilització racional del territori que eviti la dispersió en el
territori, afavoreixi la cohesió social, garanteixi el dret a gaudir d'un habitatge digne,
atengui la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i
consolidi un model de territori globalment eficient.
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Objectiu 2.
Treballar per una societat i economia eficient i l’autoproveïment des del punt vista dels
recursos i l’energia, amb una alta resiliència i amb una menor petjada ambiental.
FUNCIÓ DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
L’eficiència i la reducció en el consum de recursos (aigua i energia) són paràmetres
indispensables per assolir la sostenibilitat d’una societat en el seu desenvolupament humà i
econòmic. A més, el gran repte actual és com fer front al canvi climàtic des del món local per
evitar el canvi global.
Per aconseguir-ho es plantegen els següents objectius operatius pel que fa al consum de l’aigua i
l’energia, la reducció dels impactes dels residus i la mitigació i adaptació al canvi climàtic:
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•

Objectiu 2.1. Millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua en tots els sectors, afavorint la reducció
de consum, la seva reutilització i incrementant la qualitat de l'aigua.

•

Objectiu 2.2. Reduir substancialment la generació de residus i incrementar l’aprofitament
de recursos mitjançant la prevenció, la reducció, la reutilització, la preparació per a la
reutilització i el reciclatge.

•

Objectiu 2.3. Augmentar substancialment l'eficiència energètica i el percentatge
d’autoproveïment energètic procedent de fonts renovables.

•

Objectiu 2.4. Reduir les emissions de GEH causants del canvi climàtic (mitigació) i les
emissions de gasos contaminants alhora que es reforça la capacitat d’adaptació als riscos i
oportunitats climàtiques (adaptació).

•

Objectiu 2.5. Ambientalitzar la mobilitat pública i privada per fer-la més eficient i
aconseguir la baixa dependència de combustibles fòssils.
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Objectiu 3.
Aconseguir un desenvolupament econòmic i social sostenible, afavorint l’economia circular,
verda, blava i social.
FUNCIÓ DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
L’objectiu de l’economia sostenible és desenvolupar activitats que siguin responsables des del
punt de vista ambiental, social i financerament possibles i rentables. Així, el canvi necessari per
generar un creixement humà intel·ligent, sostenible i integrador, s’ha de basar en millorar els
resultats econòmics alhora que es redueix en consum de recursos i identificar i potenciar les
oportunitats de nous nínxols de mercat per cobrir amb solucions els reptes ambientals i socials
que es plantegen en l’actualitat i el futur immediat.
Una de les principals eines conceptuals és l’economia circular, que té per objectiu posar en valor
els productes, materials i recursos el màxim de temps possible i reduir així el consum de recursos
i la generació de residus, tancant els cercle dels processos productius (tancar el cicle de vida) dels
productes, serveis, residus, materials, aigua i energia.
En el camí cap a la sostenibilitat, l’economia circular representa l’eficiència en l’ús dels materials i
l’energia dels processos. Els residus es converteixen en recursos, el producte ha de ser dissenyat
des de l’inici per a poder ser reaprofitat i es genera una economia generadora de llocs de treball
locals.
Per aconseguir-ho es plantegen els següents objectius operatius pel que fa a la circularitat de la
producció econòmica:
•

Objectiu 3.1. Aconseguir majors nivells de sostenibilitat i circularitat en l’economia a través
de l'eficiència d’ús dels recursos, la diversificació, la col·laboració, les cadenes de producció
i distribució baixes en carboni, l'actualització tecnològica, la retroalimentació i la innovació.

•

Objectiu 3.2. Reforçar el sistema productiu primari per tal d’optimitzar la utilització de
recursos i la productivitat, promovent l’agricultura i la pesca sostenible.

•

Objectiu 3.3. Desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i
diversificats, per assegurar una alimentació saludable i accessible per a tota la societat.

•

Objectiu 3.4. Fomentar un model de turisme més conscient i corresponsable cap al
manteniment dels valors de la Reserva de biosfera de Menorca.

•

Objectiu 3.5. Fomentar la sostenibilitat en el sector industrial, usant els recursos amb
major eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals
ambientalment.
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Objectiu 4.
Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i experimentació de referència en l’àmbit de
la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb la participació i implicació de tota la
comunitat.
FUNCIÓ DE SUPORT LOGÍSTIC
Un dels pilars fonamentals de les Reserves de Biosfera és el suport logístic, és a dir, la investigació
sobre la interacció de les activitats humanes amb el medi natural i les actuacions de formació,
capacitació i sensibilització, per difondre els avanços en sostenibilitat que s’assoleixen i contribuir
al flux d’intercanvi i comunicació.
En aquest sentit, l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) és l’eina que la UNESCO
defineix per aconseguir que cada ésser humà adquireixi els coneixements, les competències, les
actituds i els valors necessaris para forjar un futur sostenible. L’EDS busca models alternatius de
desenvolupament humà i reflexionar sobre les nostres conductes per provocar, imaginar y
realitzar canvis en la nostra forma de funcionar respecte els ecosistemes.
Els tres contextos de desenvolupament de l’EDS són l’Educació formal (aquella que té lloc en els
centres educatius i la formació reglada), l’Educació no formal (aquella que es realitza
paral·lelament als principals sistemes d’educació i formació però que no està reglada) i l’Educació
informal (entesa com aquella que s’obté de les activitats de la vida quotidiana sense precisar
d’una estructura o certificació), i tots tres contextos seran abordats en el present Pla.
Per aconseguir-ho es plantegen els següents objectius operatius pel que fa a l’EDS, la investigació
i la comunicació:
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•

Objectiu 4.1. Assegurar que tots els agents i públics implicats, i especialment les persones
joves, adquireixin de forma inclusiva els coneixements, capacitats i habilitats necessàries
per promoure el desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles.

•

Objectiu 4.2. Potenciar la investigació científica i la generació de coneixement per millorar
la transferència cap als sistemes i teixits productius.

•

Objectiu 4.3. Fomentar la innovació i demostració en sostenibilitat i l’eficiència d’ús dels
recursos en el sector públic i privat.

•

Objectiu 4.4. Millorar la informació, sensibilització i comunicació de la figura de la RBM i
les seves activitats.
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Objectiu 5.
Desenvolupar i implementar eines per controlar els impactes del desenvolupament econòmic i
no superar la capacitat de càrrega ambiental i social de l’illa tenint en compte la gestió
adaptativa.
FUNCIÓ DE SUPORT LOGÍSTIC
La capacitat de càrrega és un concepte ampli que vol reflectir el nivell d’ús admissible i
compatible amb la conservació del medi i fa referència tant a la naturalitat del medi com a la
pròpia activitat, que es pot ressentir per nivells d’ús psicològicament poc atractius per al visitants
si hi ha massificació de les activitats.
La concreció d’una xifra fixa de capacitat de càrrega no és aconsellable en la gestió adaptativa,
doncs les circumstàncies de l’entorn poden variar i fer-la més gran o més petita. Així, en aquest
Pla es proposa treballar a partir del límit de canvi acceptable, que és el grau de deteriorament
que es pot acceptar en una àrea, d’acord amb els objectius de conservació que existeixen per
aquesta zona.
Aquest concepte neix del fet que qualsevol ús o activitat que es duu a terme en un territori, per
poc important que sigui, comporta un cert nivell d’impacte. El que cal és mesurar el nivell
d’impacte i avaluar de forma sostinguda si l’entorn el pot suportar, si el canvi és acceptable.
Per assolir això, cal tenir en compte l’estacionalitat, doncs la concentració dels fluxos turístics en
períodes de temps molt curts, incrementa l’impacte real sobre el territori, accentua la
despersonalització de l’experiència i limita la viabilitat social i econòmica. Per altra banda, la
dimensió espacial implica determinar la capacitat de càrrega del territori i limitar l’afluència de
turistes, segons siguin les característiques físiques dels territoris.
Aquest objectiu es desenvoluparà a partir de la millora del coneixement en la interrelació del
medi i la freqüentació i el seguiment de paràmetres dels impactes. Recollir aquesta informació
ha de permetre estructurar el sistema d’indicadors per a establir el límit acceptable de canvi més
enllà del 2025.
Per aconseguir-ho es plantegen un objectiu operatiu que el concreta:
•

Objectiu 5.1. Recollir informació per tal de millorar el coneixement en la interrelació del
medi, la freqüentació i el seguiment de paràmetres dels impactes per avaluar de forma
sostinguda si l’entorn el pot suportar (límit de canvi acceptable per Menorca).
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Objectiu 6.
Assolir la coordinació i cooperació dels agents socials, econòmics, públics i privats per avançar
conjuntament cap el desenvolupament sostenible de la RBM cercant el treball en xarxa a
nivell local i internacional.
FUNCIÓ DE SUPORT LOGÍSTIC
En la diagnosi es pot observar com ja hi ha molts agents que realitzen feina en el sentit dels
diferents objectius d’aquest pla, però que cal una coordinació entre diferents agents, públics o
privats.
Per aquest motiu el Pla d’acció proposa un model d’organització basat en la col·laboració i
governança i els mecanismes d’organització i col·laboració que han de permetre implementar el
Pla d’Acció i els següents objectius operatius:
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•

Objectiu 6.1. Millorar el compromís, la capacitat i la coordinació entre institucions per
assolir els objectius de la Reserva de biosfera de Menorca.

•

Objectiu 6.2. Establir els canals de col·laboració público-privada necessaris per executar de
forma participativa el Pla d’Acció.

•

Objectiu 6.3. Col·laborar amb xarxes i entitats de referència a nivell illenc, estatal i
internacional, en especial amb la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones
Costaneres, i treballar per fer aportacions que permetin avançar cap a la sostenibilitat a
nivell global.
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3.3 PRINCIPALS EIXOS D’ACCIÓ
La sostenibilitat és un camp que engloba qualsevol aspecte de la societat, i tal i com s’ha pogut
observar en la diagnosi, Menorca ha d’avançar en molts dels seus aspectes. A continuació
s’exposen els principals eixos temàtics definits pel Consell Científic i Social per a la nova etapa de
funcionament de la Reserva de biosfera de Menorca fins al 2025.
Així, el Pla d’acció s’estructura en els següents programes d’acció:

TEMA

Conservació del
patrimoni
natural, la
biodiversitat i el
paisatge

Gestió de
recursos més
eficients

PROGRAMES RELACIONATS

OBJECTIUS
OPERATIUS
RELACIONATS

Programa de conservació i ús
sostenible del patrimoni
natural, la biodiversitat i el
paisatge

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Programa d’ús eficient dels
recursos
Programa d’impuls de
l’economia sostenible

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
4.3

Educació
ambiental per la
sostenibilitat

Programa de coneixement i
educació per al
desenvolupament sostenible

4.1

Seguiment dels
impactes i del
límit acceptable
de canvi

Programa de control del límit
acceptable

5.1

Cal comentar que en el Pla es contemplen aquests eixos principals de forma predominant, però
no s’han ignorat altres aspectes rellevants per a la sostenibilitat.
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4 RELACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ AMB ALTRES PLANS I
PROGRAMES
La trajectòria de la Reserva de biosfera de Menorca i la normativa sectorial de les Illes Balears i
l’Estat Espanyol, porten a un seguit de plans i programes que ja actuen com a mecanismes de
treball per la sostenibilitat. A continuació es destaquen aquells que més interaccionen amb el
present Pla i que, de la seva execució, depèn en gran part la consecució dels objectius que aquí es
plantegen.
S’exposa els Plans o programes i allò que des del Pla és més rellevant que executin segons l’òrgan
competent.

4.1 GOVERN DE LES ILLES BALEARS
4.1.1 APROVACIÓ I EXECUCIÓ DELS PLANS DE GESTIÓ DE LA XARXA
NATURA 2000
Els Plans de Gestió de la Xarxa Natura 2000 constitueixen l'eina de gestió per als espais protegits
LIC, ZEC i ZEPA. Són instruments de planificació d'àrees protegides per a garantir la conservació
dels seus valors naturals i paisatgístics, recullen tant les normes específiques en relació als usos i
aprofitaments que s'han de complir a l'àmbit de cada espai, com les actuacions que cada una de
les administracions competents han de dur a terme per tal de millorar l'estat de conservació dels
hàbitats i les espècies.
El Pla d’Acció ha de vetllar perquè el Govern Balear aprovi i executi els Plans de Gestió dels espais
protegits de la Xarxa Natura 2000 per tal d’assolir el compliment dels objectius 1.1. i 1.2.
Acció de Plans i Programes:
AP.1. Aprovació i execució dels Plans de Gestió de la Xarxa Natura 2000

4.1.2 COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PLA D'ORDENACIÓ DELS
RECURSOS NATURALS DEL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES
GRAU (PORN)
El Pla d’Ordenació dels recursos naturals del Parc Natural de s’Albufera des Grau es va aprovar
l’any 2003. Entre els seus objectius hi ha protegir els recursos naturals dins l’àmbit del Pla,
possibilitar la conservació dels valors naturals i millorar-los, afavorir la millora i el
desenvolupament de les activitats econòmiques compatibles amb la conservació, ordenar els
usos turístics, d’oci i de lleure relacionats amb aquest espai, promoure les tasques d’investigació
científica, conscienciació, interpretació natural així com promoure l’estudi i la conservació del
patrimoni arqueològic, etnològic i cultural.
El Pla d’Acció ha de vetllar perquè les actuacions dins l’àmbit del Parc Natural de s’Albufera des
Grau respectin aquest instrument de planificació per tal d’assolir el compliment dels objectius
1.1. i 1.2.
Acció de Plans i Programes:
AP.2. Compliment dels objectius del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del parc natural
de s’Albufera des Grau (PORN)
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4.1.3 EXECUCIÓ DEL PLA RECTOR D’ÚS I GESTIÓ DEL PN (PRUG)
El Pla Rector d’ús i Gestió del Parc Natural de s’Albufera des Grau constitueix el seu instrument
de gestió. És una eina de planificació per aquest tipus d’àrees protegides per a garantir la
conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, el qual recull tant les normes específiques en
relació als usos i aprofitaments que s'han de complir a l'àmbit de cada espai, com les actuacions
que cada una de les administracions competents han de dur a terme per tal de millorar l'estat de
conservació dels hàbitats i les espècies i que estableix les mesures de regulació específiques
respecte a l'ús públic de l'espai natural protegit, així com la regulació de les activitats
econòmiques dutes a terme dins l'àmbit del Parc Natural.
Atès que una part important dels espais Xarxa Natura 2000 del nord-est de Menorca coincideixen
amb l'àmbit del Parc natural, el PRUG de s'Albufera des Grau i el Pla de Gestió de la Costa Nord
de Menorca s'han unificat en un sòl document que es va presentar a exposició pública el febrer
de 2018.
El Pla d’Acció ha de vetllar perquè s’aprovin definitivament i s’executi el PRUG per tal d’assolir el
compliment dels objectius 1.1. i 1.2.
Acció de Plans i Programes:
AP.3. Execució del Pla Rector d’ús i Gestió del PN (PRUG)

4.1.4 ACTUALITZACIÓ I EXECUCIÓ DELS PLANS ESPECIALS DELS ANEI
A Menorca hi ha 19 àrees catalogades com Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI). Només 5
d’elles tenen un Pla Especial aprovat i el grau de compliment d’execució és baix i esbiaixat cap a
mesures d’accés al litoral i regulació de l’ús públic.
Per tal d’assolir el compliment de l’objectiu 1.1., el Pla d’Acció ha de vetllar perquè s’actualitzin
els Plans Especials dels ANEI per tal d’incloure-hi la regulació de les activitats amb un potencial
impacte sobre el territori, especialment aquelles amb una altra freqüentació de visitants, així
com vetllar perquè es redactin i s’executin els Plans dels ANEI que encara no en tinguin
incorporant aquesta regulació.
En cas que el nou PTI estableixi directrius generals per totes les activitats condicionades de les
ANEI, cal que aquestes donin resposta al compliment dels objectius del Pla d’Acció, especialment
pel que fa a l’objectiu 1.1.
Acció de Plans i Programes:
AP.4. Actualització i execució dels Plans Especials dels ANEI

4.1.5 REDACCIÓ DELS PLANS DE CONSERVACIÓ D’ESPÈCIES SEGONS
EL SEU GRAN D’AMENAÇA
Des del Servei de Projectes d’Espais Naturals del Govern Balear es realitza el seguiment de l’estat
de conservació dels hàbitats i la tendència dels hàbitats marins, dunars, aquàtics i halòfils,
boscos, matollars, pastures i roquissars i coves de la Xarxa Natura de Menorca.
Pel que fa a la fauna present a Menorca, bé perquè hi tenen població o bé aquelles presents
puntualment per la seva capacitat de desplaçament, actualment hi ha aprovats els següents
plans, de naturalesa legal i amb graus de compliment variable, que incorporen els seus
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seguiments. Alguns plans no s’han renovat o no es renovaran durant la vigència d’aquest Pla
d’Acció pels motius que es descriuen més avall.
•

PLA DE RECUPERACIÓ DE LA RATAPINYADA DE PEUS GRANS (Myotis capaccinii) I DE CONSERVACIÓ
DE QUIRÒPTERS CAVERNÍCOLES (PLA BALCELLS).

•

PLA DE RECUPERACIÓ DEL MILÀ (Milvus milvus).

•

PLA DE RECUPERACIÓ DE LES AUS AQUÀTIQUES CATALOGADES EN PERILL D’EXTINCIÓ DE LES
BALEARS (Pla homeyer).

•

PLA DE CONSERVACIÓ DE LA RATAPINYADA DE CAP GROS (Miniopterus schreibersii).

•

PLA DE CONSERVACIÓ DE LA MILOCA (Neophron percnopterus).

•

PLA BALEAR DE MANEIG DE LA GAVINA CORSA (Larus audouinii) I DEL CAGAIRE (Phalacrocorax
aristotelis).

•

PLA DE MANEIG DEL VOLTOR NEGRE (Aegypius monachus).

•

PLA DE REINTRODUCCIÓ DE L'ÀGUILA CUABARRADA (Hieraætus fasciatus).

Pel que fa a la flora, els plans aprovats actualment a Menorca, són els següents:
•

PLA DE RECUPERACIÓ DE LA VEÇA MENORQUINA (Vicia bifoliolata).

•

PLA DE RECUPERACIÓ DE L'API D'EN BERMEJO (Apium bermejoi).

•

PLA DE RECUPERACIÓ DEL PINASTRE DE MENORCA (Pinus pinaster).

•

PLA DE CONSERVACIÓ DEL SOCARRELL BORD (Femeniasia balearica).

El Govern Balear està treballant per unificar les diferents espècies amenaçades en diferents plans
globals de protecció, per exemple el “Pla de Conservació de les plantes amenaçades de
Menorca”, o el “Pla de Conservació de les aus marines”, de tal manera que durant la vigència
d’aquest pla d’acció seran aprovats, i totes les espècies amenaçades estaran incorporades en
algun dels plans existents.
Segons el Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears, és necessari aprovar un pla segons
el grau d’amenaça de les espècies incloses:
•

Espècies en perill d’extinció: elaboració d’un Pla de Recuperació.

•

Espècies vulnerables: elaboració d’un Pla de Conservació.

•

Espècies d’interés especial: elaboració d’un Pla de Maneig.

Per tal de que s’assoleixi el compliment dels objectius 1.1. i 1.2, el Pla d’Acció reconeix aquests
Plans de recuperació, conservació i maneig d’espècies i ha de vetllar perquè totes les espècies
amenaçades en diferents graus, presents al Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears
que actualment no tenen cap pla aprovat, quedin incorporades en algun dels plans que està
redactant el Govern de les Illes Balears. De la mateixa manera, ha de vetllar perquè els nous plans
conjunts es redactin després d’una bona avaluació dels plans executats.
Acció de Plans i Programes:
AP.5. Execució dels plans de conservació, maneig o recuperació d’espècies aprovats
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AP.6.

Redacció dels plans de conservació, maneig o recuperació de totes les espècies
incloses al Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears segons el seu gran
d’amenaça

4.1.6 EXECUCIÓ DE LES ACCIONS DEL PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES
BALEARS (PHIB)
El Pla Hidrològic de les Illes Balears va ser aprovat el 2015 amb horitzó al 2021. És l’instrument
per a la consecució dels objectius previstos a la Directiva Marc de l’Aigua pel que fa a la
Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. El Pla Hidrològic és també un instrument per a
l'ordenació dels usos de l'aigua que es basa en l'adopció d'un conjunt d'objectius mediambientals
que han de fer possible tant la satisfacció de la demanda d'aigua com la preservació del medi
hídric, i es concreta en directrius i normes reguladores de l'actuació administrativa i en un
programa de mesures concretes.
El Pla d’Acció ha de recollir aquestes accions, vetllar perquè s’executi i complementar-les pel que
fa al foment de l’ús sostenible de l’aigua, la recuperació de lleres, boscos de ribera i vegetació
ripària, zones humides i realització de projectes de restauració i millora entre altres, per tal
d’assolir el compliment dels objectius 1.1., 1.2. i 2.1.
Especialment, ha de vetllar per a l’execució de les següents accions que estan directament
relacionades amb la qualitat de l’aigua a l’illa i amb la conservació dels hàbitats de ribera:
•

Substitució de regadius actuals amb pous per aigües regenerades a les EDAR: Maó – Es Castell
substituir 0,50 hm3/any d’aigua subterrània per aigua depurada, Ciutadella Sud substituir 1,00
hm3/any d’aigua subterrània per aigua depurada.

•

Execució de l’actuació prevista al PHIB referida a l’establiment de perímetres de protecció per a
captacions d’abastiment. Se n’han realitzat 77 als 8 municipis de Menorca i queden pendents de
delimitació les captacions de les zones turístiques de Son Parc i Arenal d’en Castell.

•

Vetllar per l’execució de l’actuació prevista al PHIB referida a la clausura d’extraccions existents en
Masses d’Aigua Subterrànies (MAS) a Maó i Ciutadella i substitució per altres fonts de recurs.

•

Vetllar per l’execució de l’actuació prevista al PHIB referida a la conservació, explotació i
manteniment dels serveis de depuració i gestió dels llots.

•

Vetllar per l’execució de l’actuació prevista al PHIB referida a la instal·lació de 25 comptadors amb
registre automàtic amb l’objectiu de controlar els punts més significatius d’extracció d’aigua,
principalment per a regadiu.

•

Vetllar per l’execució de les actuacions previstes al PHIB referides a l’Estudi per la Gestió Integral
Sostenible dels Usos urbans de l’aigua, a l’anàlisi de la població flotant, a l’elaboració d’una base de
dades d’usos poblacionals i la inspecció i a l’elaboració d’un catàleg d’edificis sense separació
d’aigües residuals en el marc del programa d’anàlisis i actualització de dades.

•

Vetllar per l’execució de les actuacions previstes al PHIB referides a la prevenció de la contaminació:
adequació de les instal·lacions d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes i substitució o
instal·lació de foses sèptiques en sòl rústic.

Acció de Plans i Programes:
AP.7. Execució de les accions del Pla Hidrològic de les illes balears (PHIB)

36

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

4.1.7 APLICACIÓ DE LES ACCIONS DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE
MOBILITAT
El Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSMIB) té com a objectiu formular la
política comuna en matèria de mobilitat i transport per tal d’avançar cap a la consecució d'un
model de mobilitat sostenible, de manera que des de la mobilitat, s’incideixi en la millora social,
econòmica i mediambiental de les Illes Balears.
Malgrat el PDSMIB està en fase de redacció, s’han anunciat algunes de les mesures i programes
d’actuació provisionals:
•

Redacció de directrius sobre desenvolupament de noves infraestructures a cada illa (entre aquestes
s’esmenten aparcaments de dissuasió).

•

Coordinació i integració del transport públic terrestre.

•

Plans de mobilitat urbana sostenible incloent plans logístics, plans de mobilitat a centres generadors
de viatges, etc.

•

Regulació i incentius per a millorar la sostenibilitat de la mobilitat turística.

•

Millores en l’eficiència de la distribució de mercaderies.

•

Foment de l’ús de combustibles nets i foment de l’smart-mobilty.

El Pla d’Acció haurà de recollir les accions definitives del PDSMIB i vetllar perquè s’executin per
tal d’assolir el compliment de l’objectiu 2.5.
Acció de Plans i Programes:
AP.8. Aplicació de les accions del Pla Director Sectorial de Mobilitat

4.1.8 REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ DEL LITORAL DE MENORCA
Els Plans d'Ordenació del Litoral són un instrument que ja figura a la llei de Costes i que a Balears
es van definir pel Decret 72/1994 de plans d'Ordenació Litoral, encara que no s'ha desenvolupat
del tot.
A Menorca es va iniciar la redacció del Pla Insular de la Costa, un document similar, que tindria el
mateix abast, però que a més, pretenia ser unes Directrius de tot el que passa al litoral. Ara bé, el
document no té cap norma superior que l'empari i la seva tramitació no es va iniciar.
El que es proposa és que, tenint en compte que les competències en Ordenació Litoral és
possible que es traspassin del GOIB al Consell Insular, i ja que hi ha un instrument legal a
desenvolupar, el que s'ha de fer és elaborar el Pla d'Ordenació del Litoral de Menorca amb la
base tècnica del Pla Insular de la Costa iniciat.
El Pla d’Acció ha de vetllar perquè s’aprovi i s’executi el Pla d’Ordenació del Litoral de Menorca
per tal d’assolir el compliment de l’objectiu 1.2 i 1.4.
Acció de Plans i Programes:
AP.9. Redacció del Pla d’ordenació del litoral de Menorca
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4.1.9 ALTRES PLANS NO NORMATIUS
4.1.9.1 ELABORACIÓ D’UNA EINA DE GESTIÓ PER A L’INVENTARI DE LLOCS
D’INTERÈS GEOLÒGIC
A les Illes Balears l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) va realitzar l’inventari d’elements
geològics d’importància reconeguda i valor especial s’anomenen Llocs d’Interès Geològic (LIG),
que inclou 26 LIG a Menorca, que formen part del Patrimoni Geològic Nacional. Per completar la
informació existent, l’Agència Menorca Reserva de biosfera va realitzar l’Inventari de llocs
d’interès Geològic de la Reserva de biosfera de Menorca, amb el qual es pretén inventariar una
selecció d'afloraments que en conjunt testimoniessin l'evolució geològica del territori, amb la
voluntat de que aquest sigui un instrument viu que hagi de ser actualitzat periòdicament.
Per tal de que s’assoleixi el compliment de l’objectiu 1.1., el Pla d’Acció reconeix aquest LIG i ha
de vetllar perquè:
•

S’elabori una eina de gestió i protecció adequada per als Llocs d’Interès Geològic que doni
continuïtat a la feina realitzada en l’elaboració de l’inventari de LIG feta per la Direcció General de
Recursos Hídrics i ampliat per l’Agència Menorca Reserva de biosfera.

Acció de Plans i Programes:
AP.10. Elaboració d’una eina de gestió per a l’Inventari de llocs d’interès geològic

4.1.9.2 APLICACIÓ DE LES ACCIONS DEL FUTUR PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
El Govern de les Illes Balears va presentar a mitjans de 2017 les línies principals del futur Pla de
Transició Energètica, el qual s'haurà de desenvolupar segons estableix el Projecte de llei de Canvi
Climàtic i Transició Energètica. Aquest, pretén fer una aposta clara per l’increment de les energies
renovables i el tancament progressiu dels centres de producció energètica més contaminants.
Aquestes actuacions tenen com a objectiu immediat aconseguir que un 10% d’electricitat de les
Illes sigui renovable.
Una de les accions més importants a Menorca és l’ampliació del Parc Fotovoltaic de Son Salomó
fins a 45MWp, amb el qual es podrà cobrir el 20% de l’electricitat que necessita l’illa. Per altra
banda, també es proposa la realització de la connexió Mallorca-Menorca mitjançant dos cables
submarins i l’impuls de l’autoconsum. El Pla d’Acció ha de vetllar per l’aplicació de les accions
d’aquest Pla i complementar-les en l’àmbit Menorquí per tal d’assolir el compliment dels
objectius 2.3. i 2.4.
Acció de Plans i Programes:
AP.11. Aplicació de les accions del futur Pla de Transició Energètica

4.1.9.3 APLICACIÓ DE LES ACCIONS DEL PLA DE MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
DE LES ILLES BALEARS
El Govern de les Illes Balears va aprovar l’abril de 2014 el Pla d’Acció de Mitigació del Canvi
Climàtic de les Illes Balears 2013-2020.
Dins l’Estratègia Balear del Canvi Climàtic s’identifica aquest Pla d’Acció de Mitigació com la
primera línia general d’acció que s’ha de dur a terme per assolir alguns objectius generals, com
ara establir un objectiu concret de reducció d’emissions.
Aquest Pla estableix una sèrie de mesures quantificables encaminades a mitigar de forma real el
canvi climàtic a les Illes Balears. L’aplicació d’aquestes mesures contribuirà a la reducció l’any
2020 de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les Illes Balears en un 23,6 %, respecte de
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l’any de referència establert per la Unió Europea, el 2005, quan a la nostra comunitat s’emeteren
9.982.410 tones de CO2. Aquesta reducció podria arribar a ser del 30 %, en el millor dels casos, el
que suposaria deixar d’emetre a l’atmosfera 2.921.251 tones de CO2 anuals.
Tenint en compte el marc temporal d’aquest Pla d’Acció, i per tal d’assolir el compliment dels
objectius 2.3., 2.4. i 2.5., és necessari l’aplicació de les accions contra el canvi climàtic en matèria
d’energia, transport, habitatge, agricultura, recursos hídrics, gestió forestal i protecció del sòl,
contaminació atmosfèrica, gestió de residus, sanitat forestal, espais naturals i turisme que
contempla el pla per a l’illa de Menorca
Acció de Plans i Programes:
AP.12. Aplicació de les accions del Pla de Mitigació del canvi climàtic de les Illes Balears

4.1.9.4 REDACCIÓ DEL NOU PLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL COHERENT
AMB LA SOSTENIBILITAT
Des del FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears), i segons els
Reglaments (UE) núm. 1303/2013 i (UE) núm. 1305/2013, es va elaborar el Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 que va ser aprovat el novembre de 2015
per la Comissió Europea. Aquest Programa contempla una sèrie de línies d’ajuda destinades al
sector agrari.
Aquest programa conté 19 mesures amb una implicació claríssima pel sector agrari i forestal de
Menorca (inversió, incorporació de joves agricultors, formació, gestió forestal, compromisos
agroambientals, agricultura ecològica, cooperació, innovació, Leader...)
Tenint en compte el marc temporal d’aquest Pla d’Acció, i per tal d’assolir el compliment dels
objectius 3.2 i 3.3. és necessari treballar des del sector agrari junt amb el CIM i el GOIB per tal
d'elaborar el nou PDR adequat i coherent amb la sostenibilitat, d’acord a la realitat del camp de
Menorca i que reconegui l'estructura en mosaic
Acció de Plans i Programes:
AP.13. Redacció del nou Pla de Desenvolupament Rural coherent amb la sostenibilitat

4.1.9.5 EXECUCIÓ D’ACCIONS DE SOSTENIBILITAT DEL PROGRAMA ICOMERÇ,
INNOVACIÓ I PROXIMITAT
El programa “iComerç, innovació i proximitat” pretén orientar les polítiques que cal dur a terme
per al desenvolupament comercial de cada municipi des de les diferents administracions i
organitzacions de comerç. La implantació de les noves tecnologies, la formació, la cooperació
comercial, l’associacionisme i l’elaboració de campanyes conjuntes de fidelització són els eixos
del programa iComerç
El Pla d’Acció ha de vetllar per a que es desenvolupin les accions encaminades a reforçar la
sostenibilitat en els circuits comercials que formen part del Programa iComerç, innovació i
proximitat per tal de d’assolir el compliment de l’objectiu 3.1.
Acció de Plans i Programes:
AP.14. Execució d’accions de sostenibilitat del Programa Icomerç, innovació i proximitat

4.1.9.6 IMPULS DEL PROGRAMA ECOCENTRES AMBIENTALS
El GOIB ha desenvolupat el Programa Ecocentres (Programa de Centres Ecoambientals) amb la
finalitat d’impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres educatius de les Illes Balears. La
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proposta implica donar suport als centres educatius per dissenyar plans de treball relacionats
amb el medi ambient i que aquests estiguin integrats en els seus currículums i plans d’estudi.
L’Agència Menorca Reserva de biosfera en realitza la coordinació a l’illa.
El Pla d’Acció ha de vetllar perquè es faci la difusió i seguiment d’aquest programa, així com
donar-li l’impuls necessari per a fomentar que més centres educatius s’hi adhereixin, realitzin
accions i n’avaluïn l’èxit, per tal de donar compliment a l’objectiu 4.1.
Igualment es proposa que es realitzi un acord anual de col·laboració entre el Govern Balear i el
CIM per tal d’assegurar la seva implantació i continuïtat a Menorca a través de l’assignació de
recursos econòmics i humans.
Acció de Plans i Programes:
AP.15. Impuls del Programa ecocentres ambientals
AP.16. Acord de col·laboració entre Govern Balear i el CIM per impulsar la sostenibilitat a les
escoles

4.1.9.7 EXECUCIÓ DEL PLA D'INDÚSTRIA I REFORÇ DEL PAPER DE L'ECONOMIA
VERDA
El Pla d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025 té els reptes fonamental d'incrementar el pes del
sector industrial a les Illes Balears. El pla ha estructurat totes les actuacions a desenvolupar en set
línies d'acció:
acceleració tecnològica i innovació
finançament i millora de l'entorn institucional
formació en capital humà i ocupació de qualitat
internacionalització d'empreses industrials
foment dels clústers industrials
sòl industrial, logística i recursos energètics
i vigilància, seguiment i anàlisi
Per tal de donar compliment a l'objectiu 3.5, des de l'illa de Menorca, i tenint en compte la seva
condició de Reserva de biosfera, cal treballar per a que aquests aspectes facin especial esment en
la sostenibilitat i l’economia verda, ja que malgrat el Pla diu que la indústria ha de tenir un patró
de creixement basat en la sostenibilitat, no es concreta com les línies d'acció incorporaran aquest
requeriment.
Acció de Plans i Programes:
AP.17. Execució del Pla d'Indústria i reforç del paper de l'economia verda
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4.2 CONSELL INSULAR DE MENORCA
4.2.1 REVISIÓ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA (PTI)
El Pla Territorial Insular de Menorca és l’eina que defineix el model d’illa per Menorca, buscant
l’equilibri entre el desenvolupament econòmic, social i territorial a través de l’ordenació del
territori. A més de complir la legislació vigent, la revisió del PTI ha d’incloure l’ordenació de
l’oferta turística i considerar el contingut dels Plans Directors Insulars. A principis de l’any 2018
s’ha presentat l’avanç del nou PTI, així com les principals línies d’actuació proposades, fruit d’un
extens procés participatiu.
El Pla d’Acció ha de vetllar per l’aprovació i implantació del PTI com a eina per a garantir
l’equilibri territorial i la resiliència així com per donar compliment als objectius 1.1., 1.3., 1.4.,
2.1., 2.3., 2.4. i 3.4. Especialment, en la revisió del PTI i per assolir els objectius esmentats, cal que
el PTI defineixi:
•

Identificació de zones d’especial rellevància per la flora i creació de microreserves per la seva
conservació.

•

Com incorporar que els plans generals que qualsevol instal·lació econòmic-industrial incorpori
generació renovable en el projecte tècnic i que sigui obligatori.

•

Criteris de creixement de les zones urbanes i turístiques i l’impacte del model extensiu d’habitatge.

•

Criteris de zonificació i construcció de plantes d’energia renovables en rústic.

•

Mesures per considerar la mixticitat i la superposició d’usos (per exemple en explotacions agràries
que puguin compaginar la seva activitat amb la turística o amb la producció d’energia renovable.

•

Criteris relatius a l’ordenació territorial de les energies renovables, d’acord a les conclusions de les
DEM-Energia i a la modificació del Pla Director Sectorial d'Energies de les Illes Balears relativa a
l’ordenació territorial de les energies renovables. Un plantejament transversal per tal d’introduir
l’eficiència energètica en el planejament i l’ordenació del territori.

•

Zonificar i regular les agroestances previstes a la llei agrària.

•

La limitació del nombre d’agroturismes i places associades.

•

L’obligatorietat per als nuclis rurals de tenir un Pla Especial i que s’apliqui.

•

Garantir la connexió dels nuclis urbans a xarxa de clavegueram.

•

Mesures per al reaprofitament de l’aigua de pluja recollida en les cobertes.

•

La incorporació d’aspectes de seguretat en urbanitzacions (com la delimitació de franges de
seguretat per incendis).

•

Criteris per a incorporar el patrimoni cultural en la presa de decisions territorials així com per
garantir la preservació i accés públic del patrimoni tangible illenc.

•

Mesures per a desincentivar un increment de l’activitat agro-ramadera intensiva.

•

Com reforçar el Consorci de disciplina urbanística.

Acció de Plans i Programes:
AP.18. Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI)
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4.2.2 APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CAMÍ DE
CAVALLS
El Camí de Cavalls és un Bé d’Interès Cultural no adscrit a cap Municipi. L’any 2004 es va aprovar
el Pla Especial i l’any 2012 s’inicià la revisió del mateix. Tenint en compte la pressió humana a la
qual està sotmès, i que 109 dels seus 185km transcorren per hàbitats naturals, és necessari que
s’aprovi la revisió per tal que s’actualitzi aquest Pla d’acord als usos i problemàtiques actuals.
El Pla d’Acció ha de vetllar perquè s’aprovi la revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls i
s’executin les actuacions de protecció i restauració del medi natural, de protecció i conservació
del patrimoni així com les actuacions de gestió i comunicació per tal d’assolir el compliment dels
objectius 1.1. i 1.4.
La revisió del Pla Especial haurà de tenir en compte accions per a la minimització dels impactes i
amenaces, per exemple sobre les aus aquàtiques i limícoles que nidifiquen a la zona de les Salines
d’Addaia, de manera que potser sigui necessari aprovar un traçat alternatiu del Camí de Cavalls.
Cal tenir en compte que ja existeix un estudi de l’impacte del pas sobre la fauna i erosió, amb els
possibles traçats alternatius.
Acció de Plans i Programes:
AP.19. Aprovació de la revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls

4.2.3 ACTUALITZACIÓ DEL PLA INSULAR DE GESTIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC
El Pla d’acció ha de contemplar i tenir en compte el V Pla Insular de gestió del patrimoni històric
2016-2018 i per comprovar el compliment de l’objectiu 1.3.
Acció de Plans i Programes:
AP.20. Actualització del Pla Insular de gestió del patrimoni històric

4.2.4

APROVACIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS DEL
PLA INSULAR DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE
MENORCA

En el 2017 s’ha iniciat la redacció del Pla Insular de Prevenció i Gestió de residus de Menorca
(2018-2024), així com el Pla Director Sectorial d’Infraestructures de gestió de residus no
perillosos, que té com un dels principals objectius fomentar la visió del residu com a recurs, en el
marc d’una economia circular i baixa en carboni. Aquests dos plans suposen el relleu i la
reformulació de l’anterior Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos de
Menorca 2004–2012 (PDS 2004-2012).
El Pla d’acció ha de vetllar per l’execució i seguiment de les accions que proposi el Pla, ja que
ambdós comparteixen pràcticament el mateix marc temporal, per tal d’assolir el compliment de
l’objectiu 2.2.
Acció de Plans i Programes:
AP.21. Aprovació, execució i seguiment de les accions del Pla Insular de Prevenció i Gestió de
Residus de Menorca
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4.2.5

APROVACIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS DEL
PLA DIRECTOR SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ
DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA

Aquest Pla Director Sectorial, juntament amb el Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus de
Menorca 2018-2024, suposa el relleu i la reformulació de l’anterior Pla Director Sectorial per a la
Gestió dels residus no perillosos de Menorca 2004–2012.
El Pla Director estableix les bases del model de gestió i distribució territorial de les
infraestructures de gestió de residus no perillosos a Menorca, exposa la situació de les
infraestructures existents i capacitats disponibles, i estableix els criteris tècnics i instruments
necessaris que es preveu desenvolupar per tal de fer front a la situació de la gestió territorial dels
residus no perillosos en el període 2018 - 2024.
El Pla d’acció ha de vetllar per l’execució i seguiment de les accions que proposi el Pla, ja que
ambdós comparteixen pràcticament el mateix marc temporal, per tal d’assolir el compliment de
l’objectiu 2.2.
Acció de Plans i Programes:
AP.22. Aprovació, execució i seguiment de les accions del Pla Director Sectorial
d’Infraestructures de gestió de residus no perillosos de Menorca

4.2.6 DESPLEGAMENT DEL PLA DIRECTOR INSULAR DE TRANSPORT
DE VIATGERS DE MENORCA
El Pla Director Insular de Transport de viatgers per carretera de Menorca, aprovat el 2016, es
basa en dos directrius d’equitat i sostenibilitat. El Pla es planteja com a objectiu estratègic assolir
que un 25% dels viatges mecanitzats es realitzin en transport col·lectiu en l’horitzó temporal de
2026, amb una revisió prèvia del pla als cinc anys de vigència (2021).
En relació al Pla de Transport de Viatgers de Menorca, ara s’estan fent els estudis sectorials línia
per línia. El principal aspecte que se’n desprèn és la licitació del servei, que inclourà les noves
línies, el material mòbil, l’oferta a l’estiu i a la resta de l’any. En principi la nova contracta inclourà
les ínies fixes i línies d’estiu (de maig a octubre per donar una millor oferta). Algunes de les coses
que es fixaran són:
•

Connexió Ciutadella-Maó (una expedició cada 30 minuts), en part coberta amb serveis directe o bé
d’altres que passaran pels pobles.

•

Connexió pobles amb Maó i Ciutadella (una expedició cada 60 minuts).

•

Millora de connexió i accessibilitat a les platges. A l’estiu es tindrà accessibilitat al 80% de la costa.

•

Aquesta nova oferta caldrà acompanyar-la d’una campanya de comunicació potent.

•

En relació al bus a la demanda també es contemplarà en el nou plec. Fonamentalment aquests
serveis es realitzaran per mitjà de taxi.

•

En relació a l’ambientalització de la flota: es farà complint la norma Euro vigent. En el moment de
renovar la flota es vehicularan ajuts per anar més enllà (híbrids o elèctrics).

El Pla d’acció ha de vetllar perquè en la futura revisió, s’ampliï el Pla Director amb propostes
d’accions innovadores i de referència pel que fa a la sostenibilitat, alineades amb els objectius de
la futura Llei de canvi climàtic així com amb el Pla Director de Mobilitat de les Illes Balears. També
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ha de vetllar per a què es redacti el pla d’inversions associat a les accions del Pla, i així poder
assolir el compliment dels objectius 2.4 i 2.5.
Concretament, en la revisió del Pla director i en l’actualització de les accions que s’incorporin, cal
tenir en compte que:
•

Es fa necessari obrir el focus del transport col·lectiu que actualment té el Pla Director per tal de
poder gestionar i fer propostes relatives al transport discrecional, al servei de taxis i al servei de
transport públic sota demanda, així com en els sistemes de transport col·laboratius.

•

És imprescindible que el component ambiental sigui transversal a les propostes del Pla, tant pel que
fa als vehicles amb l’ambientalització i electrificació de la flota, com pel que fa a la infraestructura de
suport, amb actuacions en els aparcaments, sensorització, millora de la informació disponible a les
parades, smart-mobility, etc.

•

Cal assegurar que es destinen suficients recursos econòmics i tècnics per al desplegament de les
accions proposades que es derivaran del Pla de transport de viatgers actualitzat.

Acció de Plans i Programes:
AP.23. Desplegament del Pla Director Insular de transport de viatgers de Menorca

4.2.7 EXECUCIÓ DE LES MESURES DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC
El PDT de Menorca defineix el model turístic a l’illa i serà l’instrument per a planificar i gestionar
el turisme d’acord amb aquest model a través de la definició d’accions a curt, mitjà i llarg termini
així com inventariant els recursos turístics de l’illa. El PDT té un marc insular i s’elabora amb
l’objectiu que ve marcat pel Pla Integral de Turisme de les Illes Balears vigent (2015-2025) on
s’estableix que a les Illes Balears s’ha d’implantar un model de turisme responsable.
El PDT es va presentar el 24 d’abril de 2018 i està previst aprovar-lo a l’octubre.
Per tal que s’assoleixi el compliment de l’objectiu 3.4. del Pla d’Acció, cal que aquest garanteixi la
implantació de les accions que el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca proposa en
l’àmbit de la sostenibilitat per al conjunt de l’illa, així com que es redactin i s’executin els Plans
Municipals de Desenvolupament Sostenible, de manera que la sostenibilitat impregni el destí de
Menorca a tots els nivells.
A més a més, en la línia de vetllar per l’execució de les accions, des del Pla d’Acció es proposa que
s’implantin o es posi especial atenció en les següents mesures del PDT:
•

Manteniment i actualització del sistema d’indicadors turístics per adaptar els plans i les accions
segons els resultats que s’obtinguin.

Acció de Plans i Programes:
AP.24. Execució de les mesures del Pla de Desenvolupament Turístic

4.2.8 INCORPORACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT AL PLA
DIRECTOR SECTORIAL D'EQUIPAMENTS COMERCIALS
En el 2017, el CIM ha engegat el procés de redacció del Pla Director Sectorial d'Equipaments
Comercials de Menorca (PDSECMe). El principal objectiu és establir l'ordenació i les mesures de
foment del sector comercial per aconseguir un desenvolupament harmoniós i coherent de
l'ocupació i la utilització del sòl destinat a l'exercici d'activitats comercials. L’avanç de Pla es
concreta en el desenvolupament d’un Pla que:
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•

Sigui coherent amb el marc legal.

•

Estableixi les condicions de regulació pròpies d’un instrument d’ordenació territorial.

•

S’enfoqui cap a minimitzar les conseqüències negatives que genera la ubicació de determinades
grans activitats comercials sobre l’increment de la mobilitat.

•

Minimitzi el consum del sòl, especialment d’aquells que siguin valuosos. o Introdueixi la millora i
reducció dels impactes paisatgístics tant a escala territorial com a escala de paisatge urbà, per a tota
l'illa.

El Pla d’Acció ha de vetllar perquè en el moment en què es redactin les accions del Pla Director,
aquestes s’alineïn amb l’objectiu 3.1. En concret, el Pla d’Acció ha de vetllar perquè al Pla
Director Sectorial d’Equipaments Comercials:
•

S’incorporin criteris de sostenibilitat de manera transversal en totes les propostes.

•

Es tracti en especial l’impacte de la mobilitat associada al comerç, amb l’objecti d’afavorir el comerç
de productes amb cadena de producció i distribució baixes en carboni.

•

Es limiti la superfície comercial segons el tipus d’establiment.

•

Es promogui la modernització de les empreses locals aprofitant el potencial de les noves tecnologies
pel que fa a l’optimització de processos i l’eficiència energètica.

•

S’estudiï l’impacte que el comerç electrònic està tenint en el comerç i l’economia de l’illa.

Acció de Plans i Programes:
AP.25. Incorporació de criteris de sostenibilitat al Pla Director Sectorial d'Equipaments
Comercials

4.2.9 ASSESSORAMENT EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I POBRESA EN EL
MARC DEL PLA D’HABITATGE SOCIAL DE MENORCA
Segons el propi pla, a Menorca hi queda molt a fer en aquest àmbit de l'exclusió residencial, per
eliminar o almenys pal·liar i millorar la situació de les persones sense llar i/o en risc d'exclusió
residencial. Els objectius plantejats pretenen donar resposta a tot això i millorar l'orientació i
l'eficàcia dels serveis i recursos destinats a lluitar contra l'exclusió residencial a partir de la
posada en comú dels coneixements, de les experiències i de la informació de tots els serveis i
entitats implicades, afavorint la coordinació i la col·laboració per facilitar l'accés i/o el
manteniment d'un habitatge normalitzat a les persones en situació d'exclusió residencial i/o en
risc d'estar-hi.
En concret els objectiu del Pla són:
1. Conèixer la realitat de Menorca i els recursos existents en matèria d'exclusió
residencial.
2. Crear i mantenir una xarxa de coordinació i col·laboració entre tots els serveis, les
entitats i els professionals.
3. Dur a terme les accions preventives que permetin evitar la pèrdua de llar.
4. Crear i mantenir un itinerari d'atenció que doni resposta en cadascun dels moments
en què es pugui trobar una persona o família en situació d'exclusió residencial.
5. Impulsar entre tots noves formes d'habitatge que donin resposta a les múltiples
situacions de vulnerabilitat residencial.
6. Possibilitar processos d’intervenció dirigits a evitar un major deteriorament personal
millorant la qualitat de vida de les persones.
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El Pla d’Acció ha de poder acompanyar el Pla d’Habitatge en aquell assessorament sobre energia i
pobresa energètica que sigui necessari, per tal d’ajudar a l’assoliment objectius propis de la
sostenibilitat des d’un punt de vista social, i a més a l’objectiu 2.3.
Acció de Plans i Programes:
AP.26. Assessorament en eficiència energètica i pobresa en el marc del Pla d’Habitatge Social
de Menorca
AP.27. Estudi de la relació entre la comercialització d’estades turístiques i l’exclusió
residencial en el marc del Pla d’Habitatge Social de Menorca

4.2.10 ALTRES PLANS NO NORMATIUS
4.2.10.1 PLA ESTRATÈGIC 2018-2022. FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ
El document és l’hereu de la feina feta pel Fons en els darrers vint-i-cinc anys en l’àmbit de la
cooperació per al desenvolupament, les emergències i la sensibilització de la ciutadania, i
planteja un nou enfocament dissenyat des de la coherència amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). Així doncs la seva filosofia està completament alineada amb
el present Pla.
A més, de forma concreta el Pla inclou la sostenibilitat com a eixos en les seves línies
estratègiques (tramuntana). La seva prioritat és l’acció de cooperació, però també treballa en
l’educació per a la ciutadania global per aconseguir una ciutadania més compromesa i el Pla
transmet que els valors amb els que es treballen en la cooperació també s’han de treballar en el
territori de Menorca. A continuació es remarquen els seus eixos de treball amb els objectius que
es consideren més alineats amb el Pla.
En l’eix de SOSTENIBILITAT planteja els següents objectius:
O1.Garantir uns mitjans de vida sostenibles mitjançant la promoció, conservació i ús
sostenible dels recursos naturals.
O2.Afavorir l’accés a l’aigua i al sanejament i millora de les capacitats de les comunitats
locals per a la seva gestió.
03.Informar, sensibilitzar i acompanyar les AAPP i la ciutadania en el coneixement i
l’aplicació dels ODS relatius a la sostenibilitat.
EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA planeja els següents objectius:
O1. Promoure una ciutadania crítica, responsable, compromesa i activa, a nivell personal
i col·lectiu, amb la transformació de la realitat global i local per a promoure un món més
just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual
totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i satisfactòriament.
O.2. Convertir en Fons en un referent per a la ciutadania en l’àmbit de l’aplicació de
l’ECG.
En l’eix de TRANSPARÈNCIA planeja els següents objectius:
O1. Aplicar pràctiques de bon govern, transparència i rendició de comptes.
O3.Impulsar noves formes de participació democràtica al Fons.
O5.Millorar la percepció que té la ciutadania menorquina de la cooperació i del Fons.

46

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

En l’eix de MUNICIPALISME
O1. Plantejar el valor de la cooperació municipal com a política pública generadora de
ciutadania, benestar i justícia, tot apropant l’Agenda 2030 i els ODS a les entitats locals.
O3. Afavorir noves formes de col·laboració amb els municipis i les entitats.
A més, a través del Fons, Menorca acompanya la Reserva de la Biosfera d’Ometepe, una illa dins
un llac de Nicaragua, amb la que es realitzen intercanvis tècnics, accions de suport i projectes de
cooperació per al desenvolupament humà sostenible.
Acció de Plans i Programes:
AP.28. Execució de les accions que concreten el Pla Estratègic 2018-2022. Fons Menorquí de
Cooperació
AP.29. Rehabilitació de la seu del Fons per a que sigui un exemple com espai sostenible
AP.30. Impuls d’una línia de subvencions a entitats en tercers països per la sostenibilitat, la
lluita i adaptació al canvi climàtic i l’eficiència en l’ús de l’aigua.

4.2.10.2 REFORMULACIÓ I AMPLIACIÓ DE LES LÍNIES I LA DOTACIÓ DEL
CONTRACTE AGRARI DE LA RESERVA DE BIOSFERA
El Contracte Agrari de la Reserva de biosfera - CARB -, actualment inclòs dins el Pla de
subvencions del CIM, va néixer arran de la necessitat d’aconseguir que l’activitat agrària fos
compatible amb la conservació dels valors naturals de la Reserva de biosfera de Menorca, tenint
en compte que més del 70% del territori de Menorca està gestionat pel sector agrari privat.
Per tal d’assolir el compliment dels objectius 1.1., 2.1., 3.2. i 3.3. el Pla d’Acció ha de vetllar
perquè s’estudiï la dotació del programa del CARB i s’ampliïn les línies, de manera que:
•

S’avaluï l’eficiència de les mesures en l’eficiència del cicle de l’aigua, l’energia, adaptació al canvi
climàtic i conservació de les funcions ecològiques. I es reformuli el CARB en funció dels resultats per
assolir els objectius marcats.

•

Actualment el CARB te mesures en totes aquestes línies, el repte principal és que no s'han avaluat a
nivell d'objectius i no sabem l'eficiència dels mateixos.

•

Es treballi per recuperar el maneig agrícola tradicional basat en l’aprofitament del cicle de l’aigua, el
tancament de cicle i les bones pràctiques d’adob.

•

S’incentivi l’agricultura i la ramaderia extensiva tradicional, ecològica i amb pràctiques sostenibles.

•

Es promocioni la idoneïtat de cultius i races ramaderes en funció de les condicions climàtiques,
hídriques i edafològiques en cada explotació.

Acció de Plans i Programes:
AP.31.
Reformulació i ampliació de les línies i la dotació del Contracte Agrari de la
Reserva de biosfera
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4.2.10.3 IMPULS I CONTINUÏTAT DE L’ESTRATÈGIA DE POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES
A principis de 2017 el Consell Insular de Menorca es va adherir al Pacte de Política Alimentària
Urbana de Milà. A finals de 2017 es redactà la diagnosi sobre l’estat de les Polítiques Alimentàries
de Menorca i posteriorment es van celebrar unes taules de treball per a prioritzar les accions
necessàries per assolir els objectius del Pacte. Algunes d’aquestes ja tenen pressupost assignat
per a executar-se.
Per tal d’assolir el compliment de l’objectiu 3.3. del Pla d’Acció ha de vetllar per la continuïtat de
l’Estratègia de Polítiques Alimentàries per al compliment del Pacte de Milà i aconseguir que el
sector agrari menorquí sigui fonamental en l’alimentació de l’illa, la seva revisió i adaptació al
llarg del marc temporal del Pla.
Aquest pla inclou accions en les següents línies estratègiques:
Línia Estratègica 1. Preparar un context favorable per a una acció eficient (governança)
Línia Estratègica 2. Promoure dietes sostenibles i nutrició
Línia Estratègica 3. Assegurar l’equitat social i econòmica
Línia Estratègica 4. Promoure la producció alimentària
Línia Estratègica 5. Millorar l’abastiment i la distribució alimentària
Línia Estratègica 6. Limitar els residus alimentaris
Concretament, el Pla d’Acció ha de vetllar perquè l’Estratègia de Polítiques Alimentàries s’apliqui
i per tant:
•

Incentivi i ordeni la producció agrària de manera que pugui ser econòmicament sostenible i s’apliqui
un model legislatiu que afavoreixi el relleu generacional.

•

Impulsi projectes transversals entre diferents sectors (productor, transformador, comercialitzador,
restaurador, consumidor) sobre l'alimentació sostenible i de proximitat.

Acció de Plans i Programes:
AP.32. Impuls i continuïtat de l’Estratègia de polítiques alimentàries

4.2.10.4 REFORMULACIÓ DE LA CANDIDATURA MENORCA TALAIÒTICA
Des de l’any 2013, el CIM impulsa la candidatura Menorca Talaiòtica a Patrimoni de la Humanitat
de la UNESCO, per aportar un testimoni únic sobre una tradició cultural o una civilització viva o
desapareguda i per constituir un exemple eminentment representatiu d’un tipus de construcció
que il·lustra un o diversos períodes significatius de la història humana. Actualment, la
candidatura està en procés de reformulació.
El Pla d’Acció ha de vetllar per reformular i donar un nou impuls a la Candidatura a Patrimoni
Mundial de la UNESCO de la Menorca Talaiòtica per tal d’assolir el compliment de l’objectiu 1.3.
Acció de Plans i Programes:
AP.33. Reformulació de la Candidatura Menorca talaiòtica
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4.2.10.5 DEFINICIÓ D’UN SISTEMA D’INDICADORS D’OCUPACIÓ VERDA AL PLA
DIRECTOR SECTORIAL D'OCUPACIÓ
L’any 2016, l’OBSAM va elaborar la diagnosi inicial del Pla Director Sectorial d’Ocupació de
Menorca. Una de les propostes que s’incorporaven era treballar en un indicador d’ocupació
verda per conèixer de primera mà l’ocupació socialment i ambientalment responsable a
Menorca.
En aquest sentit, el Pla d’Acció ha de vetllar perquè s’executin aquest tipus de propostes que van
encaminades a incorporar el punt de vista de la sostenibilitat en les accions proposades als plans
sectorials, per tal d’ajudar a l’assoliment des objectius 3.1., 3.2. i 3.5.
Així, el Pla d’Acció insta al Pla Director Sectorial d’Ocupació a que:
•

Es desenvolupi un sistema d’indicadors d’ocupació verda que permetin conèixer de primera mà
l’ocupació socialment i ambientalment responsable a Menorca així com la seva evolució periòdica.

•

S’incorporin mesures de foment de l’ocupació verda

Acció de Plans i Programes:
AP.34. Definició d’un sistema d’indicadors d’ocupació verda al Pla Director Sectorial
d'Ocupació

4.2.10.6 INCLUSIÓ D’ACTIVITATS DE SOSTENIBILITAT AL PLA MENORCA JOVE
El Pla Menorca Jove pretén que les persones joves exerceixin plenament els seus drets individuals
i col·lectius i desenvolupin els seus projectes de vida amb adequació i realisme a les seves
expectatives, motivacions, necessitats i aspiracions (educatives, culturals, laborals, familiars...). Es
treballa per la igualtat i el respecte a la diferència. Així el Pla busca una ciutadania juvenil
implicada i protagonista en el desenvolupament del seu entorn, participativa en projectes
col·lectius, que incideix sobre el funcionament de la societat i actua d'acord amb la seva visió del
món
Aquesta visió de la joventut és fàcilment alienable amb els principis del Programa d’acció mundial
per a l’Educació per al Desenvolupament sostenible (EDS). Però cal vetllar per a que la concreció
d’aquests objectius tinguin activitats relacionades amb la sostenibilitat.
Així doncs, el Pla d’Acció ha de poder incorporar activitats concretes a les previstes al Pla
Menorca Jove, per tal d’ajudar a l’assoliment objectius propis de la sostenibilitat des d’un punt de
vista social, i a més a l’objectiu 4.1.
Acció de Plans i Programes:
AP.35. Inclusió d’activitats de sostenibilitat al Pla Menorca Jove

4.2.10.7 REVISIÓ DEL PLA DE SUBVENCIONS DEL CONSELL INSULAR
Amb l’aprovació d’aquest Pla d’Acció, el Pla de subvencions del Consell Insular queda desfasat
respecte les prioritats de la Reserva de biosfera. Es proposa la revisió del Pla de subvencions per
tal que aquest s’alineï amb els objectius del Pla d’Acció i es pugui avaluar quina coherència té
amb les accions proposades que precisaran la creació de noves línies de subvencions específiques
o la reformulació de subvencions existents com les del CARB.
AP.36. Revisió del Pla de subvencions del Consell Insular de Menorca
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4.3 ALTRES PLANS I PROGRAMES
4.3.1 APLICACIÓ DE LES ACCIONS I SEGUIMENT DE L’ESTRATÈGIA
LOCAL PARTICIPATIVA RURAL DE MENORCA
L’Associació Leader Illa de Menorca va definir les seves línies de treball mitjançant el procés
participatiu de l’Estratègia de Desenvolupament Rural de Menorca (EDLP 2016-2021), entre elles
actuacions per a reforçar la sostenibilitat del sector primari a través d’experiències innovadores
pel que fa a la gestió de l’aigua, dels residus que produeixen i de l’energia que utilitzen, així com
accions de cooperació entre els professionals del sector agrari i ramader on es fomenti el treball
en xarxa.
Per tal d’assolir el compliment dels objectius 1.1., 3.2. i 3.3, el Pla d’acció ha de vetllar perquè
s’apliquin les accions incorporades en l’Estratègia Local Participativa Rural de Menorca (20162021), així com vetllar per garantir el seu seguiment, avaluació i continuïtat.
Acció de Plans i Programes:
AP.37. Aplicació de les accions i seguiment de l’Estratègia Local Participativa Rural de
Menorca

4.3.2 APLICACIÓ DE LES ACCIONS DE L’ESTRATÈGIA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU DEL GRUP D’ACCIÓ
LOCAL DE PESCA DE MENORCA
L'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu té com a objectiu general avançar cap a un
desenvolupament sostenible i integrat de la Zona de Pesca de Menorca treballant en el
desenvolupament econòmic dels sectors extractius, comercialitzador, i en general de l'activitat
emprenedora que té lloc en les zones de costa.
La EDLP inclou entre els seus continguts una diagnosi del territori i estableix una sèrie de línies
estratègiques i objectius d'intervenció a més de les seves corresponents mesures i accions
prioritàries per al desenvolupament sostenible de la zona costanera.
El Pla d’Acció ha de vetllar per l’aplicació de les accions incorporades en la EDLP del Grup d’Acció
Local de Pesca de Menorca (2017-2021), així com garantir el seu seguiment i continuïtat per tal
d’assolir el compliment dels objectius 1.2., 3.2 i 3.3.
Acció de Plans i Programes:
AP.38. Aplicació de les accions de l’Estratègia de desenvolupament Local Participatiu del grup
d’acció local de pesca de Menorca
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5 PROGRAMA D’ACCIONS
A continuació es desgranen les accions segons els diferents programes d’acció definits segons els
objectius i les prioritats temàtiques. Per a cada objectiu específic es concreten les accions que
permeten aconseguir-lo, les fites o resultats que s’esperen assolir per al 2025 i els plans i
programes relacionats amb cada objectiu. Això es concreta mitjançat la següent taula per a cada
objectiu dins de cada programa.

OBJECTIU GENERAL

Codi

Descripció

OBJECTIU ESPECÍFIC

Codi

Descripció

FITES 2025
-

Resultats mesurables esperats de l’execució de les accions per aconseguir l’objectiu al llarg del
període d’implantació del Pla. La definició dels resultats esperats mitjançant fites permet la
concreció operativa dels objectius i el sistema d’indicadors en facilitarà el seguiment i avaluació.

ACCIONS
Codi

Nom de l’acció

»Codi

Nom de l’acció seleccionada com a rellevant

Codi

Quan una acció està de color gris significa que és una acció compartida amb un altre
objectiu específic. Es descriu a l’objectiu específic que correspon a la seva numeració.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
Codi

Accions associades als plans i programes relacionats amb l’assoliment de cada objectiu,
tenint en compte l’exposat a l’apartat 4 d’aquest document.

Cada fitxa d’objectiu va seguida per una fitxa descriptiva per a cada una de les diferents accions
d’acord al següent format:
ACCIÓ
Codi

Nom de l’acció

DESCRIPCIÓ
Descripció de l’acció i de les actuacions necessàries per tal de poder-se realitzar.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost aproximat necessari
per a realitzar l’acció i el concepte
que inclou.

Curt termini: En curs o en fase
d’execució en dos anys (20192020)
Mig termini: projecte aprovat o
d’execució en 3 i 5 anys (20212023)
Llarg termini: projecte pendent o
d’execució no prevista en els
propers 5 anys (2024-2025)

En negreta l’agent impulsor de
l’acció.
Llistat d’altres agents implicats
segons
taula
adjunta
a
continuació.
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5.1 PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ÚS SOSTENIBLE DEL
PATRIMONI NATURAL, LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE
5.1.1 ACCIONS PER LA MILLORA DELS HÀBITATS I ESPÈCIES
TERRESTRES
OBJECTIU GENERAL

1

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals
intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca, promovent la
sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva
conservació.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.1.1

Conservar, restaurar i promoure la sostenibilitat dels usos dels
ecosistemes terrestres, i frenar la pèrdua de biodiversitat, a través
de la gestió adequada dels recursos.

FITES PER AL 2025
-

Que no augmentin el nombre d'espècies en perill d'extinció ni vulnerables a Menorca.
Que totes les espècies declarades vulnerables o en perill d’extinció tinguin els plans de
recuperació i plans de conservació revisats i aprovats.
Que totes les figures de protecció (ENPE i XNat) tinguin un pla de gestió aprovat i se n'executin les
accions anuals.
Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions de l'Estratègia comuna de Conservació de la
Biodiversitat.
Tenir prou coneixement per poder calcular els indicadors adients en espècies invasores i mantenirlos en la tendència desitjada.
Que el 50% dels torrents tinguin un estat de valoració bo en base al seu bosc de ribera.
Que la revisió del Pla especial de camí de cavalls estigui aprovada i inclogui una eina de gestió i
control de l’ús públic.
Que estigui implantat i consolidat el contracte territorial en aproximadament 200 finques de
Menorca que hagin assolit compromisos extres de sostenibilitat.
Que el contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera inclogui criteris de temes d’economia circular.
Que el 80% de la proposta del CIM de Llocs d'Interès Geològics estiguin inclosos en l'inventari
Geològic del GOIB i que existeixi una eina de gestió i actualització per als mateixos.

ACCIONS PER LA MILLOR PROTECCIÓ I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS HÀBITATS
»A.1.1.1
»A.1.1.2
A.1.1.3
»A.1.1.4
»A.1.1.5
A.1.1.6

Redacció, aprovació i aplicació d’una Estratègia comuna de conservació de la biodiversitat i
dels hàbitats naturals de Menorca, en consens i participació dels agents implicats.
Posar a l’abast de tècnics i gestors, tant del sector públic com privat, la informació generada
vers la biodiversitat i els hàbitats per a la seva adequada preservació i treballar conjuntament.
Estudi de l’eina més adequada per a la creació d’àrees sensibles per a la flora amenaçada.
Elaboració i aplicació dels criteris de neteja dels torrents d’acord amb l’administració
competent (GOIB).
Creació de nous punts d’aigua (basses, aljubs...) per millorar la connectivitat de la xarxa
d’hàbitats idonis per amfibis i la resta de fauna i flora associada a basses.
Manteniment del banc de llavors de varietats autòctones de Menorca, així com dels cultius
experimentals necessaris per assegurar el manteniment d’aquestes varietats.

ACCIONS PER A LA MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES I AMENACES
A.1.1.7
A.1.1.8

Continuació de les tasques que es fan des del GOIB i l'Agència Reserva de biosfera en
prevenció, control i seguiment de les espècies exòtiques invasores, que en permetin una gestió
integrada i optimitzada.
Accions per aïllar correctament i de manera progressiva les línies elèctriques a les ZEPAS per
reduir el risc d’electrocució de les aus.

»A.1.1.9

Aplicació de bones pràctiques en totes les activitats organitzades en el medi natural.

A.1.1.10

Posada en marxa de tècniques de prevenció d’incendis de manera sostenible.
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OBJECTIU GENERAL

1

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals
intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca, promovent la
sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva
conservació.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.1.1

Conservar, restaurar i promoure la sostenibilitat dels usos dels
ecosistemes terrestres, i frenar la pèrdua de biodiversitat, a través
de la gestió adequada dels recursos.

»A.1.1.11

Execució de mesures pel control dels impactes dels animals assilvestrats.

»A.5.1.1

Establiment d’un sistema de control que permeti valorar l’impacte en relació a la capacitat de
càrrega de les platges i el camí de cavalls i si aquesta és superada. PDT-TMA.4.4.1.

ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT EN ELS USOS AGRARIS
A.1.1.12

Estudi de mesures fiscals per afavorir la reactivació agrària de terres i evitar usos atípics.

»A.1.1.13

Estudi del metabolisme de l’activitat agro-ramadera a Menorca, l’evolució entre espècies i
activitat humana i la interrelació amb els recursos i el paisatge.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.1.
Aprovació i execució dels Plans de Gestió de la Xarxa Natura 2000
AP.2.
Compliment dels objectius del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del parc natural de
s’Albufera des Grau (PORN)
AP.3.
Execució del Pla Rector d’ús i Gestió del PN (PRUG)
AP.4.
Actualització i execució dels Plans Especials dels ANEI
AP.5.
Execució dels plans de conservació, maneig o recuperació d’espècies aprovats
AP.6.
Redacció dels plans de conservació , maneig o recuperació de totes les’ espècies incloses al Catàleg
d’espècies amenaçades de les Illes Balears segons el seu gran d’amenaça
AP.7.
Execució de les accions del Pla Hidrològic de les illes balears (PHIB)
AP.10. Elaboració d’una eina de gestió per a l’Inventari de llocs d’interès geològic
AP.18. Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI)
AP.19. Aprovació de la revisió del Pla Especial del camí de cavalls
AP.31. Reformulació i ampliació de les línies i la dotació del Contracte Agrari de la Reserva de biosfera
AP.36. Revisió del Pla de subvencions del Consell Insular de Menorca
AP.37. Aplicació de les accions i seguiment de l’Estratègia Local Participativa Rural de Menorca
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ACCIONS PER LA MILLOR PROTECCIÓ I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS HÀBITATS
»A.1.1.1

Redacció, aprovació i aplicació d’una Estratègia comuna de conservació de la
biodiversitat i dels hàbitats naturals de Menorca, en consens i participació dels
agents implicats.

DESCRIPCIÓ
El punt de partida per a la redacció d’una estratègia comuna de conservació dels hàbitats és la feina ja
realitzada per cadascun dels diferents agents i administració implicats. El GOIB és l’administració competent
i té elaborades un conjunt de plans de conservació i plans de recuperació, a part de diverses estratègies
parcials, i el CIM té l’ Estratègia de conservació de la biodiversitat en la Reserva de biosfera de Menorca des
del 2015, però també cal tenir en compte la feina realitzada per entitats conservacionistes.
El consens serà essencial per tal de garantir una adequada gestió dels hàbitats i de la biodiversitat, així com
l’execució de les accions de seguiment i conservació de la biodiversitat i els programes d’investigació. Per tal
d’assegurar-ne la continuïtat, es realitzarà un seguiment i avaluació de les accions de l’estratègia redactades
i executades.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.4.1. incentivar intervencions per a la restauració d’àrees naturals degradades i protecció de
la biodiversitat..
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

60.000€/any

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER LA MILLOR PROTECCIÓ I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS HÀBITATS
»A.1.1.2

Posar a l’abast de tècnics i gestors, tant del sector públic com privat, la
informació generada vers la biodiversitat i els hàbitats per a la seva adequada
preservació i treballar conjuntament.

DESCRIPCIÓ
Es pretén assegurar que la informació produïda pels diferents agents es troba publicada i actualitzada en
format tant cartogràfic com bibliogràfic, de manera que el traspàs d’informació entre agents es pugui fer de
forma eficient. La voluntat final és que les dades recollides es puguin utilitzar per a dotar els projectes de
bases sòlides d’anàlisi, i sobre aquestes dades fer propostes amb alt valor afegit.
Més enllà de la publicació de la informació generada, la voluntat és que la es creï una plataforma on tots els
agents puguin accedir als expedients, informes i documents generats vers la diversitat i els hàbitats.
Eines existents com el bioatles i l’IDE Menorca poden servir de base sobre les quals bolcar nova informació
generada, propiciant la col·laboració entre agents i plataformes existents, les quals s‘hauran de
complementar amb el programa 5 d’aquest Pla d’Acció.
Per tal d’establir les funcions de cada administració i agent involucrat en la conservació i estudi del medi
natural, és necessària una coordinació. Mitjançant la signatura de convenis o protocols de col·laboració on
s’especifica el paper i l’àmbit d’actuació de cada un, així com un mecanisme de seguiment, avaluació i
revisió de les accions.
Els canals de comunicació establerts en el programa 5 seran els adients, destacant la web de la RBM, el
Centre de Documentació i les jornades científiques.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM
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ACCIONS PER LA MILLOR PROTECCIÓ I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS HÀBITATS
A.1.1.3

Estudi de l’eina més adequada per a la creació d’àrees sensibles per a la flora
amenaçada.

DESCRIPCIÓ
Tenint en compte la feina d'identificació del PTI d’àrees clau, caldrà buscar l'eina de protecció de la flora
adequada, com per exemple àrees de conservació paisatgística en les quals es regulin les actuacions que s’hi
poden dur a terme, d’acord amb les competències del GOIB i el CIM.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Ordenació Territorial
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
IME- OBSAM

ACCIONS PER LA MILLOR PROTECCIÓ I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS HÀBITATS
»A.1.1.4

Elaboració i aplicació dels criteris de neteja dels torrents d’acord amb
l’administració competent (GOIB).

DESCRIPCIÓ
El GOIB és el competent i treballa pel manteniment de la xarxa de torrents en bon estat de conservació. Cal
treballar per acordar criteris i protocols adequats a Menorca per garantir la seva conservació en les
actuacions que es realitzin
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració
competent

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Reserva de biosfera
IME-OBSAM

ACCIONS PER LA MILLOR PROTECCIÓ I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS HÀBITATS
»A.1.1.5

Creació de nous punts d’aigua (basses, aljubs...) per millorar la connectivitat de
la xarxa d’hàbitats idonis per amfibis i la resta de fauna i flora associada a
basses.

DESCRIPCIÓ
Mitjançant la informació disponible respecte les masses d’aigua es proposa la creació d’una xarxa per a la
creació d’hàbitats per a amfibis. És necessari realitzar el manteniment d’aquests espais així com el
seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats per detectar possibles mancances i millores a realitzar.
Caldrà treballar amb acords de custòdia amb el sector privat, la propietat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració.
Execució de projectes:
3.000€/bassa. Es preveuen 5
basses per any. Per tant
15.000/any.

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
Consell Agrari
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ACCIONS PER LA MILLOR PROTECCIÓ I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS HÀBITATS
A.1.1.6

Manteniment del banc de llavors de varietats autòctones de Menorca, així com
dels cultius experimentals necessaris per assegurar el manteniment d’aquestes
varietats.

DESCRIPCIÓ
El banc de llavor es dedica a recuperar les llavors autòctones de Menorca, fer prospecció de llavors de
varietats locals, preservar les llavors tradicionals, promoure l’agroecologia i fomentar la biodiversitat a
l’abast de tothom entre altres accions.
Es tracta també de reivindicar la sobirania alimentària i esdevenir un espai d’intercanvi de llavors i promoció
de l’agricultura ecològica i de proximitat i que realitzi formació i capacitació. Cal estar doncs en contacte
amb sa Granja i els centres d’investigació.
L’Estratègia de Polítiques Alimentàries inclou una acció dedicada a potenciar la recuperació de varietats
locals (LE4. A19).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

12.000€/ any inclosos en el
pressupost actual CIM

Curt termini

CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Sa Granja
Universitats
IME-OBSAM-Agroxerxa
Consell Agrari

ACCIONS PER A LA MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES I AMENACES
A.1.1.7

Continuació de les tasques que es fan des del GOIB i l'Agència Reserva de
biosfera en prevenció, control i seguiment de les espècies exòtiques invasores,
que en permetin una gestió integrada i optimitzada.

DESCRIPCIÓ
Actualment es realitzen actuacions de control i seguiment de les espècies exòtiques invasores des del CIM i
el GOIB, especialment en flora, però cal que s’ampliïn cap a la fauna invasora.
Aquest programa coordinat és necessari tenint en compte que la presència d’espècies invasores és un dels
principals elements que ocasiona la pèrdua de biodiversitat i cal fer una acció comú i eficient. És important,
per tant, seguir de ben a prop l’evolució d’aquestes espècies i realitzar-ne un control.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

20.000€/ any inclosos en el
pressupost actual

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER A LA MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES I AMENACES
A.1.1.8

Accions per aïllar correctament i de manera progressiva les línies elèctriques a
les ZEPAS per reduir el risc d’electrocució de les aus.

DESCRIPCIÓI
Compliment del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Per tal d’evitar l’electrocució de les aus per col·lisió o perquè reposen sobre les instal·lacions en tensió, es
proposa treballar amb les companyies per dur a terme accions com folrar amb recobriments aïllants les
punts més crítics o col·locar estructures on les aus puguin descansar. Dur a terme aquestes accions també
comportarà millores en el servei ja que s’evitaran interrupcions.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

A càrrec de les companyies.
Subvencions del MAPAMA

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
MAPAMA
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Companyies elèctriques
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ACCIONS PER A LA MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES I AMENACES
»A.1.1.9

Aplicació de bones pràctiques en totes les activitats organitzades en el medi
natural.

DESCRIPCIÓ
Per tal de minimitzar l’impacte de les activitats esportives al medi natural es proposa tenir en compte les
indicacions de la Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios
protegidos de Europarc-Espanya (FEDME-2016) i adaptar-la a Menorca, on ja s’han fet algunes proves pilot.
Aquesta guia pretén fer compatible el desenvolupament de les curses de muntanya i altres activitats
esportives amb la conservació dels valors mediambientals i patrimonials dels espais protegits i sensibilitzar
als organitzadors, participants i societat en general de la transcendència del dels espais naturals com a llocs
essencials per la salut i la qualitat de vida.
En aquest sentit, el Pla de Desenvolupament Turístic proposa en la seva acció 5.2.2. la creació d’un
reglament de turisme actiu.
Un altre tema és la futura regulació de les activitats audiovisuals en el medi natural, que també podrà anar
acompanyada de bones pràctiques.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Redacció de la guia: 10.000€
Distribució i comunicació de les
bones pràctiques: personal de
l’administració

Curt termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
Associacions i empreses
turístiques i esportives

ACCIONS PER A LA MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES I AMENACES
A.1.1.10

Posada en marxa de tècniques de prevenció d’incendis de manera sostenible

DESCRIPCIÓ
El context climàtic actual i l’abandonament progressiu de les activitats productives al bosc i al camp fan
necessàries actuacions per reduir el risc d’incendi o bé per controlar el seu impacte en el territori.
A través de a recuperació de tècniques de gestió del mosaic agro-forestal compatibles amb la conservació
del patrimoni natural, es proposa dur a terme accions per a la prevenció dels incendis com: la neteja del
bosc per explotació de la fusta com a biomassa, la recuperació de pràctiques silvo-ramaderes per a l’aclarida
del sotabosc, el manteniment de les parcel·les cultivables com a tallafocs naturals o la reparació de parets
seques.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Es fa provisió de: 20.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Serveis Generals i
Participació
CIM, D.I. Medi Rural i Marí

ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT EN ELS USOS AGRARIS
»A.1.1.11

Execució de mesures pel control dels impactes dels animals assilvestrats.

DESCRIPCIÓ
Els animals domèstics assilvestrats, i especialment els moixos, representen una amenaça per la fauna:
rèptils, petits mamífers, fauna cinegètica i especialment per als els ocells.
Es proposa que s’executin les mesures necessàries per a controlar el problema, especialment en aquelles
zones amb presència de nidificació d’aus vulnerables. Un decret regularà la identificació dels animals que
viuen a l’entorn humà en l’àmbit de les Illes Balears i permetrà facilitar el control de les poblacions.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€

Mig termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Ajuntaments
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ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT EN ELS USOS AGRARIS
A.1.1.12

Estudi de mesures fiscals per afavorir la reactivació agrària de terres i evitar
usos atípics.

DESCRIPCIÓ
En la diagnosi es detecta que la terciarització del camp i l'ús del sol rústic per usos atípics relacionats amb les
noves tendències agràries i el turisme associat al camp és un risc per la pèrdua de funcionalitat del camp i
per tant també per la bio i agrodiversitat que conté.
L’estudi de mesures fiscals per afavorir la reactivació de terres per a usos agraris i evitar usos atípics, es
proposa per tal d’evitar l’especulació i la concentració de la propietat de terres que desplaça població i posa
en risc la seguretat alimentària. Fomentar el lloguer social de terra per a persones amb pocs recursos o en
risc d’exclusió o establir un pla d’assegurances que faci viable l’activitat agropecuària són algunes de les
accions que es poden dur a terme en aquest sentit.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.3.2. el reforç de la sostenibilitat del sector primari a través d’experiències innovadores.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Llarg termini

CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Ajuntaments
Entitats agràries
Consell Agrari

ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT EN ELS USOS AGRARIS
»A.1.1.13

Estudi del metabolisme de l’activitat agro-ramadera a Menorca, l’evolució
entre espècies i activitat humana i la interrelació amb els recursos i el paisatge.

DESCRIPCIÓ
L’activitat agro-ramadera de l’illa genera unes externalitats molt importants, mantenint un paisatge que és
cabdal per Menorca pel que fa a la prevenció de riscos climàtics, la riquesa visual o la protecció del medi
natural i la biodiversitat. L’estudi té l’objectiu de recollir el coneixement popular sobre el metabolisme del
camp menorquí i redactar una sèrie d’accions per caminar cap a la gestió adaptativa del paisatge. Fer-ne el
seguiment i avaluació per garantir la seva adaptabilitat i continuïtat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi científic: 15.000€

Llarg termini

CIM, D.I. Medi Rural i Marí
OBSAM
Propietaris agraris
CARB
Consell Agrari

58

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

5.1.2 ACCIONS PER LA MILLORA DELS HÀBITATS I ESPÈCIES MARINS

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

1

Aconseguir la conservació dels valors
naturals i culturals intrínsecs de la
Reserva de biosfera de Menorca,
promovent la sostenibilitat en el seu ús
de forma compatible amb la seva
conservació.

O.1.2

Aconseguir un litoral en bon estat de
conservació i una mar productiva a través
d’un ús col·lectiu responsable, la gestió
sostenible dels recursos i l'enfortiment de la
seva capacitat de recuperació.

FITES PER AL 2025
-

Que s’ampliï l’àrea marina de la Reserva de biosfera
Gestionar i vigilar les 3 àrees marines protegides amb una superfície de 7.000 hectàrees
Que totes les figures de protecció (ENPE i XNat) tinguin un pla de gestió aprovat i se n'executin les
accions anuals
Que l'abundància de peixos vulnerables a la pesca es mantingui estable o a l'alça
Que siguin efectives les zones de fondeig controlat que preveu el decret de Posidònia
Que en cap platja la disponibilitat d'espai mínim per als usuaris sigui inferior a 10m2/usuari
Que els sistemes dunars de les platges no tinguin un balanç negatiu de pèrdua de sediment, ni de
vegetació.
Tenir mesures efectives de control i seguiment de la pesca a través de zones delimitades i un pla
d’acció comú amb els agents públics i privats (Tenir aprovat el Pla de Gestió de la Pesca)

ACCIONS PER LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI MARÍ
»A.1.2.1
»A.1.2.2
»A.1.1.1

»A.1.1.2
A.2.2.7

Creació de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire d’acord amb l’administració competent,
execució d’un pla de seguiment.
Ampliació del servei de vigilància a la mar de les Reserves Marines a tota la zona de la
Reserva de biosfera marina.
Redacció, aprovació i aplicació d’una Estratègia comuna de conservació de la
biodiversitat i dels hàbitats naturals de Menorca, en consens i participació dels agents
implicats.
Posar a l’abast de tècnics i gestors, tant del sector públic com privat, la informació
generada vers la biodiversitat i els hàbitats per a la seva adequada preservació i
treballar conjuntament..
Activació d’un servei de neteja especial per al medi natural, especialment la costa
rocosa i abocadors il·legals.

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DEL MEDI MARÍ I ELS SEUS USOS
A.1.2.3
»A.1.2.4

A.1.2.5

Estudi de base dins els plans de gestió de xarxa natura marins per a la definició de les
zones marines vulnerables (cartografia bionòmica).
Creació d’un sistema de seguiment de la freqüentació en el litoral i la costa per a poder
arribar a l’establiment de mesures d’ordenació de la zona marina, el sistema dunar i les
platges per garantir la protecció real de l’entorn.
Realització dels estudis necessaris per conèixer i poder fer el seguiment a llarg termini
adient en les pesqueries de Menorca (seguiment d’espècies i control de la primera
venta).

ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT DELS USOS EN EL MEDI MARÍ
»A.1.2.6

A.1.2.7

Realització del Pla de Gestió de la Pesca en la zona de Reserva de biosfera marina de
Menorca que instauri mesures de control i seguiment de la pesca a través de zones
delimitades i un pla d’acció comú amb els agents públics i privats.
Treball amb el sector de les activitats aquàtiques per a la realització i difusió d’un
manual de bones pràctiques en l’accés a les aigües de Menorca amb respecte per als
béns culturals i naturals.
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OBJECTIU GENERAL

1

Aconseguir la conservació dels valors
naturals i culturals intrínsecs de la
Reserva de biosfera de Menorca,
promovent la sostenibilitat en el seu ús
de forma compatible amb la seva
conservació.

Aconseguir un litoral en bon estat de
conservació i una mar productiva a través
OBJECTIU ESPECÍFIC
O.1.2
d’un ús col·lectiu responsable, la gestió
sostenible dels recursos i l'enfortiment de la
seva capacitat de recuperació.
Projecte pilot d’ancoratge sostenible sobre fanerògames marines (en Posidònia i
»A.1.2.8
Cymodocea).
»A.1.2.9

Projecte pilot de mètodes de pesca sostenible.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.1.
Aprovació i execució dels Plans de Gestió de la Xarxa Natura 2000
AP.2.
Compliment dels objectius del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del parc natural de
s’Albufera des Grau (PORN)
AP.3.
Execució del Pla Rector d’ús i Gestió del PN (PRUG)
AP.5.
Execució dels plans de conservació, maneig o recuperació d’espècies aprovats
AP.6.
Redacció dels plans de conservació , maneig o recuperació de totes les’ espècies incloses al Catàleg
d’espècies amenaçades de les Illes Balears segons el seu gran d’amenaça
AP.7.
Execució de les accions del Pla Hidrològic de les illes balears (PHIB)
AP.9.
Redacció del Pla d’ordenació del litoral de Menorca
AP.38. Aplicació de l’Estratègia de desenvolupament Local Participatiu del grup d’acció local de pesca de
Menorca
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ACCIONS PER LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI MARÍ
»A.1.2.1

Creació de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire d’acord amb l’administració
competent, execució d’un pla de seguiment i ampliació del servei de vigilància.

DESCRIPCIÓ
Les reserves marines són eines de protecció que serveixen per la gestió pesquera així com per la recuperació
de poblacions de peixos i la conservació del medi marí. La nova reserva Marina de l’Illa de l’Aire que el
Govern de les Illes Balears està tramitant s’estendrà de Biniancolla a s’Algar, protegint una zona de
592,26ha.
La zona que es proposa com a reserva marina en tota la seva extensió, suposarà la prohibició de tota
activitat extractiva, o com a reserva marina amb regulacions específiques per a la zona. Dins d'aquesta
delimitació quedaran incloses deu coves, de les quals dos ja van ser classificades com a molt vulnerables en
el seu moment.
Respecte l’ampliació del servei de vigilància, es tracta d’estendre el servei que actualment es realitza a la
Reserva Marina existent a la nova Reserva de l’Illa de l’Aire i a tota la zona marina de la Reserva de biosfera:
vigilància 24 hores (nit i caps de setmana) i utilitzar dispositius electrònics de video-vigilància. Aquesta
mesura ja està prevista per la vigilància de les praderies de posidònia en el marc del decret de Posidònia del
Govern Balear.El personal està transferit al CIM, però la gestió i competència és del Govern Balear.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració
10.000€ per informes
30.000€/any

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
SEPRONA
MAPAMA

ACCIONS PER LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI MARÍ
»A.1.2.2

Ampliació del servei de vigilància a la mar de les Reserves Marines a tota la
zona de la Reserva de biosfera marina.

DESCRIPCIÓ
Aquesta mesura ja està prevista per la vigilància de les praderies de posidònia en el marc del decret de
Posidònia del Govern Balear. Es tracta d’estendre el servei de vigilància que actualment es realitza a la
Reserva Marina existent a la nova Reserva de l’Illa de l’Aire i a tota la zona marina de la Reserva de biosfera:
vigilància 24 hores (nit i caps de setmana) i utilitzar dispositius electrònics de video-vigilància.
El personal està transferit al CIM, però la gestió i competència és del Govern Balear.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

30.000€/any

Mig termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
SEPRONA
MAPAMA
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ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DEL MEDI MARÍ I ELS SEUS USOS
A.1.2.3

Estudi de base dins els plans de gestió de xarxa natura marins per a la definició
de les zones marines vulnerables (cartografia bionòmica).

DESCRIPCIÓ
La cartografia bionòmica de la zona d’ampliació marina està parcialment elaborada gràcies als Plans de
gestió de la xarxa Natura 2000, la cartografia del LIC del canal de Menorca amb el projecte LIFE-INDEMARES,
i l’Ecocartogràfic fins a 50 metres de fondària del Ministeri de Medi Ambient. Es proposa que s’obtingui la
totalitat de cartografia dels hàbitats marins en la zona d’ampliació de la reserva, tenint en consideració
també la cartografia unitària que preveu el Decret de Protecció de la posidònia aprovat.
Paral·lelament cal estudiar la freqüentació en les principals zones del litoral i marines (principalment platges
i fondeig) (acció A.1.2.4 relacionada amb l’establiment d’un sistema de seguiment de la freqüentació).
Les dues informacions creuades serviran per a la definició de les zones marines vulnerables i permetrà
arribar a establir una zonificació d’usos.
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 3.1.1. de l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre el desenvolupament d’activitats que millorin
la qualitat ambiental i valorin els espais naturals protegits.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Mig termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
MAPAMA
IME-OBSAM

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DEL MEDI MARÍ I ELS SEUS USOS
»A.1.2.4

Creació d’un sistema de seguiment de la freqüentació en el litoral i la costa per
a poder arribar a l’establiment de mesures d’ordenació de la zona marina, el
sistema dunar i les platges per garantir la protecció real de l’entorn.

DESCRIPCIÓ
Aprofitant la informació de base bionòmica aconseguida en la acció A.1.2.3 es proposa crear un sistema de
seguiment de la freqüentació per a poder arribar a l’establiment de les mesures d’ordenació adients per
evitar els impactes sobre els ecosistemes marins i litorals.
Mitjançant mecanismes de sensorització es podrien establir sistemes de recompte d’usuaris i d’ordenació
dels aparcaments en zones ecològicament sensibles. Aquests sensors interactuarien amb eines com
aplicacions per a mòbils que podrien avisar de l’ocupació dels aparcaments de les platges, a més de registrar
dades per a poder realitzar un seguiment de la freqüentació i contribuir a la regulació d’usos no adequats
com les party boats, etc.
El Pla de Desenvolupament Turístic inclou una acció molt similar amb el codi TMA 4.4.2. respecte el càlcul
de la freqüentació sobre els espais naturals més fràgils i amenaçats, de manera que haurien de realitzar-se
de manera coordinada.
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 3.1.1.1. de l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre el desenvolupament d’activitats que millorin
la qualitat ambiental i valorin els espais naturals protegits.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Llarg termini

CIM, D.I. Medi Rural i Marí
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ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DEL MEDI MARÍ I ELS SEUS USOS
A.1.2.5

Realització dels estudis necessaris per conèixer i poder fer el seguiment a llarg
termini adient en les pesqueries de Menorca (seguiment d’espècies i control de
la primera venta).

DESCRIPCIÓ
Seguiment científic de les poblacions de peixos i invertebrats amb més interès comercial pescats a Menorca,
sostinguts en el temps, per permetre veure la seva evolució.
En primer lloc seria necessària determinar quines espècies, tenint en compte que el COB-IEO ja ho està per
fer algunes (llagosta i gamba entre altres).
El control oficial de la primera venta del peix contribueix a facilitar el seguiment de les pesqueries. Es
realitza una Inspecció i vigilància de l’activitat pesquera a partir de la inspecció de les captures
desembarcades. El Govern de les Illes Balears en té la competència en ordenació i cal que es compleixin els
requisits. L’objectiu és aconseguir el màxim de transparència en el sector i que les dades també serveixin de
suport per als seguiments de les pesqueries.
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 4.1.1. de l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre el desenvolupament de projectes que millorin
l’eficiència i l’eficàcia de la comercialització de la producció pesquera.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

30.000€/any

Llarg termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
COB-IEO

ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT DELS USOS EN EL MEDI MARÍ
»A.1.2.6

Realització del Pla de Gestió de la Pesca en la zona de Reserva de biosfera
marina de Menorca que instauri mesures de control i seguiment de la pesca a
través de zones delimitades i un pla d’acció comú amb els agents públics i
privats.

DESCRIPCIÓ
Es proposa treballar conjuntament des de l’administració i amb els pescadors per a instaurar eines de
vigilància com posar caixes de seguiment a les barques de pesca per al seu control – per exemple amb caixes
blaves en l’arrossegament o verdes, regular els metres de xarxa, les hores de pesca i les zones i controlar les
barques foranies i oferir un suport als pescadors per a la instal·lació dels nous elements de control.
El MAPAMA està elaborant l’avantprojecte del "Pla de mesures urgents de reducció de l'esforç pesquer en el
Mediterrani" i el Govern Balear s'ha compromès a fer-ne un de paral·lel en aigües interiors de Menorca.
Aquest Pla ha d’incloure les arts majors i les arts menors (que inclou la llagosta). Aquests documents han de
servir per a definir el Pla de gestió de la pesca en la zona de la RBM marina que inclogui mesures de control i
seguiment de la pesca a través de zones delimitades i un pla d’acció comú amb els agents públics i privats.
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 4.1.1. de l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre el desenvolupament de projectes que millorin
la eficiència i eficàcia de la comercialització de la producció pesquera.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Llarg termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
Pescadors
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
MAPAMA
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ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT DELS USOS EN EL MEDI MARÍ
A.1.2.7

Treball amb el sector de les activitats aquàtiques per a la realització i difusió
d’un manual de bones pràctiques en l’accés a les aigües de Menorca amb
respecte per als béns culturals i naturals.

DESCRIPCIÓ
Es concreta en establir sessions de treball amb el sector de les activitats aquàtiques (bussejadors, snorkel,
paddle surf, caiac, navegació i motos d’aigua) professionals, amateurs i empreses turístiques en identificar
bones pràctiques i hàbits en la realització d’immersions per afavorir la conservació del medi natural i
cultural marí i, en general, reduir la petjada ambiental de les persones que realitzen aquesta activitat.
Al mateix temps, es pretén contribuir a la millora de la consciència ambiental vers el medi marí i el medi
ambient en general entre les persones que bussegen, amb l’elaboració d’un seguit de recursos
complementaris (pàgina web, aplicació mòbil, tallers...) que permetin fer arribar aquestes bones pràctiques
també al públic general.L’acció es concreta en un manual de bones pràctiques que serà difós entre el sector
privat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Redacció, maquetació i edició de
la guia: 25.000€

Mig termini

CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Empreses del sector
Usuaris

ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT DELS USOS EN EL MEDI MARÍ
»A.1.2.8

Projecte pilot d’ancoratge sostenible sobre fanerògames marines (en Posidonia i
Cymodocea).

DESCRIPCIÓ
Execució d’un projecte que estudiï les diferents opcions i alternatives d’ancoratge sostenible en sòls
sorrencs per arribar a establir directrius que podran servir a l’administració com a referència en els informes
prescriptius d’activitats.
El Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balear preveu en
el seu article 3.8 que cal realitzar un projecte executiu per als camps de boies. Es proposa que es pugui fer
un sol projecte per Menorca per facilitar la tramitació i que posteriorment s’executi de forma gradual i
tenint en compte la capacitat de càrrega.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€

Mig termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT DELS USOS EN EL MEDI MARÍ
»A.1.2.9

Projecte pilot de mètodes de pesca sostenible.

DESCRIPCIÓ
Mitjançant un projecte pilot amb seguiment científic associat, es volen implantar pràctiques de pesca
sostenible orientades a mantenir la població de les espècies marines en nivells òptims per garantir-ne la
supervivència alhora que es respecta el medi marí, minimitzant l’ús d’energia i productes químics i protegint
la biodiversitat. Entre altres poden ser per arrossegament sense fricció sobre el fons marí, xarxes lliures de
plàstic, eficiència en recursos, etc.
Es parteix dels estudis previs sobre el que organitzacions com la FAO o la UE han acordat respecte les
tècniques de pesca sostenible. A més a més, es considera que les pràctiques sostenibles pesqueres han
d’incorporar un seguiment científic per a procedir a la gestió adaptativa en base als resultats d’aquest
seguiment.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Llarg termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
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5.1.3 ACCIONS PER A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
OBJECTIU GENERAL

1

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals
intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca, promovent la
sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva
conservació.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.1.3

Garantir la conservació, millora, restauració i el bon ús del patrimoni
arquitectònic, arqueològic, sociocultural i etnològic a través de les
eines adients, així com el respecte i la salvaguarda de l’immaterial

FITES PER AL 2025
-

Disposar dels criteris de gestió dels béns d'interès cultural unificats a nivell insular
Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions del Pla Insular de Gestió del Patrimoni
Que el patrimoni talaiòtic hagi estat declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO
Obtenir dades reals de l'ús del català i coneixement sobre les seves varietats

ACCIONS
Cal destacar la candidatura de Menorca Talaiòtica en el reconeixement i treball per la conservació del
patrimoni cultural de Menorca.
ACCIONS PER A CONÈIXER I PROTEGIR EL PATRIMONI CULTURAL
»A.1.3.1
»A.1.3.2
A.1.3.3
A.1.3.4

Inventari dels elements patrimonials i de paisatge que poden ajudar en l’adaptació al canvi
climàtic i la prevenció de riscos (arquitectura vernacular, parets seques, sèquies, etc.) i
establiment de les eines necessàries per la seva recuperació i gestió.
Treballs per completar l’Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial de Menorca i
establiment de mesures per la seva salvaguarda.
Posar a l’abast de tècnics i gestors, tant del sector públic com privat, la informació disponible i
generada vers el patrimoni cultural per a la seva adequada preservació.
Projecte de coneixement i difusió de la cultura marinera (barques tradicionals, arts de pesca,
etc.) i creació d’un espai expositiu de la mar de Menorca.

ACCIONS PER A MILLORAR LA GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
A.1.3.5
»A.1.3.6
A.1.3.7

Creació d’un instrument per avaluar l’impacte d’accions, projectes i freqüentació sobre el
patrimoni històric.
Creació d’un instrument de coordinació a nivell insular per unificar els criteris de gestió dels
béns d’interès per aconseguir la conservació del patrimoni històric i cultural de forma
inherent a la sostenibilitat.
Creació d’un instrument econòmic per a intervencions de millora en el patrimoni

ACCIONS ESPECÍFIQUES PER AL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
A.1.3.8

Realització d’un estudi de varietats de llengua i vocabulari dins Menorca i el seu ús.

A.1.3.9

Impuls social per la constitució d’una Associació Lingüística.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.18.
AP.20.
AP.33.
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Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI)
Actualització del Pla Insular de gestió del patrimoni històric
Reformulació de la Candidatura Menorca talaiòtica
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ACCIONS PER A CONÈIXER I PROTEGIR EL PATRIMONI CULTURAL
»A.1.3.1

Inventari dels elements patrimonials i de paisatge que poden ajudar en
l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció de riscos (arquitectura vernàcula,
parets seques, sèquies, etc.) i establiment de les eines necessàries per la seva
recuperació i gestió.

DESCRIPCIÓ
Es concreta en un recull exhaustiu d’aquells elements que tradicionalment han existit a Menorca per
adaptar-se als riscos climàtics per tal d’inventariar-los, protegir-los i donar a conèixer la seva utilització.
L’objectiu és aconseguir posar-los en valor com a eina d’adaptació per al canvi global al que fa front la
humanitat. Així doncs és necessari assegurar la seva recuperació i gestió, i establir les eines necessàries per
assegurar la seva avaluació i continuïtat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€

Mig termini

CIM, D.I. Cultura i patrimoni
Ajuntaments
Propietat privada

ACCIONS PER A CONÈIXER I PROTEGIR EL PATRIMONI CULTURAL
»A.1.3.2

Treballs per completar l’Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial de
Menorca i establiment de mesures per la seva salvaguarda.

DESCRIPCIÓ
Per donar compliment a la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, cal
treballar per donar continuïtat a la redacció de l’Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial (PCI) de
Menorca com a primer pas per comptar amb un instrument que identifiqui els elements vius del patrimoni
cultural immaterial de Menorca, els catalogui, en faci la diagnosi, i proposi mesures per a la seva
salvaguarda, valorització i difusió.
A més a més, cal posar en valor el paper del patrimoni cultural immaterial com a condicionant de la gestió
del territori i com a conservador del patrimoni natural. la causa de la falta d’èxit. Conèixer les tradicions,
toponímia, llegendes, festes, coneixement popular, creences, etc. Són importants per garantir l’èxit de la
gestió dels Espais Naturals protegits.
Quan l’inventari estigui fet cal que:
S’aprovi una política general de protecció i es defineixi l’òrgan competent
Es realitzin estudis científics de coneixement del patrimoni immaterial i informes periòdics del seu
estat
S’estableixin mesures jurídiques, tècniques, administratives i financeres per afavorir la formació
en gestió del PCI, garantir l’accés a la informació i documentar-la
S’elaborarin unes directrius per tal d’integrar el patrimoni immaterial en els criteris de gestió de la
Reserva de biosfera
A més, el PCI es pot convertir en una eina del desenvolupament econòmic local i al servei d’una millora en la
gestió del medi natural i de l’activitat cultural. Dotar-lo d’un pla de seguiment i avaluació de les accions que
es proposen per tal d’assegurar la seva continuïtat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

200.000€

Curt termini

CIM, D.I. Cultura i patrimoni
Entitats culturals
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ACCIONS PER A CONÈIXER I PROTEGIR EL PATRIMONI CULTURAL
A.1.3.3

Posar a l’abast de tècnics i gestors, tant del sector públic com privat, la
informació disponible i generada vers el patrimoni cultural per a la seva
adequada preservació.

DESCRIPCIÓ
Es concreta posar la informació generada sobre el patrimoni cultural menorquí a l’abast de tècnics, gestors i
ciutadania en general, tant en format cartogràfic com bibliogràfic, en una plataforma única des d’on es
puguin compartir documents, promoure el debat i impulsar nous estudis o col·laboracions transdisciplinars.
L’objectiu és el de conèixer per a preservar.
Els canals de comunicació establerts en el programa 5 seran els adients, destacant la web de la RBM, el
Centre de Documentació i les jornades científiques.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Cultura i patrimoni
CIM, D.I. Reserva de la Biosfera

ACCIONS PER A CONÈIXER I PROTEGIR EL PATRIMONI CULTURAL
A.1.3.4

Projecte de coneixement i difusió de la cultura marinera (barques tradicionals,
arts de pesca, etc ) i creació d’un espai expositiu de la mar de Menorca.

DESCRIPCIÓ
Es pretén recollir la informació existent i estudiar la cultura marinera pròpia de l’illa per tal de donar-la a
conèixer. Es proposa que algun dels equipaments de la xarxa d’equipaments de Menorca centralitzi les eines
de difusió del patrimoni i es realitzi un espai expositiu. Aquest podrà disposar d’un espai fix d’exposició i
arxiu que es complementaria amb panells divulgatius en aquelles construccions o espais més representatius
de l’illa.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

200.000€

Llarg termini

CIM, D.I. Cultura i patrimoni
Xarxa d’equipaments de Menorca

ACCIONS PER A MILLORAR LA GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
A.1.3.5

Creació d’un instrument per avaluar l’impacte d’accions, projectes i
freqüentació sobre el patrimoni històric.

DESCRIPCIÓ
Actualment no hi ha un sistema de controls sistemàtic de la situació i estat de conservació del patrimoni
històric, tot i que és objecte de promoció turística i altres accions i projectes que s’hi refereixen o els poden
afectar potencialment.
Es proposa crear un mecanisme de control periòdic de l’estat de conservació dels diferents elements i
també establir els mecanismes administratius necessaris per analitzar l’impacte de forma prèvia als
projectes i accions que els afectin.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració
Informes: 10.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Cultura i patrimoni
Ajuntaments
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ACCIONS PER A MILLORAR LA GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
»A.1.3.6

Creació d’un instrument de coordinació a nivell insular per unificar els criteris
de gestió dels béns d’interès per aconseguir la conservació del patrimoni
històric i cultural de forma inherent a la sostenibilitat.

DESCRIPCIÓ
Els ajuntaments tenen la competència de realitzar els catàlegs a nivell municipal i establir les eines de
protecció i els criteris de gestió. La posterior gestió recau en el propietari, públic o privat, del bé, que cal que
la faci segons aquests criteris establerts. Es proposa que aquests criteris estiguin unificats a nivell de illa per
aconseguir que la conservació del patrimoni històric i cultural es faci de forma més eficient en recursos
humans, coherent i impregnada de sostenibilitat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Mig termini

CIM, D.I. Cultura i patrimoni
Ajuntaments

ACCIONS PER A MILLORAR LA GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
A.1.3.7

Creació d’un instrument econòmic per a intervencions de millora en el
patrimoni

DESCRIPCIÓ
Es proposa la creació d’una línia de subvencions des del GOIB o el CIM o els dos, que permeti als
ajuntaments o als privats disposar de recursos per a la millora del patrimoni cultural inventariat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

500.000€/any

Llarg termini

GOIB. Conselleria de Cultura,
Participació i Esports
CIM, D.I. Cultura i patrimoni

ACCIONS ESPECÍFIQUES PER AL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
A.1.3.8

Realització d’un estudi de varietats de llengua i vocabulari dins Menorca i el
seu ús.

DESCRIPCIÓ
Es proposa augmentar el coneixement de la llengua catalana a Menorca i poder avaluar millor l’ús que se’n
fa. Per aquest motiu cal fer una recopilació de la informació existent, complementar-la amb els estudis
necessaris i també enquestes per als catalanoparlants.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

35.000€

Mig termini

CIM, D.I. Cultura i patrimoni
IME

69

ACCIONS ESPECÍFIQUES PER AL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
A.1.3.9

Impuls social per la constitució d’una Associació Lingüística.

DESCRIPCIÓ
Aquesta actuació proposa que des de la societat civil s’organitzi una associació lingüística acompanyada per
l’administració per tal de fer actuacions que permetin promoure la riquesa lingüística de Menorca com
element cultural de l’illa mitjançant el treball en xarxa, el contacte amb el territori, la proximitat, la
confiança i la transversalitat de tots els col·lectius.
L’administració cal que hi doni suport a través dels programes de suport al teixit associatiu de les que
disposa.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

10.000 €/any

Llarg termini

Entitats culturals
CIM, D.I. Cultura i patrimoni
CIM, D.I. Serveis Generals i
Participació
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5.1.4 ACCIONS PER A UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

1

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals
intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca, promovent la
sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva
conservació.

O.1.4

Treballar per la utilització racional del territori que eviti la dispersió
en el territori, afavoreixi la cohesió social, garanteixi el dret a gaudir
d'un habitatge digne, atengui la preservació i la millora dels
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidi un model
de territori globalment eficient.

FITES PER AL 2025
-

Que tots els planejaments urbanístics estiguin adaptats segons el nou PTI de forma inicial com a
mínim
Tenir les Directrius de conservació del Paisatge redactades i que s'hagi realitzat al manco una
formació als tècnics municipals per la seva aplicació

ACCIONS PER A UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE
A.1.4.1
»A.1.4.2
A.1.4.3
A.1.4.4
»A.1.4.5
A.1.4.6

Redacció i implantació del Catàleg i Directrius de conservació del paisatge de Menorca.
Redacció, difusió i capacitació als tècnics dels municipis de guies de suport per a un
urbanisme més sostenible, tant en l’àmbit rural com en l’urbà.
Estudis del verd urbà existent als municipis i redacció de projectes per augmentar la quantitat
i la qualitat d’espais verds vers i la formació de tècnics municipals al respecte.
Creació dels instruments legals necessaris per millorar la integració al paisatge rural de les
infraestructures de mobilitat, agràries i les zones periurbanes (tant a escala paisatgística com
funcional).
Accions d’integració paisatgística en la zona periurbana de Ciutadella i Maó d’acord amb els
ajuntaments
Treball col·laboratiu amb els ajuntaments per a realitzar un estudi comparatiu dels serveis
que més efectes tenen sobre la sostenibilitat (verd urbà, residus i neteja viària, aigua) i acotar
accions de millora mútua.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.9.
AP.18.
AP.19.

Redacció del Pla d'ordenació del litoral de Menorca
Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI)
Aprovació de la revisió del Pla Especial del camí de cavalls
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ACCIONS PER A UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE
A.1.4.1

Redacció i implantació del Catàleg i Directrius de conservació del paisatge de
Menorca.

DESCRIPCIÓ
Es proposa la redacció del catàleg de paisatge com a instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics
en el planejament territorial, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i
estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa. Les
directrius de paisatge són les determinacions que, basant-se en els catàlegs de paisatge, precisen i
incorporen normativament les propostes al planejament territorial que contribueixin a assolir-los.
Cal fer especial èmfasi en la conservació i manteniment de la funcionalitat de les estructures dels murs de
pedra en sec i del paisatge agroforestal.
El catàleg ha de complementar-se amb accions de formació adreçada als tècnics municipals per tal de
garantir-ne una bona implantació, així com accions de difusió per a la ciutadania en general.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

25.000€

Llarg termini

CIM, D.I. Ordenació Territorial

ACCIONS PER A UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE
»A.1.4.2

Redacció, difusió i capacitació als tècnics dels municipis de guies de suport per
a un urbanisme més sostenible, tant en l’àmbit rural com en l’urbà.

DESCRIPCIÓ
Donar eines els ajuntaments per a la creació o rehabilitació d'entorns urbans sostenibles i saludables, on es
minimitzin els factors que poden suposar un risc per a la salut i on s’encoratgi a la població a viure de forma
més saludable. Es proposa que s’elaborin diferents guies o manuals tècnics, amb elements de diagnosi i
propostes que els ajuntaments podrien adaptar a la realitat de cada municipi.
Algunes de les temàtiques que es podrien tractar són:
l’ambientalització de l’espai urbà i els entorns urbans saludables,
la redacció de catàlegs del verd urbà (relacionat amb l’acció A.1.4.3),
propostes vers l’accessibilitat universal, tenint en compte la Guia tècnica i pràctica per a
l’eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives redactada pel Departament de
Cooperació Local i els vuit ajuntaments de l’illa,
mecanismes de participació local,
compatibilitat dels espai multifuncionals en el planejament- fruit de les accions de l’O.3.2.,
rehabilitació energètica d’habitatges – en relació a les accions de l’O.2.3,
utilització de recursos hídrics alternatius (recollida d’aigua de pluja, sistemes urbans de drenatge
sostenible - SUDS, entre altres.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

12.000€/guia i es proposen 7
guies.

Mig termini

CIM, D.I. Ordenació Territorial
Ajuntaments
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ACCIONS PER A UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE
A.1.4.3

Estudis del verd urbà existent als municipis i redacció de projectes per
augmentar la quantitat i la qualitat d’espais verds vers i la formació de tècnics
municipals al respecte.

DESCRIPCIÓ
Es concreta en la redacció d’estudis sobre la tipologia d’espais verds present als municipis i la planificació de
mesures de millora en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica, tenint en compte els
beneficis per a les persones que comporta gaudir d’una bona infraestructura ecològica.
Complementàriament és necessari que els tècnics municipals dels àmbits de jardineria, manteniment,
brigada, aigua i residus rebin formació específica sobre la gestió sostenible del verd urbà i en coneguin els
beneficis.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

20.000€ per municipi, que
representa un total de 140.000€

Curt termini

CIM, D.I. Ordenació Territorial
Ajuntaments

ACCIONS PER A UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE
A.1.4.4

Creació dels instruments legals necessaris per millorar la integració al paisatge
rural de les infraestructures de mobilitat, agràries i les zones periurbanes (tant
a escala paisatgística com funcional).

DESCRIPCIÓ
A les Illes Balears, l’avaluació d’impacte ambiental ha d’anar acompanyat d’un estudi d’incidència
paisatgística que identifiqui el paisatge afectat pel projecte, a l’efecte de desenvolupar-lo i, si escau,
estableixi les mesures protectores, correctores o compensatòries adients. No obstant, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no compta amb cap llei de protecció paisatgística en la qual es disposi quin ha
de ser el contingut d’aquest estudi.
Aquesta acció respon a la necessitat de la creació d’un instrument legal que defineixi els criteris d’integració
paisatgística i funcional que han d’adoptar les actuacions sobre el territori, més enllà de les variables objecte
de l’avaluació ambiental
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Mig termini

CIM, D.I. Ordenació Territorial

ACCIONS PER A UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE
»A.1.4.5

Accions d’integració paisatgística en la zona periurbana de Ciutadella i Maó
d’acord amb els ajuntaments.

DESCRIPCIÓ
Es pretén estudiar en primer lloc les àrees periurbanes dels dos pols principals de l’illa des del punt de vista
del seu paisatge i, a continuació, realitzar accions per a millorar l’encaix en el paisatge d’aquells elements o
actuacions discordants, especialment en les zones de contacte entre la ciutat i la zona rural.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi paisatgístic: 20.000€
Caldrà pressupostar les accions
que se’n derivin.

Mig termini

CIM, D.I. Ordenació Territorial
CIM, D.I. Reserva de la biosfera
Ajuntaments
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ACCIONS PER A UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE
A.1.4.6

Treball col·laboratiu amb els ajuntaments per a realitzar un estudi comparatiu
dels serveis que més efectes tenen sobre la sostenibilitat (verd urbà, residus i
neteja viària, aigua) i acotar accions de millora mútua.

DESCRIPCIÓ
Realitzar una prova pilot de treball en xarxa per als municipis de la RBU basat en la metodologia de
comparació entre municipis. Un exemple d'èxit reconegut són els Cercles de Comparació Intermunicipal en
els serveis municipals realitzats per la Diputació de Barcelona.
L'objectiu és permetre comparar les actuacions municipals ambientals de major impacte i poder millorar de
forma contínua implantació a través d'una metodologia de treball bottom-up que permet la comparació i
difusió de bones pràctiques entre municipis de forma estàndard i el treball transversal. La informació
avaluativa comparada obtinguda al llarg dels anys pot constituir per als responsables locals un conjunt
d'elements útils en el procés de presa de decisions en els àmbits que es desenvolupin.
Es proposa analitzar els serveis municipals de jardineria, recollida de residus i neteja viària i
subministrament d’aigua per tal de proposar millores de sostenibilitat, d’aplicació immediata o bé per a la
redacció de nous plecs, i trobar possibles sinergies entre serveis.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

10.000€/anuals per temàtica
tractada. Es pot suposar que
s’inicia una temàtica cada dos
anys.

Llarg termini

CIM, D.I. Reserva de la biosfera
Ajuntaments
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5.2 PROGRAMA D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS
5.2.1 ACCIONS DE MILLORA EN L'ÚS DE L'AIGUA
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia
eficient i autosuficient des del punt vista
dels recursos i l’energia, amb una alta
resiliència i amb una menor petjada
ambiental.

O.2.1

Millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua en tots
els sectors, afavorint la reducció de consum, la
seva reutilització i incrementant la qualitat de
l'aigua.

FITES PER AL 2025
-

Que la CUA es reuneixi un mínim de dos cops l'any
Disposar del nou sistema tarifari de l'aigua implantat que incentivi a la reducció del consum.
Que cada any es duguin a terme les accions previstes en el PHIB i s’avaluïn les accions i resultats
Mantenir el nivell piezomètric dels aqüífers de Migjorn i Albaida de mitjana anual per sobre dels
nivells del 2017 si la situació pluviomètrica és similars
Reduir a un 10% les pèrdues de la xarxa existent de clavegueram i abastament
Que la mitjana de consum per habitant es redueixi fins a 250 litres/habitant i dia
Reduir un 50% el consum d’aigua embotellada en tota l’illa
Que el nombre de pous contaminats sigui inferior al 10%
Eliminar el 50% dels pous negres i fosses sèptiques de l'illa per la connexió a xarxa i depuradora
Que un 50% de l'aigua abocada al mar a finals de 2017 en el procés de depuració sigui reutilitzada
Que el 50% de les taulades en edificis públics tingui recollida de pluvials i les aigües siguin
reutilitzades.

ACCIONS PER GOVERNAR EL RECURS DE FORMA MÉS SOSTENIBLE
»A.2.1.1

Creació i consolidació de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca.

»A.2.1.2

Unificació dels criteris per al càlcul del sistema tarifari de l’aigua.

A.2.1.3

Actualització de les ordenances municipals pel que fa al control de les xarxes de
sanejament.

A.2.1.4

Acord amb el GOIB que el cànon de sanejament sigui finalista de caràcter insular.

A.2.1.5

A.1.4.6

Elaboració amb la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca d’un pla de treball que
inclogui accions d’implicació dels diferents sectors segons ús per a l’eficiència i qualitat
en la utilització de l’aigua i la seva reutilització.
Treball col·laboratiu amb els ajuntaments per a realitzar un estudi comparatiu dels
serveis que més efectes tenen sobre la sostenibilitat (verd urbà, residus i neteja viària,
aigua) i acotar accions de millora mútua.

ACCIONS PER CONÈIXER MILLOR EL RECURS, ELS SEUS USOS I FLUXOS
A.2.1.6

Estudis per fomentar el coneixement de les masses d’aigua superficials.

A.2.1.7

Estudis per fomentar el coneixement de les masses d’aigua subterrànies.

»A.2.1.8

A.2.1.9

Auditories permanents a la xarxa de distribució, d’abastament, de captació i de
sanejament i control eficient de la utilització adequada de l’aigua i de l’aplicació de
fertilitzants.
Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin
tenir un coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en l’ús
de l’aigua.
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OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia
eficient i autosuficient des del punt vista
dels recursos i l’energia, amb una alta
resiliència i amb una menor petjada
ambiental.

O.2.1

Millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua en tots
els sectors, afavorint la reducció de consum, la
seva reutilització i incrementant la qualitat de
l'aigua.

ACCIONS PER AFAVORIR TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA DE L’ILLA (REUTILITZACIÓ)
»A.2.1.10
»A.2.1.11
A.2.1.12
»A.2.1.13
A.2.1.14

Execució de projectes de reutilització de l’aigua residual de cada una de les
depuradores públiques de l’illa a partir del seu potencial.
Construcció als edificis públics, del CIM, dels ajuntaments i del govern, d’aljubs que
recullin les aigües pluvials i reutilització segons la demanda municipal per a usos
compatibles amb la seva qualitat.
Concurs d’idees de projectes innovadors de recollida i reutilització d’aigües pluvials en
equipaments públics i posterior execució.
Construcció d’instal·lacions de recàrrega artificial dels aqüífers en aquells casos en què
la idoneïtat de la ubicació i de la qualitat de l’aigua a recarregar ho permetin.
Subvencions procedents del CIM i GOIB per a afavorir la construcció o reconstrucció de
sistemes de reutilització de les aigües en habitatges.

ACCIONS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA
»A.2.1.15

Realització d’un pla d’inversions per municipi i insular de les instal·lacions
d’abastament i sanejament i el seu manteniment.

A.2.1.16

Treball per garantir el sistema de depuració terciari a totes les depuradores públiques.

»A.2.1.17
A.2.1.18
A.2.1.19

Establiment de perímetres de protecció entorn als pous de captació i una planificació
de regulació d'usos.
Foment i suport en l'elaboració de plans de dejeccions de purins de les finques
ramaderes.
Accions necessàries per la retirada dels llots contaminats de l’antiga depuradora de
Ferreries.

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT EN EL CONSUM DE L’AIGUA
»A.2.2.8
»A.3.1.1
»A.3.1.2
»A.3.4.1

Implantació del projecte “Menorca sense envasos”.
Estudi i implantació del Projecte Agricultura Circular on es promogui el tancament del
cicle de vida dels productes, serveis, residus, aigua i energia en les explotacions
agràries.
Estudi i implantació del Projecte Ecopolígons on es promogui l’ambientalització dels
espais industrials i l’economia circular.
Activació del projecte Nuclis turístics cap a la sostenibilitat.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.7.
AP.18.
AP.31.
AP.36
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Execució de les accions del Pla Hidrològic de les illes balears (PHIB)
Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI)
Reformulació i ampliació de les línies i la dotació del Contracte Agrari de la Reserva de biosfera
Revisió del Pla de subvencions del Consell Insular de Menorca

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER GOVERNAR EL RECURS DE FORMA MÉS SOSTENIBLE
»A.2.1.1

Creació i consolidació de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca.

DESCRIPCIÓ
La Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca (CUAM) serà una corporació de dret públic, on ajuntaments,
empreses i particulars que siguin titulars d’una o diverses captacions podran participar en la presa de
decisions sobre l’aigua de Menorca, amb l’objectiu d’unir esforços i criteris d’actuació per poder vetllar per
la preservació dels aqüífers i les necessitats d’aigua actuals i futures.
La voluntat és gestionar l’illa com un sol aqüífer, tenint en compte les particularitats de cada zona, en
l’aqüífer de migjorn llevant, central i ponent i en l’aqüífer del nord (Albaida).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
Ajuntaments
Empreses concessionàries
Usuaris
CREM

ACCIONS PER GOVERNAR EL RECURS DE FORMA MÉS SOSTENIBLE
»A.2.1.2

Unificació dels criteris per al càlcul del sistema tarifari de l’aigua.

DESCRIPCIÓ
Es proposa treballar per aconseguir uns criteris comuns de definició del sistema tarifari de l’aigua on el preu
de l’aigua estigui associat a l’ús, i el preu de l’aigua a la seva qualitat (de boca, de neteja, de reg, etc,…).
Establir una escala de preus en funció de trams de consum per tal de gravar més als grans consumidors i als
usos lucratius com golfs, parcs aquàtics i indústries.
A nivell d’illa cal treballar conjuntament els municipis i el consell per a la gestió consorciada de les aigües de
Menorca.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Mig termini

CIM, D. I. Reserva de biosfera
Ajuntaments
CREM

ACCIONS PER GOVERNAR EL RECURS DE FORMA MÉS SOSTENIBLE
A.2.1.3

Actualització de les ordenances municipals pel que fa al control de les xarxes de sanejament.

DESCRIPCIÓ
Actualitzar les ordenances municipals del servei públic de sanejament en sòl urbà (clavegueram, pluvials i
depuració d’aigües residuals) pel que fa a les recomanacions i bones pràctiques, reducció de les fugues i la
contaminació, establiment d’un sistema d’avís eficient en cas d’incidències, així com definir les sancions i
infraccions en cas d’incompliments.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Mig termini

CIM, D. I. Reserva de biosfera
Ajuntaments
CREM
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ACCIONS PER GOVERNAR EL RECURS DE FORMA MÉS SOSTENIBLE
A.2.1.4

Acord amb el GOIB que el cànon de sanejament sigui finalista de caràcter insular.

DESCRIPCIÓ
El GOIB té les competències en sanejament i per tant també del cobrament del cànon, que després retorna
parcialment als municipis pel manteniment de les xarxes de clavegueram. Per tal de poder fer una millor
gestió es proposa que el GOIB realitzi les tasques administratives necessàries per tal que el volum econòmic
del cànon sigui retornat de forma íntegra a l’illa.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Llarg termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca

ACCIONS PER GOVERNAR EL RECURS DE FORMA MÉS SOSTENIBLE
A.2.1.5

Elaboració amb la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca d’un pla de treball que inclogui
accions d’implicació dels diferents sectors segons ús per a l’eficiència i qualitat en la
utilització de l’aigua i la seva reutilització.

DESCRIPCIÓ
Es concreta amb la identificació de bones pràctiques pel que fa a l’ús sostenible de l’aigua segons els sectors
econòmics i l’elaboració de plans de treball concrets que incloguin accions per a l’ús eficient de l’aigua i per
impulsar el desenvolupament de pràctiques eficaces per la reducció del consum i per la diversificació d’usos.
Els plans de treball, a més de les accions, inclouran un pla de sensibilització complementari i un pla de
seguiment i avaluació de les accions.
L'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en la seva acció A.1.1. incentivar
accions de reducció del consum d’aigua en les explotacions agràries, en la A.1.3. la restauració d'aljubs i en
la A.1.4 la creació de noves infraestructures per a la captació i l'aprofitament de pluvials.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost aproximat: 500.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CUA

ACCIONS PER CONÈIXER MILLOR EL RECURS, ELS SEUS USOS I FLUXOS
A.2.1.6

Estudi per fomentar el coneixement de les masses d’aigua superficials.

DESCRIPCIÓ
En general, cal millorar el coneixement que es té de las masses d’aigua superficials en sentit natural i la
informació sobre el seu ús, així com el seu estat qualitatiu i quantitatiu. Cal diferenciar entre les masses
d’aigua tipus torrent i les masses d’aigua de transició (aiguamolls, llacunes costaneres....).
Mitjançant diverses estacions de control repartides per tot el territori insular es pot conformar una xarxa de
seguiment de qualitat de les aigües superficials, la qual permet establir un mapa de la qualitat físico-química
de l’aigua, de manera que també es pugui de realitzar un seguiment de les actuacions de millora realitzades.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost estudis: 40.000€
(forquilla de 3.000€ a 10.000€ per
municipi depenent de la població
i la feina feta fins ara)

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER CONÈIXER MILLOR EL RECURS, ELS SEUS USOS I FLUXOS
A.2.1.7

Estudi per fomentar el coneixement de les masses d’aigua subterrànies.

DESCRIPCIÓ
Tenint en compte que en gran mesura es desconeix la dinàmica i l’estat dels aqüífers del nord i manca molta
informació respecte del d’Es migjorn, cal millorar la monitorització que es fa de tots els aqüífers per tenir un
seguiment més realista.
Aquesta millora en el coneixement, implica la realització d'assajos de bombeig per conèixer el radi
d'influència de les captacions, seguit de la determinació de l'origen de contaminants mitjançant isòtops,
amb l’objectiu de tenir informació per establir perímetres de protecció com a factor clau de millora de la
qualitat de l'aigua.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost estudis: 40.000€
(forquilla de 3.000€ a 10.000€ per
municipi depenent de la població
i la feina feta fins ara)

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA

ACCIONS PER CONÈIXER MILLOR EL RECURS, ELS SEUS USOS I FLUXOS
»A.2.1.8

Auditories permanents a la xarxa de distribució, d’abastament, de captació i de sanejament i
control eficient de la utilització adequada de l’aigua i de l’aplicació de fertilitzants.

DESCRIPCIÓ
A través de l’establiment d’un pla de vigilància i control es configura un sistema de seguiment permanent
per tal de gestionar les xarxes de distribució d’aigua i sanejament, la qualitat d’aquestes, detectar fugues i
realitzar les accions de manteniment i millora necessàries.
Es tracta de millorar la informació que tenen disponible els gestors, reduir les pèrdues de la xarxa i que no
se superin els llindars d’explotació dels pous, fer un inventari de pous negres i el seguiment de fuites en la
xarxa de clavegueram.
Tot i les accions proposades al respecte, es creu rellevant una acció específica dirigida a conèixer del cert
l'origen de la contaminació, en aquest cas estudiant el consum d'aigua i l'ús de fertilitzants als hortals d’oci
dels municipis.
Pel tal que l’acció sigui eficaç cal fer obligatori la inscripció al registre d’explotacions agràries en la categoria
d’oci per poder comprar fertilitzants inorgànics, així com ja funciona amb els fitosanitaris.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Realització auditories:
50.000€/any
Instal·lació monitoratge: 10.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
Ajuntaments
CUA
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ACCIONS PER CONÈIXER MILLOR EL RECURS, ELS SEUS USOS I FLUXOS
A.2.1.9

Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin tenir un
coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en l’ús de l’aigua.

DESCRIPCIÓ
En relació a les accions A.2.1.6, A.2.1.7, A.2.1.8 i A.2.1.10 (en relació a estudis, auditories i l’ús de noves
tecnologies per a recollir dades sobre la qualitat i la gestió de l’aigua) es tracta d’utilitzar les noves
tecnologies per aglutinar resultats i posar a disposició dels gestors i la ciutadania les dades recollides
mitjançant els diferents instruments de gestió de l’estat de les masses d’aigua, les infraestructures i la
qualitat de l’aigua.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Veure accions A.2.1.6, A.2.1.7,
A.2.1.8 i A.2.1.10.

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUAM

ACCIONS PER AFAVORIR TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA DE L’ILLA (REUTILITZACIÓ)
»A.2.1.10

Execució de projectes de reutilització de l’aigua residual de cada una de les depuradores
públiques de l’illa a partir del seu potencial.

DESCRIPCIÓ
En la línia d’aprofitar els recursos hídrics al màxim segons les seves característiques, es tracta d’estudiar els
usos potencials de l’aigua depurada segons el seu tractament i qualitat, per tal de substituir l’ús d’aigua
potable en aquells àmbits on no sigui imprescindible i executar projectes de reutilització de l’aigua residual
de les depuradores de l’illa.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

150.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA

ACCIONS PER AFAVORIR TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA DE L’ILLA (REUTILITZACIÓ)
»A.2.1.11

Construcció als edificis públics, del CIM, dels ajuntaments i del govern, d’aljubs que recullin
les aigües pluvials i reutilització segons la demanda municipal per a usos compatibles amb la
seva qualitat.

DESCRIPCIÓ
En la línia d’aprofitar els recursos hídrics al màxim segons les seves característiques, es tracta d’estudiar el
potencial de recollida d’aigües pluvials dels edificis públics per tal de dissenyar accions i construir
infraestructures com aljubs, SUDS o altres per emmagatzemar i utilitzar l’aigua de pluja per a usos
compatibles amb les seves característiques i qualitat segons les necessitats de cada municipi.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudis previs i projectes
executius: 100.000€
Pendent pressupost execució

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA
Ajuntaments
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER AFAVORIR TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA DE L’ILLA (REUTILITZACIÓ)
A.2.1.12

Concurs d’idees de projectes innovadors de recollida i reutilització d’aigües pluvials en
equipaments públics i posterior execució.

DESCRIPCIÓ
En relació a l’acció 2.1.12 sobre la construcció d’infraestructures de reutilització d’aigua als edificis públics,
un cop estudiat el potencial de recollida dels edificis, es tracta de dissenyar solucions innovadores i d’alta
eficiència per recollir i reutilitzar les aigües pluvials en els mateixos edificis o per altres usos compatibles
dins el municipi.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudis previs i projectes
executius: 30.000€
Pendent pressupost execució

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA
Ajuntaments

ACCIONS PER AFAVORIR TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA DE L’ILLA (REUTILITZACIÓ)
»A.2.1.13

Construcció d’instal·lacions de recàrrega artificial dels aqüífers en aquells casos en què la
idoneïtat de la ubicació i de la qualitat de l’aigua a recarregar ho permetin (projecte Sant
Lluís).

DESCRIPCIÓ
Una de les possibles solucions davant situacions de dèficit hídric, és la recàrrega dels aqüífers amb aigua
regenerada a través de mètodes de drenatge sostenible. Aquest mecanisme millora la gestió de l’aigua
subterrània, augmenta la reserva en abastament i també ajuda en la lluita contra la intrusió salina.
L’aigua regenerada utilitzada per a la recàrrega precisa de criteris de qualitat molt rigorosos i cal aplicar un
tractament avançat addicional al tractament terciari de la depuradora.
Les accions de recàrrega han d’anar acompanyades de millores en la gestió del recurs, així com d’un
programa de control i seguiment de les accions implementades.
En funció de les característiques de l’aqüífer i de l’objectiu final es definiran les tècniques de recàrrega
utilitzades, per tant caldran estudis previs a la construcció d’aquestes instal·lacions.
En aquest sentit el projecte actualment engegat amb la depuradora de Sant Lluís és el primer pas per
conèixer com funciona i continuar aplicant el coneixement.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Projecte de Sant Lluís: 150.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA
Ajuntaments
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ACCIONS PER AFAVORIR TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA DE L’ILLA (REUTILITZACIÓ)
A.2.1.14

Subvencions procedents del CIM i GOIB per a afavorir la construcció o reconstrucció de
sistemes de reutilització de les aigües en habitatges.

DESCRIPCIÓ
Tant pel que fa als habitatges en zones urbanes com a les construccions disperses, la reutilització d’aigua en
l’àmbit domèstic és una mesura molt efectiva i poc costosa que permet la replicabilitat i l’avaluació dels
resultats de manera molt immediata.
Les línies de subvencions per afavorir la recuperació d’aigua i reutilització en l’àmbit domèstic ha d’anar
acompanyada de guies o manuals que expliquin les mesures que es poden adoptar i els seus avantatges de
cara a la sostenibilitat i a la conservació del recurs.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

200.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca

ACCIONS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA
»A.2.1.15

Realització d’un pla d’inversions per municipi i insular de les instal·lacions d’abastament i
sanejament i el seu manteniment.

DESCRIPCIÓ
Amb la informació obtinguda de la realització d’auditories (A.2.1.8) cal que s’estableixi un pla d’inversions i
posar més esforços en informar i conscienciar del que significa el seu ús.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.1.2. fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l’aigua.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Inventari previ: 30.000€
Inversions posteriors a
determinar

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA
Ajuntaments

ACCIONS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA
A.2.1.16

Treball per garantir el sistema de depuració terciari a totes les depuradores públiques.

DESCRIPCIÓ
Aquest treball conjunt ha de permetre augmentar la qualitat de les aigües sortints així com la seva
reutilització amb garantia de qualitat, tenint en compte les accions A.2.1.10 sobre la reutilització de l’aigua
residual i l’A.2.1.13 sobre la recàrrega dels aqüífers.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Inversions previstes en el PHIB

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER CONÈIXER MILLOR EL RECURS, ELS SEUS USOS I FLUXES
»A.2.1.17

Establiment de perímetres de protecció entorn als pous de captació i una planificació de
regulació d'usos.

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció està vinculada als resultats d’assajos de bombeig per conèixer el radi d'influència de les
captacions i adquirir coneixement sobre l'origen de contaminants mitjançant isòtops de l’acció 2.1.6. Amb
aquesta informació caldrà establir una regulació d’usos en aquest radi d’influència per garantir la qualitat de
les aigües extretes.
El Pla Hidrològic preveu la normativa dels perímetres.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

30.000€ durant dos anys per
establir el sistema
10.000€/anuals pel manteniment

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA
Ajuntaments

ACCIONS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA
A.2.1.18

Foment i suport en l'elaboració de plans de dejeccions de purins de les finques ramaderes.

DESCRIPCIÓ
Donat que les dejeccions ramaderes poden ser un focus de contaminació de l’aigua es proposa que es doni
suport tècnic i econòmic al sector agrari per l’elaboració dels plans de dejeccions de purins.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€/anuals

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Medi Rural i
Marí
CUA

ACCIONS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA
A.2.1.19

Accions necessàries per la retirada dels llots contaminats de l’antiga depuradora de Ferreries.

DESCRIPCIÓ
Per solucionar els problemes dels llots de depuradora contaminats a l’antiga depuradora de Ferreries, la
qual es troba en terrenys amb perill d’erosió i molt pròxims a un afluent del torrent de Trebalúger, el GOIB
es farà càrrec del trasllat dels fangs fora de l’illa, mentre que el Consell Insular i l’Ajuntament han de
redactar i presentar un projecte que convertirà les antigues llacunes de la depuradora en un espai de
rellevància ambiental.
Per al tractament els llots cal tenir en consideració el que estableixi el Pla Insular de Prevenció i Gestió de
Residus respecte el tractament dels “llots de tractament d’aigües residuals i urbanes”.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost pendent d’executar

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Ajuntaments
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5.2.2

ACCIONS DE MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia
eficient i autosuficient des del punt vista
dels recursos i l’energia, amb una alta
resiliència i amb una menor petjada
ambiental.

O.2.2

Reduir substancialment la generació de
residus i incrementar l’aprofitament de
recursos mitjançant la prevenció, la
reducció, la reutilització, la preparació per a
la reutilització i el reciclatge.

FITES PER AL 2025
-

-

-

Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions del Pla de Gestió de Residus no perillosos
Disposar de les ordenances municipals de residus actualitzades i sistema fiscal unificat
Abans de l’any 2020, reducció en un 10% en generació de residus respecte l’any 2010.
Abans de l’any 2020 s’ha d’augmentar com a mínim fins a un 50% global del seu pes la preparació
per la reutilització i el reciclatge de residus de materials tals com, com a mínim, el paper, els
metalls, el plàstic i el vidre dels residus domèstics i assimilables.
Abans de l’any 2025 s’assolirà un objectiu del 3% de preparació per a la reutilització del total de
residus municipals d’origen domèstic gestionats i un 5% l’any 2030. Aquests percentatges
s’assoliran igualment pels residus d’origen comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.
100% dels municipis amb recollida de fracció orgànica
Reduir un 50% el consum d’aigua embotellada

ACCIONS DEL PLA DE RESIDUS DE MENORCA
El Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca (PIPGreM) estableix els nous objectius de gestió i
reducció de residus a complir, així com les accions necessàries de cara a la implementació a Menorca dels
objectius fixats per la Unió Europea a finals de 2015 en el paquet d'economia circular, i a l'esmentada Llei
22/2011, tenint en compte els principis de la declaració de l'illa com a Reserva de biosfera.
Per altra banda, el Pla Director Sectorial d’Infraestructures de gestió de residus estableix les bases del model
de gestió i distribució territorial de les infraestructures de gestió de residus no perillosos a Menorca, exposa
la situació de les infraestructures existents i capacitats disponibles, i estableix els criteris tècnics i
instruments necessaris que es preveu desenvolupar per tal de fer front a la situació de la gestió territorial
dels residus no perillosos.
Per tal que s’assoleixi el compliment de l’objectiu 2.2. del Pla d’Acció, cal que aquest garanteixi la
implantació de les accions que aquests dos plans proposen en l’àmbit de la sostenibilitat per al conjunt de
l’illa de manera que la sostenibilitat impregni el destí de Menorca a tots els nivells. Algunes de les accions
que aquests plans inclouen s’han llistat igualment perquè es consideren prou rellevants com perquè formin
part del Pla d’Acció de la RBM.
Les accions incloses al PIPGreM i al Pla Director Sectorial s’adjunten en l’Error! Reference source not
found. i a continuació es destaquen aquelles accions on el Pla d’Acció cal que hi treballi de forma
complementària o bé aquelles considerades més rellevants per la sostenibilitat.
ACCIONS PER LA PLANIFICACIÓ DELS RESIDUS I ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS
A.2.2.1
»A.2.2.2
A.2.2.3

Establir els mecanismes adients per a la gestió dels residus perillosos.
Disseny de model normatiu i fiscal en matèria de residus harmonitzat per a tots els
municipis de Menorca. PIPGReM-MTE301
Definició i implantació d’un model de vigilància i inspecció ambiental en relació als
residus, amb capacitat sancionadora.

ACCIONS PER AL MILLOR CONEIXEMENT DELS RESIDUS GENERALS I EL SEU ORIGEN I DESTÍ
A.2.2.4
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Desenvolupament de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que
permetin tenir un coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades
en residus.

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia
eficient i autosuficient des del punt vista
dels recursos i l’energia, amb una alta
resiliència i amb una menor petjada
ambiental.

O.2.2

Reduir substancialment la generació de
residus i incrementar l’aprofitament de
recursos mitjançant la prevenció, la
reducció, la reutilització, la preparació per a
la reutilització i el reciclatge.

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
A.2.2.5
A.2.2.6
A.2.2.7

Implantació de la recollida orgànica a tots els municipis i gestionar els residus orgànics
per aprofitament energètic, compostatge, etc. PIPGReM-MOE202.
Suport en la implementació del model de recollida selectiva mixta porta a porta amb
contenidors de superfície de càrrega lateral. PIPGReM-RDE-204.
Activació d’un servei de neteja especial per al medi natural, especialment la costa
rocosa i abocadors il·legals.

»A.2.2.8

Implantació del projecte “Menorca sense envasos”.

A.2.2.9

Realització de campanyes de sensibilització per residents i turistes sobre reducció de
residus i recollida selectiva.

ACCIONS PER LA REUTILITZACIÓ DELS RESIDUS
A.2.2.10

Realització de campanyes per la reutilització i mercats de segona mà.

A.2.2.11

Creació d’espai de reparació i reutilització dins les deixalleries. PIPGReM-MUE101.

A.2.2.12

Activació de mecanismes d’assessorament i facilitació de la reparació d’objectes i
electrodomèstics i creació de xarxes de professionals. PIPGReM-MUE103-MUE110.

» A.2.2.13

Creació d’una planta de biogàs per fraccions de residus biodegradables.

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS
»A.2.2.14
A.1.4.6
A.2.1.18
»A.3.1.1
»A.3.1.2
»A.3.4.1

Treball amb els sector econòmics per analitzar el seu flux de residus i prendre mesures
per una major sostenibilitat.
Treball col·laboratiu amb els ajuntaments per a realitzar un estudi comparatius dels
serveis que més efectes tenen sobre la sostenibilitat (verd urbà, residus i neteja viària,
aigua) i acotar accions de millora mútua
Foment i suport en l'elaboració de plans de dejeccions de purins de les finques
ramaderes.
Estudi i implantació del Projecte Agricultura Circular on es promogui el tancament del
cicle de vida dels productes, serveis, residus, aigua i energia en les explotacions
agràries.
Estudi i implantació del Projecte Ecopolígons on es promogui l’ambientalització dels
espais industrials i l’economia circular.
Activació del projecte Nuclis turístics cap a la sostenibilitat.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.21. Aprovació, execució i seguiment de les accions del Pla Insular de Prevenció i Gestió de residus de
Menorca (PIPGReM)
AP.22. Aprovació, execució i seguiment de les accions del Pla Director Sectorial d’Infraestructures de
gestió de residus no perillosos de Menorca
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ACCIONS PER LA PLANIFICACIÓ DELS RESIDUS I ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS
A.2.2.1

Establir els mecanismes adients per a la gestió dels residus perillosos.

DESCRIPCIÓ
Per tal de minimitzar l’impacte que els residus perillosos tenen sobre el medi, cal establir els sistemes
adients per gestionar-los, tant els procedents de l’àmbit domèstic, de petit format i diferents particularitats,
com els procedents del sector productiu, de naturalesa completament diferent. Amb aquesta acció es
pretén doncs establir els mecanismes que el GOIB defineixi sobre com i on es gestionaran aquests residus i
quins indicadors s’utilitzaran per a realitzar el seguiment i control d’aquesta gestió.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Consorci de Residus i Energia

ACCIONS PER LA PLANIFICACIÓ DELS RESIDUS I ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS
»A.2.2.2

Disseny de model normatiu i fiscal en matèria de residus harmonitzat per a tots els municipis
de Menorca. PIPGReM-MTE301

DESCRIPCIÓ
Des del Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca, es proposa aquesta acció ja que “la
utilització d’instruments de tipus fiscal en l’àmbit de la gestió de residus s’està plantejant cada cop més com
una opció per avançar cap a millors resultats en prevenció i en recollida selectiva, i també per garantir una
adequada distribució de les càrregues associades a la gestió dels residus, a més de garantir la necessària
efectivitat recaptatòria. Els sistemes de pagament per generació (PxG) permeten computar la generació real
de residus de cada comerç i definir l’import a pagar en funció de la quantitat i tipus de residus generats.”
Aquesta acció forma part del PIPGReM amb el codi MTE301, tot i que es considera una acció prou rellevant
per fer-la constar com a acció del Pla d’Acció de la Reserva de biosfera.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost PIPGReM

Calendari PIPGReM

Consorci de Residus i Energia
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Ajuntaments

ACCIONS PER LA PLANIFICACIÓ DELS RESIDUS I ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS
A.2.2.3

Definició i implantació d’un model de vigilància i inspecció ambiental en relació als residus,
amb capacitat sancionadora.

DESCRIPCIÓ
Les competències respecte autorització, vigilància, inspecció i sanció de les activitats de producció i gestió
de residus són de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Cal que s’estableixi un model de vigilància i
inspecció a l’entorn de l’aplicació del PIPGReM.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER AL MILLOR CONEIXEMENT DELS RESIDUS GENERALS I EL SEU ORIGEN I DESTÍ
A.2.2.4

Desenvolupament de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin
tenir un coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en residus.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’incorporar noves tecnologies en la infraestructura de recollida de residus per tal d’obtenir dades
sobre aspectes com la freqüència d’utilització dels contenidors, la velocitat i rutes dels camions de recollida,
l’estat d’emplenament dels contenidors, etc. Aquestes dades es poden utilitzar tant per l’elaboració de
polítiques amb un coneixement més fidel de la realitat o bé per posar a disposició dels usuaris la informació
sobre el servei mitjançant visualitzadors cartogràfics.
Una altra tipologia d’eines tecnològiques poden contribuir a fer més partícips els ciutadans de les accions de
reciclatge, ja que mitjançant aplicacions mòbils i dispositius als contenidors es pot premiar a aquelles
persones que facin un bon ús dels serveis de recollida d’escombraries, per exemple, o es poden registrar
incidències de manera instantània.
Actualment el projecte FEDER que ho preveu.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Curt termini

Consorci de Residus i Energia
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
A.2.2.5

Implantació de la recollida orgànica a tots els municipis i gestionar els residus orgànics per
aprofitament energètic, compostatge, etc. PIPGReM-MOE202.

DESCRIPCIÓ
Des del Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca, es proposa l’acció “Implementació de la
obligatorietat de la recollida selectiva de la FORM a tots els municipis de Menorca” (codi MOE202).
Tenint en compte que la recollida de forma separada de la matèria orgànica ha disminuït molt els darrers
anys a l’illa, es fa prioritari des del Pla d’Acció realitzar accions per conscienciar als ciutadans dels beneficis
de separar els residus orgànics tant pel medi ambient com pel valor afegit que pot tenir si s’aprofita
energèticament o com a compost, ja que la clau per a que sigui aprofitable és que la fracció orgànica tingui
una alta qualitat i un baix contingut d’impropis.
Al mateix temps és necessari que la planta de tractament mecànicobiològic estigui completament operativa,
tal i com indica l’acció MOE202 del PIPGReM.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost PIPGReM

Calendari PIPGReM

Consorci de Residus i Energia

87

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
A.2.2.6

Suport en la implementació del model de recollida selectiva mixta porta a porta amb
contenidors de superfície de càrrega lateral. PIPGReM-RDE204

DESCRIPCIÓ
Des del Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca, es proposa l’acció “Suport en la
implementació del model de recollida selectiva mixta porta a porta amb contenidors de superfície de
càrrega lateral” amb el codi RDE204.
Tenint en compte que aquest sistema està considerat un dels més eficients tant per la quantitat com per
qualitat de la separació, que l’usuari se sent més implicat en el procés i li pot repercutir a nivell fiscal i que
el Consorci de Residus i Energia de Menorca ja disposa d’un estudi d’alternatives per a la implantació del
model porta a porta en combinació amb contenidors de superfície de càrrega lateral, es pretén implantar
aquest model a aquelles zones on sigui més viable.
El canvi de model ha d’anar acompanyat d’una campanya de conscienciació integral així com d’un programa
de seguiment i avaluació dels resultats, per tal de poder realitzar els canvis que siguin necessaris per una
implantació progressiva i per a una bona execució de les accions.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost PIPGReM

Calendari PIPGReM

Consorci de Residus i Energia

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
A.2.2.7

Activació d’un servei de neteja especial per al medi natural, especialment la costa rocosa i
abocadors il·legals.

DESCRIPCIÓ
Un dels objectius del PIRGReM és “prevenir la presència de residus en el medi natural”.
Tenint en compte l’actiu que suposa per l’illa la conservació dels seus espais naturals marítims i terrestres,
es fa indispensable mantenir aquests espais nets i saludables. Els abocaments il·legals solen produir-se en
zones de difícil accés, com penya-segats i zones rocoses, i resulta difícil detectar-los, tot i que és habitual
trobar-ne de puntuals als perímetres de les urbanitzacions, a més hi ha diferents indrets que han estat
històricament emprats com a abocadors il·legals, com ara el polvorí del barranc del Rellotge o el camí de
Marina de Son Morellet.
Cal dedicar-hi un esforç extra, per tant, per prevenir la seva aparició i per retirar les escombraries un cop
detectats.
Mitjançant l’aplicació mòbil comentada a l’A.2.2.4, els ciutadans podrien alertar de la presència de residus
als espais naturals que són accessibles a peu o en bicicleta.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Servei de neteja de la platja

Curt termini

Consorci de Residus i Energia
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
»A.2.2.8

Implantació del projecte “Menorca sense envasos”.

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció inclouria totes les accions necessàries per a aconseguir reduir i eliminar la utilització
d’envasos a l’illa, com p.e. la implantació de sistemes de retorn d’envasos als comerços, sistemes de retorn
abonat en deixalleries, etc.
El Pla Insular de Prevenció i Gestió de residus inclou diverses accions en aquest sentit: ELE101: promoció de
la substitució de bosses d’un sol ús per elements reutilitzables, ELE102: foment de la reducció d’envasos i
introducció d’embolcalls reutilitzables en centres educatius, ELE103: Realització de campanyes de promoció
del consum d’aigua de cisterna a les llars, MUE 113: promoció de la utilització d’embalatges terciaris
reutilitzables enfront dels d’un sòl ús i RDE210: Facilitar la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i
retorn d’envasos (SDDR), amb el qual l’envasador estableix un sistema per recuperar físicament els envasos
posats al mercat, de manera que s’eviti l’abandonament de residus al medi ambient i un alt percentatge de
reciclatge dels envasos.
Un mecanisme pel qual es pot començar és l’establiment d’un sistema de penalització en l’ús d’envasos
d’aigua d’un sol ús als establiments de restauració i turístics, perseguint l’objectiu de reduir substancialment
la venda d’aigua embotellada, en primer lloc, i la de la resta d’envasos progressivament.
No obstant, un sistema de penalització hauria d’anar acompanyat i precedit d’accions de promoció de l’ús
de sistemes d’aigua filtrada als establiments de restauració, hotels, etc., així com de campanyes de
conscienciació adreçada als turistes i consumidors en general per tal d’involucrar-los en el canvi de
paradigma cap a una Menorca sense envasos.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost PIPGReM

Calendari PIPGReM

Consorci de Residus i Energia
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
A.2.2.9

Realització de campanyes de sensibilització per residents i turistes sobre reducció de residus i
recollida selectiva.

DESCRIPCIÓ
En relació a les altres accions exposades, aquesta campanya pot ser transversal per a tot tipus d’aspectes i
públics o bé específica per aconseguir comunicar conceptes més concrets.
Per un costat hi ha una necessitat general de conscienciar la població de la rellevància que té la reducció de
residus en un àmbit com és la Reserva de biosfera i, per l’altre, seran necessàries accions de sensibilització i
comunicació específiques a l’hora d’engegar accions concretes com el canvi de model de recollida, canvis en
la fiscalitat o en el cas de prohibició d’utilitzar envasos d’un sol ús.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

30.000€/any

Curt termini

Consorci de Residus i Energia
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ACCIONS PER LA REUTILITZACIÓ DELS RESIDUS
A.2.2.10

Realització de campanyes per la reutilització i mercats de segona mà.

DESCRIPCIÓ
Un altre eix de treball pel que fa a la sostenibilitat en l’àmbit dels residus és la reutilització. Aquestes
campanyes es centren en donar a conèixer els espais i recursos existents pel que fa a la reparació i
reutilització d’objectes i incentiven la creació de projectes que promoguin aquest valors. En aquest sentit, el
PIPGReM inclou una línia estratègica en aquesta direcció i una acció concreta de “promoció d’accions de
prevenció de residus en els centres educatius (MUE104)”, tot i que seria necessari ampliar-ho a altres
àmbits.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

30.000€/any

Curt termini

Consorci de Residus i Energia

ACCIONS PER LA REUTILITZACIÓ DELS RESIDUS
A.2.2.11

Creació d’espai de reparació i reutilització dins les deixalleries. PIPGReM-MUE101.

DESCRIPCIÓ
Tal i com apunta el PIPGReM, un dels inconvenients de les deixalleries és que no s’han adaptat als requisits
de preparació per a la reutilització de residus d’acord amb la normativa. És necessari doncs que es creïn
aquests espais així com tallers de reparació per poder arreglar aquells mobles o aparells que es podrien
posar al mercat de segona mà utilitzant molt pocs recursos i obtenint una alta valoració del producte.
Ell Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus proposa una acció en relació a l’adequació d’espais a les
deixalleries per a la preparació i reutilització (MUE101)
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost PIPGReM

Calendari PIPGReM

Consorci de Residus i Energia

ACCIONS PER LA REUTILITZACIÓ DELS RESIDUS
A.2.2.12

Activació de mecanismes d’assessorament i facilitació de la reparació d’objectes i
electrodomèstics i creació de xarxes de professionals . PIPGReM-MUE103-MUE110.

DESCRIPCIÓ
En la línia del que s’ha exposat a l’A.2.2.11, el Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca
apunta dues accions de promoció de la reparació i de recolzament d’associacions sense ànim de lucre
dedicades a aquesta fi (.MUE103 i MUE110)
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost PIPGReM

Calendari PIPGReM

Consorci de Residus i Energia
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER LA REUTILITZACIÓ DELS RESIDUS
»A.2.2.13

Creació d’una planta de biogàs per fraccions de residus biodegradables.

DESCRIPCIÓ
Actualment el GOIB té un projecte d’aplicació de fangs de depuradora compostats en agricultura. Aquesta
acció, tot i que està orientada a la reutilització d’un residu, comporta riscos de contaminació de les aigües,
de manera que es proposa reconvertir el projecte per a que els fangs vagin a generació de biogàs, i després
a agricultura un cop hagin estats estabilitzats pel procés.
Això porta a construir planta de biogàs, i, alhora que generem energia, l’adob orgànic utilitzat és més segur.
Aquesta acció està contemplada al Pla Director Sectorial d’infraestructures de gestió de residus com una de
les noves plantes tractament previstes (planta de biometanització de bioresidus) on també es tractarien els
fems i purins.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

300.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CUA
Ajuntaments

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS
»A.2.2.14

Treball amb els sector econòmics per analitzar el seu flux de residus i prendre mesures per
una major sostenibilitat.

DESCRIPCIÓ
Per tal d’adaptar les accions i les campanyes encaminades a una gestió dels residus més sostenible és
necessari conèixer les característiques i necessitats de cada sector econòmic, quantificar quants residus
produeixen i de quina naturalesa són, així com analitzar els fluxos i la potencialitat de valoritzar aquests
residus com a recursos pel mateix sector o per altres.
Des del PIPGReM s’apunta a la necessitat de l’establiment de convenis amb grans superfícies comercials per
a la prevenció de residus domèstics (acció amb codi MUE114) . No obstant, cal anar més enllà i treballar
conjuntament amb els agents dels diferents sectors per tal de prendre les mesures necessàries per reduir la
producció de residus i millorar en la seva gestió incorporant criteris de sostenibilitat.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.6.1. incentivar la formació de professionals en explotacions agropecuàries en matèria de
gestió de residus.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€

Mig termini

Consorci de Residus i Energia
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5.2.3 ACCIONS PER UNA ENERGIA MÉS SOSTENIBLE
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i
economia eficient i autosuficient
des del punt vista dels recursos i
l’energia, amb una alta resiliència i
amb una menor petjada ambiental.

O.2.3

Augmentar substancialment
l'eficiència energètica i el percentatge
d’autoproveïment energètic procedent
de fonts renovables.

FITES PER AL 2025
-

-

Reduir un 20% la demanda energètica en tots els sectors econòmics
Reduir un 15% la demanda elèctrica en la xarxa d'abastament i depuració d'aigua i en la cadena de
tractament de residus
Arribar al 20% de producció elèctrica amb energies renovables al 2020, al 35% de producció
elèctrica amb energies renovables al 2025 (18MW eòlics + 50MW solars instal·lats) i aconseguir
que el 100% d’energia elèctrica provingui de fons renovables el 2050 (en línia amb els acords de
París contra el canvi climàtic)
Que un 20% dels habitatges i establiments turístics estiguin rehabilitats energèticament
Que al manco un equipament públic de cada municipi tingui la calefacció amb font d'energia
renovable i local
Reduir un 20% la contaminació lumínica
En el sector serveis, 15% de substitució de subministrament d’energia provinent de combustibles
líquids i GLP per biomassa
Per a habitatges: 20% dels habitatges dotats de producció d’aigua calenta solar, 10% dels
habitatges dotats de plaques fotovoltaiques per autoconsum i 12% dels habitatges que tenen
caldera de gasoil la substitueixen per una de biomassa

ACCIONS
Per a l’objectiu aquí plantejat és clau la implantació de les propostes que sorgeixen de les DEM-Energia.
Actualment treballen en els següents vectors i el Pla haurà d’incloure les accions que es concretin:
-

-

Reducció de la Demanda: Reducció de demanda de mobilitat, rehabilitació energètica d’edificis,
Termosolar per aigua calenta sanitària, millora l’eficiència energètica en usos elèctrics,
autoconsum fotovoltaic i/o eòlic.
Canvis de Font: Calderes de biomassa substituint gasoil i GLP, bomba de calor substituint
resistències elèctriques, gasoil i vehicles elèctrics
Canvis en la Generació: Relegar paulatinament la funció de la central tèrmica a una funció de de
recolzament quan no hi hagi prou producció d’energia verda (solar i eòlica) i per donar estabilitat a
la xarxa elèctrica. Introducció de sistemes d’emmagatzematge d’electricitat (bateries).

A més de les propostes de les DEM-Energia, les accions incloses en el Pla es detallen a continuació.
ACCIONS DE CONEIXEMENT I ASSESSORAMENT
A.2.3.1

A.2.3.2

»A.2.3.3
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Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin
tenir un coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en
energia.
Estudi del potencial de producció d’aigua calenta, amb panells solars o en
combinació amb altres tecnologies netes, per als diferents sectors i difusió sobre
els costos i els beneficis associats a la implantació d’aquestes tecnologies.
Creació d’una oficina d’atenció i assessorament al ciutadà i les empreses en
eficiència energètica, energies renovables, mobilitat elèctrica, certificació
ambiental i assessorament normatiu.

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

A.1.4.6

2

Treballar per una societat i
economia eficient i autosuficient
des del punt vista dels recursos i
l’energia, amb una alta resiliència i
amb una menor petjada ambiental.

Augmentar substancialment
l'eficiència energètica i el percentatge
O.2.3
d’autoproveïment energètic procedent
de fonts renovables.
Treball col·laboratiu amb els ajuntaments per a realitzar un estudi comparatius dels
serveis que més efectes tenen sobre la sostenibilitat (verd urbà, residus i neteja
viària, aigua) i acotar accions de millora mútua.

ACCIONS DE REDUCCIÓ DE LA DEMANDA I AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
»A.2.3.4

»A.2.3.5
A.2.3.6
A.2.3.7

»A.2.4.4

Creació d’un programa d’eficiència energètica per a indústria i comerços amb
l’objectiu de millorar la seva competitivitat a través de la reducció del consum
energètic, l’optimització dels recursos disponibles i la reducció del seu impacte
ambiental.
Creació d’un programa de plans de gestió energètica als serveis públics i a
determinats equipaments per a proposar accions de millora en l’eficiència i la
reducció de consum.
Accions de millora de l’eficiència energètica en els serveis i equipaments públics
dels vectors d’aigua i residus.
Modificació de les normatives urbanístiques i ordenances i estudi d'incentius per a
fomentar la incorporació de mesures d’alta eficiència energètica en les
remodelacions o noves construccions i per a facilitar la generació distribuïda.
Declaració de la Destinació Turística Starlight i execució de les accions de millora
de l’eficiència i reducció contaminació lumínica.

ACCIONS DE CANVI DE FONT I GENERACIÓ
»A.2.3.8

Re-potenciació del parc eòlic de Milà de 3,2 a 6MW .

»A.2.3.9

Instal·lació de fotovoltaica als abocadors de Milà I i II (6,25MWp).

»A.2.3.10

A.2.3.11

A.2.5.
»A.2.2.13

Creació d’un projecte d’implantació d’instal·lacions d’energies renovables en
edificis i aparcaments públics, tant en sòl urbà com en sòl rústic, segons les seves
necessitats.
Creació d’ajuts, subvencions i descomptes per a la implantació d’energies
renovables al sector industrial i agro-ramader com la substitució de calderes de
gasoil i GLP per a calderes de biomassa o la instal·lació de plaques fotovoltaiques a
les cobertes.
Creació d’una línia de subvencions per la compra de vehicles elèctrics així com
bonificacions fiscals per l’autogeneració d’energia per a la recàrrega de vehicles a
les llars i empreses de lloguer de vehicles mitjançant plaques solars fotovoltaiques.
Creació d’una planta de biogàs per fraccions de residus biodegradables.

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ ENERGÈTICA
A.2.3.12
»A.3.1.1
»A.3.1.2
»A.3.4.1

Establiment d’un sistema de central de compres d’energia elèctrica al mercat
majorista per part de l’administració (GOIB o CIM)
Estudi i implantació del Projecte Agricultura Circular on es promogui el tancament
del cicle de vida dels productes, serveis, residus, aigua i energia en les explotacions
agràries.
Estudi i implantació del Projecte Ecopolígons on es promogui l’ambientalització
dels espais industrials i l’economia circular.
Activació del projecte Nuclis turístics cap a la sostenibilitat.
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OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i
economia eficient i autosuficient
des del punt vista dels recursos i
l’energia, amb una alta resiliència i
amb una menor petjada ambiental.

O.2.3

Augmentar substancialment
l'eficiència energètica i el percentatge
d’autoproveïment energètic procedent
de fonts renovables.

ACCIONS PER LA PREVENCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA
»A.2.3.13

Introducció de criteris d’eficiència energètica en qualsevol habitatge social.

»A.2.3.14

Creació d’un programa de rehabilitació energètica d’habitatges, amb accions
contínues de formació, assessorament i auditories en estalvi energètic, dirigit
especialment a les persones en risc d’exclusió residencial.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.11.
AP.12.
AP.18.
AP.26.
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Aplicació de les accions del futur Pla de Transició Energètica
Aplicació de les accions del Pla de mitigació del canvi climàtic de els Illes Balears
Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI)
Assessorament en eficiència energètica i pobresa en el marc del Pla d’Habitatge Social de Menorca

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS DE CONEIXEMENT I ASSESSORAMENT
A.2.3.1

Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin tenir un
coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en energia.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’incorporar noves tecnologies en les instal·lacions de generació i distribució d’energia per tal
d’obtenir dades permanentment actualitzades sobre aspectes com la producció bruta d’energia segons les
fonts, la facturació per sectors econòmics i la demanda global per tipus de combustible, entre altres.
Aquestes dades es poden utilitzar tant per l’elaboració de polítiques amb un coneixement més fidel de la
realitat o bé per posar a disposició dels usuaris la informació sobre el servei mitjançant resums gràfics dels
resultats.
Una altra tipologia d’eines tecnològiques poden contribuir a fer més partícips els ciutadans de les accions
d’estalvi i eficiència energètica i alhora recollir dades en la monitorització de les instal·lacions, així com del
consum pels diferents sectors. Mitjançant aplicacions mòbils i la implantació de Sistemes de Gestió de
l’Energia, l’usuari domèstic, industrial o de qualsevol sector, pot controlar el seu consum, el rendiment de la
seva instal·lació, registrar incidències i optimitzar el seu patró de demanda segons l’aportació de les fonts
d’energia renovable, per exemple.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Curt termini

Consorci de Residus i Energia

ACCIONS DE CONEIXEMENT I ASSESSORAMENT
A.2.3.2

Estudi del potencial de producció d’aigua calenta, amb panells solars o en combinació amb
altres tecnologies netes, per als diferents sectors i difusió sobre els costos i els beneficis
associats a la implantació d’aquestes tecnologies.

DESCRIPCIÓ
Es pretén realitzar un estudi sobre les necessitats i la demanda d’aigua calenta sanitària per als diferents
sectors per tal de poder proposar alternatives a les fonts energètiques tradicionals per altres més netes:
panells solars tèrmics o híbrids, calderes de biomassa amb micro-acumuladors o termo-acumuladors
elèctrics alimentats per energia fotovoltaica d’autoconsum.
Aquest estudi ha d’anar acompanyat de la generació i difusió d’informació sobre els costos i beneficis de les
diferents alternatives d’energia renovable per a la producció d’aigua calenda (solar i biomassa
principalment) i facilitar informació sobre la millor manera de portar a terme aquestes instal·lacions pels
diferents perfils de demanda i consum.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

20.000€

Mig termini

Consorci de Residus i Energia
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ACCIONS DE CONEIXEMENT I ASSESSORAMENT
»A.2.3.3

Creació d’una oficina d’atenció i assessorament al ciutadà i les empreses en eficiència
energètica, energies renovables, mobilitat elèctrica, certificació ambiental i assessorament
normatiu.

DESCRIPCIÓ
Aquesta oficina dependrà del consorci, per a facilitar tràmits, conèixer la normativa que afecta als ciutadans
en matèria d’energies renovables i eficiència energètica i poder-ne informar i promocionar, així com
difondre altra informació o formació relacionada amb l’energia i l’eficiència energètica.
Una altra de les funcions de l'oficina serà esdevenir en un punt d'atenció a les PIMES, que aglutini
informació respecte les diverses normatives als diferents nivells i que els pugui oferir serveis
d'assessorament pel que fa a la sostenibilitat.
Cal dotar el Consorci d’eines per optimitzar els tràmits i tenir a l’abast la informació als particulars i
empreses per a la implantació de plantes de generació d’energia verda així com sobre rehabilitació
energètica dels habitatges.
Aquesta oficina cal que es repensi a partir dels diferents sistemes d’atenció al ciutadà existents, i cal tenir en
compte per exemple, l’Oficina Insular d'Habitatge.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

Consorci de Residus i Energia

ACCIONS DE REDUCCIÓ DE LA DEMANDA I AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
»A.2.3.4

Creació d’un programa d’eficiència energètica per a indústria i comerços amb l’objectiu de
millorar la seva competitivitat a través de la reducció del consum energètic, l’optimització
dels recursos disponibles i la reducció del seu impacte ambiental.

DESCRIPCIÓ
Aquest programa d’eficiència energètica per a indústria i comerços cal que vagi acompanyat de la creació
d’ajuts, subvencions i descomptes per la realització d’auditories i la implantació de mesures d'estalvi
energètic i millora de l'eficiència energètica segons sector econòmic. Les experiències demostratives aniran
acompanyades d’una àmplia difusió del punt de partida, els resultats finals, els costos i beneficis, l’estalvi
econòmic i d’emissions associat així com de les millores en confort valorades pels usuaris.
A més a més, es complementarà amb el programa de suport tècnic i formació de professionals que es
coordinarà des de l’oficina proposada a l’A.2.3.3.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€/any

Mig termini

Consorci de Residus i Energia
Empreses i promotors
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS DE REDUCCIÓ DE LA DEMANDA I AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Creació d’un programa de plans de gestió energètica als serveis públics i a determinats
equipaments per a proposar accions de millora en l’eficiència i la reducció de consum.

»A.2.3.5
DESCRIPCIÓ

Aquest programa d’eficiència energètica per a edificis i serveis públics inclourà la valoració d’accions de
renovació d’equips, estudis per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes, implantació de
sistemes de gestió de l’energia, millores en l’envolupant dels edificis i formació per als usuaris per a la
reducció del consum.
A més a més, caldrà coordinar-se amb els treballs que es realitzin en el marc del PAESC (acció 2.4.6), ja que
aquests inclouen l’avaluació energètica dels equipaments municipals.
Aquesta acció es complementa amb l’A.2.3.14 sobre la formació de professionals en aquest sector.
A més a més, segons l’article 34 del Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes
Balears:
•

Tots els edificis o unitats d’aquests que disposin d’instal·lacions amb una potència tèrmica nominal
instal·lada superior a 70 kW o una potència elèctrica contractada superior a 100 kW han de disposar
de plans de gestió energètica.

•

Els plans de gestió energètica han d’incloure els elements que es determinin reglamentàriament i, en
tot cas:
a) La qualificació de l’edifici en conjunt i la qualificació energètica de les instal·lacions tèrmiques
corresponents.
b) Mesures d’estalvi, d’eficiència energètica i de generació renovable.
c) El seguiment anual del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i la
documentació requerida per aquest Reglament i la resta de normativa vigent en matèria
d’eficiència energètica i de generació renovable.
d) El seguiment anual del consum energètic de les edificacions.

No obstant, es considera una acció prou rellevant per a incloure-la com a propia d’aquest Pla d’Acció.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€/any

Curt termini

Consorci de Residus i Energia
Ajuntaments

ACCIONS DE REDUCCIÓ DE LA DEMANDA I AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
A.2.3.6

Accions de millora de l’eficiència energètica en els serveis i equipaments públics dels vectors
d’aigua i residus.

DESCRIPCIÓ
En relació a l’A.2.3.5 sobre el programa de plans de gestió energètica als serveis públics, i segons els
resultats de les auditories energètiques als serveis municipals, així com tenint en compte l’avaluació dels
equipaments públics en el marc del PAESC (acció 2.4.6), es proposen accions de millora en l’eficiència
energètica en els serveis i equipaments públics dels vectors d’abastament i tractament de les aigües i en el
tractament de residus.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi previ: 50.000€

Mig termini

Consorci de Residus i Energia
GOIB
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ACCIONS DE REDUCCIÓ DE LA DEMANDA I AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
A.2.3.7

Modificació de les normatives urbanístiques i ordenances i estudi d'incentius per a fomentar
la incorporació de mesures d’alta eficiència energètica en les remodelacions o noves
construccions i per a facilitar la generació distribuïda.

DESCRIPCIÓ
Perquè l’energia sigui un element més en el procés de rehabilitació, cal que els professionals que treballen
en el sector incorporin el discurs energètic en la seva oferta i en la seva forma d’abordar un edifici, i un marc
normatiu clar que estableixi els mínims que s’han d’assolir en el cas de la rehabilitació d’edificis.
Per aquest motiu, a més de la formació es proposa que les normatives de construcció municipals s’adaptin a
la Directiva 2002/91/CE, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, aprovada amb
l’objectiu de fomentar l’eficiència energètica dels edificis de la Comunitat Europea i la seva transposició a
l’estat.
Des de l'administració es poden facilitar els processos burocràtics, simplificar la informació que arriba a la
població general des de diferents canals així com estudiar la bonificació o descompte en impostos per
aquelles obres que es realitzin amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica dels edificis.
El Projecte de llei de canvi Climàtic i Transició energètica de les Illes Balears planteja al seu article 19 la
incorporació de perspectiva climàtica en els instruments de planejament territorial (y urbanístic) i que, en
tot cas, s'ha de preveure una superfície suficient per generar l'equivalent anual al 100 % del consum
energètic previst per a nous desenvolupaments urbanístics.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

Ajuntaments
GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat
Consorci de Residus i Energia

ACCIONS DE CANVI DE FONT I GENERACIÓ
»A.2.3.8

Re-potenciació del parc eòlic de Milà de 3,2 a 5MW .

DESCRIPCIÓ
Es concreta en substituir els quatre aerogeneradors, instal·lats l’any 2004, per una instal·lació
d’aerogeneradors renovada que pugui produir fins a 5MW.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Construcció parc: 6 milions euros
Construcció de la infraestructura
de connexió a xarxa: 2,1 milions
d’euros (comú a 2.3.10)

Curt termini

Consorci de Residus i Energia

ACCIONS DE CANVI DE FONT I GENERACIÓ
»A.2.3.9

Instal·lació de fotovoltaica als abocadors de Milà I i II (6MWp i 4MWp).

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’instal·lar parcs solars fotovoltaics de 6 i 4 MWp als abocadors de residus no perillosos de Milà I i
II, aprofitant un sòl que no és productiu i que podria ser parcialment cobert per plaques sense que això
interferís en la seva activitat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Construcció parc: 2 milions euros
Construcció de la infraestructura
de connexió a xarxa pressupostat
a 2.3.9

Curt termini

Consorci de Residus i Energia
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS DE CANVI DE FONT I GENERACIÓ
»A.2.3.10

Creació d’un projecte d’implantació d’instal·lacions d’energies renovables en edificis i
aparcaments públics, tant en sòl urbà com en sòl rústic, segons les seves necessitats.

DESCRIPCIÓ
Fruit del programa d’auditories energètiques als serveis públics de l’A.2.6, junt amb l’estudi de les
necessitats energètiques de cada equipament i el potencial de generació dels solars públics, es podrà
determinar quines són les fonts d’energia renovable més apropiades i amb millor retorn per implantar al
municipi. Per exemple, pèrgoles fotovoltaiques als aparcaments de les platges, calderes de biomassa o
col·lector solars d’aire per calefacció, panells solars tèrmics per ACS i mini-eòlica en solars buits o horts
urbans, entre altres.
Cal tenir en compte també les accions proposades pel que fa a la mobilitat elèctrica, les quals precisaran de
la implantació de fonts d’energia elèctrica d’origen renovable (projecte “Menorca Smart Island” A.2.5.1,
xarxa de punts de recàrrega ràpida de l’A.2.5.2, flota de vehicles elèctrics de lloguer de l’A.2.5.3, bus elèctric
de l’A.2.5.6, entre altres).
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.14.4. promoure la millora de l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables en
edificis públics.
Aquesta acció forma part del Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern Balear, no
obstant, es considera prou rellevant com per a incorpora-la en aquest pla d’acció perquè, amb l’entrada en
vigència de la llei, el Consell Insular podrà establir obligacions d'incorporació de generació renovable en
aparcaments ubicats en sòl rústic no protegit.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

1.000.000€

Mig termini

Consorci de Residus i Energia

ACCIONS DE CANVI DE FONT I GENERACIÓ
A.2.3.11

Creació d’ajuts, subvencions i descomptes per a la implantació d’energies renovables al
sector industrial i agro-ramader com la substitució de calderes de gasoil i GLP per a calderes
de biomassa o la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes.

DESCRIPCIÓ
Per un costat, es tracta d’incentivar la producció de biomassa a partir dels subproductes i residus generats
en activitats silvícoles amb un control (vigilància) i coordinació en l’explotació del bosc tenint en compte
criteris ambientals i de prevenció d’incendis (prèviament cal recuperar els estudis realitzats que defineixen
la quantitat de biomassa que es pot extreure anualment a Menorca per tal de no esgotar el recurs i ajustar
les accions a les característiques del bosc menorquí).
L'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en la seva acció A.5.4. incentivar
la producció de biomassa a partir dels residus generats per les explotacions silvícoles i en la seva acció A.5.2.
promoure la millora de l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables a les explotacions
agràries i ramaderes.
Per l’altra, fruit del programa d’eficiència energètica per a indústria i comerços de l’A.2.3.4, es reforça en
aquesta acció la implantació de plaques fotovoltaiques a les cobertes de les naus industrials per ser una de
les accions que s’ha demostrat més viable i amb més impacte sobre la reducció en la dependència de
combustibles fòssils. Des de l’oficina d’atenció i assessorament del consorci proposada a l’A.2.3.3 es
realitzarà l’acompanyament de les empreses que estiguin interessades en implantar sistemes de generació
d’energia renovable, convertint les cobertes de les seves naus en captadors solars per autoconsum, o
instal·lant calderes de biomassa, se’ls informarà de les ajudes i subvencions disponibles així com de la
formació i certificacions a les quals poden optar.
Aquesta acció esta relacionada amb el projecte pilot dels Ecopolígons de l’A.3.1.2. i amb l'A.3.1.1. sobre la
implantació del Projecte Agricultura Circular.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

200.000€/any

Curt termini

Consorci de Residus i Energia
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ACCIONS PER AL FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ ENERGÈTICA
A.2.3.12

Establiment d’un sistema de central de compres d’energia elèctrica al mercat majorista per
part de l’administració (GOIB o CIM)

DESCRIPCIÓ
Tenint en compte la forta dependència de Menorca pel que fa a la demanda energètica, es proposa crear
una comercialitzadora pròpia per a poder auto-consumir l'energia verda que es produeix a l'illa, de la
mateixa manera que ha fet la ciutat de Barcelona recentment o Madrid, promovent contractes de
subministrament amb certificats d'energia 100% renovable.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l'administracio

Mig termini

Consorci de Residus i Energia
CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic

ACCIONS PER LA PREVENCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA
»A.2.3.13

Introducció de criteris d’eficiència energètica en qualsevol habitatge social.

DESCRIPCIÓ
Acció vinculada al Pla d’Habitatge Social de Menorca.
Es tracta d’incorporar criteris d’eficiència energètica, reducció de la demanda, ús de materials locals i altres
mecanismes per reduir l’impacte de la construcció a les promocions d’habitatge social que es realitzin a
Menorca, vinculats al Pla d’Habitatge Social.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

IBAVI
Consorci de Residus i Energia

ACCIONS PER LA PREVENCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA
»A.2.3.14

Creació d’un programa de rehabilitació energètica d’habitatges, amb accions contínues de
formació, assessorament i auditories en estalvi energètic, dirigit especialment a les persones
en risc d’exclusió residencial.

DESCRIPCIÓ
Acció vinculada al Pla d’Habitatge Social de Menorca.
A través de visites i auditories energètiques es busca conèixer la demana energètica i el consum d’energia
dels habitatges. Es pretén reduir la seva demanda energètica a través d’actuacions de millora de l’aïllament,
control dels guanys solars, així com altres mesures passives. També es proposa disminuir el consum
d’energia mitjançant la formació dels usuaris en mesures d’estalvi i amb l’assessorament per aplicar millores
en les instal·lacions de climatització, il·luminació i ACS, en els seus règims d’ús i en la contractació dels
serveis.
Aquestes auditories i accions de rehabilitació seran prioritàries per aquelles famílies que es troben en
situacions de pobresa energètica i risc d’exclusió residencial, vinculat al Pla d’Habitatge Social de Menorca.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€/any

Mig termini

Consorci de Residus i Energia
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5.2.4 ACCIONS PER LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia
eficient i autosuficient des del punt
vista dels recursos i l’energia, amb una
alta resiliència i amb una menor petjada
ambiental.

O.2.4

Reduir les emissions de GEH causants del
canvi climàtic (mitigació) i les emissions de
gasos contaminants alhora que es reforça
la capacitat d’adaptació als riscos i
oportunitats climàtiques (adaptació).

FITES PER AL 2025
-

Que la qualitat de l'aire es mantingui en qualitat bona o excel·lent, també per a l'ozó
Disposar d’indicadors sobre la contaminació de l’aire actualitzats amb informació accessible a la
ciutadania en temps real
Reduir les emissions GEI el 40% per a l’any 2025 (en base als valors de 1990)
100% dels municipis amb PAESC aprovat i que cada any es duguin a terme les accions previstes i
s’avaluïn els resultats
Assessorament a 300 empreses per al seu càlcul de petjada de carboni i com reduir-la

ACCIONS
L’estiu de 2018 es va aprovar el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica, el qual inclou
mesures des de l’àmbit públic, empresarial i social. L’horitzó que fixa el Projecte de llei és tenir unes illes
lliures de combustibles fòssils i el 100 % d’energies renovables el 2050. Per a 2030 les previsions són
disposar d’un 35 % de renovables, un 23 % de reducció del consum energètic i una minva del 40 % de les
emissions contaminants.
El Pla de Mitigació del canvi climàtic de les Illes Balears diu que el 76% de reducció d‘emissions es fa amb 3
accions: integració del sistema elèctric balear amb el peninsular (millora mix renovable), millorar masses
forestals per fixació de CO2 i pla de gestió ZEC posidònia (embornal). Les 3 accions estan en procés
d’execució segons la DGEICC del GOIB.
A continuació es llisten aquelles accions on el Pla d’Acció cal que treballi de forma complementària al Pla de
Mitigació de les Illes Balears i que es consideren més rellevants per la sostenibilitat a la RBM.
ACCIONS PER LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ/ MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
»A.2.4.1

Redacció i implementació dels Plans de Millora de la qualitat de l’aire dels municipis de
Menorca.

A.2.4.2

Reconversió de la central tèrmica de Maó.

A.2.4.3
»A.2.4.4

Establiment d’acord amb l’administració competent d’una regulació del combustible
utilitzat dins la zona de port, penalitzant el fuel.
Declaració de la Destinació Turística Starlight i execució de les accions de millora de
l’eficiència i reducció contaminació lumínica.

ACCIONS PER L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
»A.2.4.5
A.2.4.6

Redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) a tots els
municipis de l’illa, realització de la coordinació a nivell insular i executar-ne les accions.
Verificació periòdica dels mecanismes d’adaptació al canvi climàtic vigents per als
diferents sectors segons el Full de ruta per a l’adaptació al canvi climàtic a les Illes
Balears.

A.2.4.7

Creació d’una xarxa de refugis climàtics.

»A.1.3.1

Inventari dels elements patrimonials i de paisatge que poden ajudar en l’adaptació al
canvi climàtic i la prevenció de riscos (arquitectura vernàcula, parets seques, sèquies,
etc.) i establiment de les eines necessàries per la seva recuperació i gestió.
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OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia
eficient i autosuficient des del punt
vista dels recursos i l’energia, amb una
alta resiliència i amb una menor petjada
ambiental.

O.2.4

Reduir les emissions de GEH causants del
canvi climàtic (mitigació) i les emissions de
gasos contaminants alhora que es reforça
la capacitat d’adaptació als riscos i
oportunitats climàtiques (adaptació).

ACCIONS PER LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.8
A.2.4.9

Suport i assessorament a les empreses per a que facin el càlcul de la petjada de
carboni.
Redacció, aprovació i implementació a nivell insular i dels ajuntaments de criteris de
contractació i compra verda de l’administració insular i local.

ACCIONS PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT EN RELACIÓ A LA QUALITAT DE L’AIRE I EL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.10

Millora de la xarxa d’estacions de mesura de la qualitat de l’aire, de titularitat pública:
dins zones urbanes i en els entorns de les principals fonts emissores.

A.2.4.11

Millora de l’accés a la informació sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic.

A.2.4.12
A.2.4.13

Realitzar un estudi epidemiològic sobre afectacions i patologies associades a la mala
qualitat de l’aire, especialment a Maó.
Aplicació dels criteris de la condicionalitat agrària a l’hora d’aplicar purins minimitzant
la contaminació aèria per òxids de nitrogen.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.8.
AP.11.
AP.12.
AP.18.
AP.23.
AP.31.
AP.36
AP.37.
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Aplicació de les accions del Pla Director Sectorial de Mobilitat
Aplicació de les accions del futur Pla de Transició Energètica
Aplicació de les accions del Pla de mitigació del canvi climàtic de els Illes Balears
Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI)
Desplegament del Pla Director Insular de transport de viatgers de Menorca
Reformulació i ampliació de les línies i la dotació del Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera
Revisió del Pla de subvencions del Consell Insular de Menorca
Aplicació de les accions i seguiment de l’Estratègia Local Participativa Rural de Menorca

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ/ MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
»A.2.4.1

Redacció i implementació dels Plans de Millora de la qualitat de l’aire dels municipis de
Menorca.

DESCRIPCIÓ
Vetllar perquè s’aprovi el de Maó i aplicar el Pla Marc de Qualitat de l’aire a nivell de les illes Balears per tal
que cada municipi disposi del seu pla i aquests es coordinin a nivell d’illa.
Estudiar les implicacions del transport marítim i aeri a l’emissió de gasos contaminants, així com la central
tèrmica, i avaluar algunes de les actuacions que es podien implantar com prohibir als vaixells l’ús del fueloil
dins els ports de Maó i Ciutadella o reconvertir la central tèrmica (A.2.4.2).
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 1.1.2. de l’Estratègia de desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre la millora de la gestió dels recursos mitjançant
l’ús de noves tecnologies.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Elaboració del Pla: 30.000€

Mig termini

GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ/ MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
A.2.4.2

Reconversió la funció de la central tèrmica de Maó.

DESCRIPCIÓ
La central tèrmica de Maó és la principal font emissora de gasos i partícules contaminants (és la responsable
el 60% de les emissions de CO2 de l’illa).
Aquesta acció proposa un canvi de visió respecte la funció d'aquesta planta: relegar paulatinament la funció
de la central tèrmica a recolzament quan no hi hagi prou sol o vent per tal de donar estabilitat de la xarxa
elèctrica. Cal considerar introduir sistemes d’emmagatzematge d’electricitat, que ara per ara serien les
bateries. Aturar primer els grups de fueloil i anar bàsicament amb les turbines.
Per aconseguir-ho caldrà que s’analitzi l’impacte sobre la producció de la posta en funcionament de cada
instal·lació d’energies renovables.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

500.000€

Curt termini

GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic
CIM, D.I. Reserva de biosfera

103

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ/ MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
A.2.4.3

Establiment d’acord amb l’administració competent d’una regulació del combustible utilitzat
dins la zona de port, penalitzant el fuel.

DESCRIPCIÓ
El transport marítim té una gran importància per a la cohesió i desenvolupament econòmic de Menorca i
Europa en general, però, al mateix temps, i degut fonamentalment a les emissions de sofre, és una font de
contaminació, sobretot a les zones properes a la costa, que és on viu la majoria de la població.
Per això, des de la Comissió Europea s'han definit una sèrie de zones marines protegides que són
particularment sensibles a la contaminació i exigeixen límits estrictes de sofre als combustibles de les
embarcacions, són les anomenades SECAs (Sulphur Emission Control Areas).
En relació a l’acció 2.4.3, que ajudi a electrificar les flotes, es tracta regular la utilització del fuel dins el port,
penalitzant-lo, agafant com a exemple les condicions i regulacions de les zones SECA.
Cal tenir en compte l’acció A.2.5.14 sobre l'estudi sobre les necessitats i vies de foment de vaixells de
passatgers propulsats per energies més netes i sostenibles.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Llarg termini

GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ/ MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
»A.2.4.4

Declaració de la Destinació Turística Starlight i execució de les accions de millora de
l’eficiència i reducció contaminació lumínica.

DESCRIPCIÓ
Una destinació turística Starlight és un lloc visitable el qual gaudeix d’una excel·lent qualitat del cel fosc per
tal de poder contemplar el firmament i és, a la vegada especialment apte per a desenvolupar-hi activitats
turístiques basades en aquest recurs natural.
Entre altres, amb aquesta declaració es busca treballar per a la promoció de l’eficiència energètica dels
enllumenats exteriors, evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i prevenir els efectes de la
contaminació lumínica en la visió del cel. L’estiu de 2018, el Consell Insular aprovà inicialment la redacció del
reglament de protecció del cel nocturn amb l’objectiu de reduir la contaminació lumínica de l’illa.
En aquest sentit, el Pla de Desenvolupament Turístic també proposa treballar en aquesta línia a través de les
accions TMA 4.3.1. i 4.3.2. sobre protecció del cel nocturn, reduir la contaminació lumínica i millorar
l’eficiència energètica.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

500.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM,D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística
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ACCIONS PER L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
»A.2.4.5

Redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) a tots els municipis de
l’illa, realització de la coordinació a nivell insular i executar-ne les accions.

DESCRIPCIÓ
Ajustar el objectius PAESC pel que fa la reducció d’emissions de GEH en relació al que diu el Govern Balear
en la futura Llei de Canvi Climàtic de reducció un 40% les emissions el 2030 i un 100% el 2050.
Aquesta acció cal que es realitzi de manera coordinada amb l’acció A.2.3.5 sobre el programa de plans de
gestió energètica als serveis públics i equipaments per tal de no tenir solapaments o duplicació de les
accions.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€/any (A.2.3.5)

Curt termini

Consorci de Residus i Energia
GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat

ACCIONS PER L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.6

Verificació periòdica dels mecanismes d’adaptació al canvi climàtic vigents per als diferents
sectors segons el Full de ruta per a l’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears.

DESCRIPCIÓ
El full de ruta de les Illes Balears per a l’adaptació al canvi climàtic presenta l’anàlisi de riscos climàtics sobre
les set àrees d’actuació identificades com a més rellevants en matèria d’adaptació al canvi climàtic (a les
Illes Balears):: aigua, energia, medi natural, sectors primari i secundari, salut, territori i turisme.
Les conclusions d’aquest estudi serveixen de base per definir estratègies que permetin millorar la capacitat
d’adaptació i reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic a les Illes Balears.
A més a més, actualment està en redacció un estudi de vulnerabilitat sectorial al canvi climàtic per als
municipis de les Illes Balears a través de 18 indicadors, els quals podran ser revisats periòdicament pels
municipis Menorquins i així revisar les estratègies d’adaptació amb dades actualitzades.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic
Consorci de Residus i Energia
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.7

Creació d’una xarxa de refugis climàtics

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’habilitar una sèrie d’espais, tancats o a l’aire lliure, on les persones més vulnerables davant
efectes del clima, com poden ser ones de calor, es puguin refugiar les hores de més perill. Aquests espais
han d’estar climatitzats, o ombrejats en cas que siguin a l’exterior, han de tenir accés l’aigua potable i
cobertura vegetal per fomentar l’evapotranspiració i la protecció solar. A més a més, han d’estar ben
publicitats i coordinats, així com repartits pel territori. Els Ajuntaments han de facilitar als col·lectius
considerats de risc per aquesta mena d’episodis la informació necessària i facilitats de trasllat en cas que no
disposin de mitjans propis.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
Ajuntaments
Entitats sociosanitàries
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ACCIONS PER LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.8

Suport i assessorament a les empreses per a que facin el càlcul de la petjada de carboni.

DESCRIPCIÓ
La nova llei de canvi climàtic obligarà a que el 2020 les grans i mitjanes empreses calculin la seva petjada de
carboni i a partir del 2025 hauran de presentar plans de reducció amb objectius mínims i vinculants.
Per tal que les empreses coneguin les eines per a fer aquest càlcul així com els projectes de compensació se
les assessorarà i acompanyarà en el procés de registre.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.9

Redacció, aprovació i implementació a nivell insular i dels ajuntaments de criteris de
contractació i compra verda de l’administració insular i local.

DESCRIPCIÓ
Sobre els criteris de compra sostenible ja establerts pel CIM, es concreta en la creació d’incentius per a
proveïdors de l’administració pública certificats com a sostenibles, o que incorporin criteris de sostenibilitat
en els seus serveis, per exemple prioritzant aquells proveïdors o concursants que estiguin certificats com
usuaris d’energia renovable.
El Pla Insular de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca inclou una acció amb codi MUE106 anomenada
“Ambientalització de l'administració i compra pública ambientalment correcta”, molt alineada amb
l’objectiu que persegueix l’aprovació dels criteris esmentats.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
Ajuntaments

ACCIONS PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT EN RELACIÓ A LA QUALITAT DE L’AIRE I EL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.10

Millora de la xarxa d’estacions de mesura de la qualitat de l’aire, de titularitat pública: dins
zones urbanes i en els entorns de les principals fonts emissores.

DESCRIPCIÓ
La xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l’aire és gestionada per la Direcció General d’Energia i
Canvi Climàtic del Govern Balear i consta de cinc estacions de vigilància i control i una estació mòbil. A
Menorca n’hi ha una a Ciutadella.
A més de les estacions pròpies, la Conselleria de Medi Ambient rep les dades dels diferents punts de mesura
establerts per certes empreses, com és el cas de les estacions situades al voltant de la central tèrmica de
Maó i la de Sant Lluis.
Es creu convenient millorar aquesta xarxa, especialment dins les zones urbanes i en entorns de les principals
fonts emissores, així com publicar regularment els resultats per tal de poder ajustar les mesures de millora
de la qualitat de l’aire (actualment els resultats estan disponibles a la pàgina web de la conselleria).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Curt termini

GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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ACCIONS PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT EN RELACIÓ A LA QUALITAT DE L’AIRE I EL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.11

Millora de l’accés a la informació sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic.

DESCRIPCIÓ
Tal i com s’ha comentat a l’A.2.4.10, actualment el GOIB penja resultats a la web del control que realitza
respecte la qualitat de l’aire, tant els informes anuals com informació de la xarxa de vigilància amb dades
mensuals de les estacions de control.
Es proposa que aquesta informació sigui més accessible als ciutadans de forma actualitzada i entenedora,
per exemple amb panells informatius a les carreteres i propers als focus emissors, realitzant una tasca no
només informativa, o per si calgués prendre mesures d’autoprotecció, sinó també de conscienciació.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic

ACCIONS PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT EN RELACIÓ A LA QUALITAT DE L’AIRE I EL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.12

Realitzar un estudi epidemiològic sobre afectacions i patologies associades a la mala qualitat
de l’aire, especialment a Maó.

DESCRIPCIÓ
Maó ha format part d’alguns estudis que relacionen la incidència de càncer amb la contaminació industrial a
nivell més global, però es considera necessària la realització d’aquest estudi epidemiològic per detectar les
afectacions i patologies de la població que poden estar associades a la mala qualitat de l’aire, especialment
a Maó, per tal de prendre les mesures de protecció i acció pertinents.
El principal agent contaminant és l'ozó troposfèric, que inhalar-lo provoca un increment dels riscos de
malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, a més d'un agreujament de patologies
cardiovasculars.
L’any 2017 es van traspassar els límits permesos de contaminació per ozó troposfèric a causa de l’intens
trànsit rodat, marítim i aeri i a l’increment del consum d’electricitat produïda a la central tèrmica.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

30.000€

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic
Conselleria de Salut
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ACCIONS PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT EN RELACIÓ A LA QUALITAT DE L’AIRE I EL CANVI CLIMÀTIC
A.2.4.13

Aplicació dels criteris de la condicionalitat agrària a l’hora d’aplicar purins minimitzant la
contaminació aèria per òxids de nitrògen.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d‘assegurar que els criteris existents d’aplicació dels purins per mitigar o minimitzar l’alliberament
d’òxids de nitrogen a l’aire es segueixin.
Quan els agricultors apliquen purins al camp per a la seva fertilització es contaminen no sols els aqüífers sinó
també l'atmosfera a causa dels òxids de nitrogen que contribueixen a l'efecte hivernacle. L'alliberament
d'aquests òxids de nitrogen es produeixen principalment quan els purins són aplicats amb altes
temperatures, amb elevada humitat, en sòls recentment llaurats (en què no hi ha plantes o rostolls que
puguin retenir els purins)... tot això produint la volatilització dels òxids de nitrogen a l'atmosfera.
Cada any, el Govern Balear publica en el "reglament de la PAC" (Política Agrària Comuna), un conjunt de
bones pràctiques a que s'han d'atendre els agricultors si volen rebre certes subvencions. Es tracta
d’assegurar el compliment d’aquests criteris, així com la seva difusió i comprensió dins el sector.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM,D.I. Medi Rural i Marí
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5.2.5 ACCIONS PER LA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE
OBJECTIU GENERAL

2

Treballar per una societat i economia eficient i
autosuficient des del punt vista dels recursos i
l’energia, amb una alta resiliència i amb una
menor petjada ambiental.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.2.5

Ambientalitzar la mobilitat pública i privada per fer-la
més eficient i aconseguir la baixa dependència de
combustibles fòssils.

FITES PER AL 2025
-

Reduir al 15% de la demanda energètica total del transport terrestre
Arribar a un 15% de la demanda energètica del transport terrestre coberta amb vehicle elèctric
25 % dels viatges mecanitzats es realitzin en transport públic o bicicleta el 2026
100% municipis amb Pla Mobilitat Sostenible aprovat i que cada any es duguin a terme les accions
previstes i s’avaluïn els resultats
Que es disposi del Pla Insular de la Bicicleta redactat i que cada any es duguin a terme les accions
previstes i s’avaluïn els resultats
Doblar l’ocupació mitjana dels cotxes fins les 2,5 persones per cotxe

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA
»A.2.5.1
A.2.5.2
A.2.5.3
»A.2.5.4
A.2.5.5
A.2.5.6

Execució i ampliació del Projecte “Menorca Smart Island: Energy and Mobility (MeSIEM
2020) ” pel desplegament de la mobilitat elèctrica a l’illa.
Creació d’una línia de subvencions per la compra de vehicles elèctrics així com
bonificacions fiscals per l’autogeneració d’energia per a la recàrrega de vehicles a les llars
i empreses de lloguer de vehicles mitjançant plaques solars fotovoltaiques.
Creació de convenis amb les empreses de lloguer de cotxes per aconseguir una quota
mínima de vehicles elèctrics.
Creació de convenis amb el sector de la logística i transport per promocionar el vehicle
elèctric en la seva activitat.
Creació de convenis amb les empreses de transport marítim per aconseguir que els
passatgers que viatgin amb cotxe elèctric tinguin bonificacions.
Introducció gradual del bus elèctric en les concessions actuals i futures.

ACCIONS PER A LA PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
A.2.5.7

»A.2.5.8

»A.2.5.9

Redacció, execució i coordinació urbanística intermunicipal dels Plans de Mobilitat Urbana
Sostenible municipals que potenciïn la mobilitat amb mitjans de transport no motoritzats,
en transport públic i la intermodalitat entre mitjans de transport.
Redacció dels Plans de Mobilitat a les principals polaritats de l’illa (aeroport, hospital
Mateu Orfila i Consell Insular) d’acord amb els centres de treball i promocionar
estratègies transport públic, carsharing i carpooling.
Aplicació de mesures per a la reducció dels accessos incontrolats a àrees naturals i
ordenació dels aparcaments en zones ecològicament sensibles segons la capacitat de les
platges.

ACCIONS PER A L’IMPULS DELS MITJANS NO MOTORITZATS
»A.2.5.10

Accions de millora, ampliació i foment de l’ús de la xarxa de carrils bici i de la seva
connectivitat a nivell insular.

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DE LA MOBILITAT
A.2.5.11

Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin tenir
un coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades de mobilitat.

»A.2.5.12

Realització periòdica d’enquestes de mobilitat àmplies, tant a turistes com a residents.

A.2.5.13

Estudi sobre les necessitats del taxi a l’illa.

A.2.5.14

Estudi sobre les necessitats i vies de foment de vaixells de passatgers propulsats per
energies més netes i sostenibles.
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OBJECTIU GENERAL

Ambientalitzar la mobilitat pública i privada per fer-la
més eficient i aconseguir la baixa dependència de
combustibles fòssils.
Estudi i promoció dels mitjans col·laboratius de transport, per tal de reduir el parc de
vehicles de l'illa.
Estudi dels mecanismes adients per a l’establiment d’una limitació del nombre de cotxes
de lloguer en relació a la posta en marxa d’altres mecanismes que donin sortida a la
demanda.
Creació d’un sistema de seguiment de la freqüentació en el litoral i la costa per a poder
arribar a l’establiment de mesures d’ordenació de la zona marina, el sistema dunar i les
platges per garantir la protecció real de l’entorn.

OBJECTIU ESPECÍFIC
»A.2.5.15
A.2.5.16

»A.1.2.4

2

Treballar per una societat i economia eficient i
autosuficient des del punt vista dels recursos i
l’energia, amb una alta resiliència i amb una
menor petjada ambiental.

O.2.5

ACCIONS PER LA SENSIBILITZACIÓ DE LA POBLACIÓ
A.2.5.17

Realització d’una campanya de comunicació potent adient a la oferta de transport públic.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.8.
AP.12.
AP.23.
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Aplicació de les accions del Pla Director Sectorial de Mobilitat
Aplicació de les accions del Pla de mitigació del canvi climàtic de els Illes Balears
Desplegament del Pla Director Insular de transport de viatgers de Menorca

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA
»A.2.5.1

Execució i ampliació del Projecte “Menorca Smart Island: Energy and Mobility (MeSIEM
2020)” pel desplegament de la mobilitat elèctrica a l’illa.

DESCRIPCIÓ
El projecte “Menorca Smart Island es transforma en un projecte integral per al desplegament de la mobilitat
elèctrica a l’illa mitjançant accions com: l’electrificació dels sistemes de transport terrestre impulsant,
gestionant i mantenint una xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (transport públic, flota
de cotxes de lloguer, vehicles particulars...), l’ampliació de la xarxa actual i impulsant bonificacions fiscals
per la compra de vehicles elèctrics (aplicable al sector de lloguer de cotxes i als particulars).
Per tal de minimitzar l’impacte de la mobilitat sobre el medi, és recomanable relacionar la demanda de
consum del vehicle elèctric amb la generació distribuïda d’energia, és a dir, relacionar els punts de recàrrega
des vehicles amb energies renovables.
A més a més, la nova llei de canvi climàtic obligarà a que el 2020 el 2% de la flota de les empreses de lloguer
de cotxes a les Illes Balears sigui elèctrica, i que a partir d’aquí augmenti progressivament.
Cal però que s’impulsi paral·lelament la producció d’energia elèctrica per alimentar aquesta nova demanda,
relacionat amb l’A.2.3.10 sobre implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis i aparcaments públics.
En aquest sentit, el Pla de Desenvolupament Turístic inclou l’acció TMA 2.1.4. que proposa ampliar la xarxa
de punts de recàrrega per vehicles elèctric.
L’A.2.5.6 sobre la proposta de fer proves de bus elèctric, també està relacionada amb aquesta acció.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

2019: 685.000€
Ampliació: 300.000 anuals

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Mobilitat
Consorci de Residus i Energia

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA
A.2.5.2

Creació d’una línia de subvencions per la compra de vehicles elèctrics així com bonificacions
fiscals per l’autogeneració d’energia per a la recàrrega de vehicles a les llars i empreses de
lloguer de vehicles mitjançant plaques solars fotovoltaiques.

DESCRIPCIÓ
En el marc del projecte “Menorca Smart Island” explicat a l’A.2.5.1, es pretén renovar progressivament la
flota automobilística privada i de lloguer i que s’alimenti d’energia renovable, per aquest motiu cal que hi
hagi una línia de subvencions que fomenti la compra de vehicles elèctrics.
Cal però que s’impulsi paral·lelament la producció d’energia elèctrica amb font renovable per alimentar
aquesta nova demanda (relacionat amb l’A.2.3.10 sobre implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en
edificis i aparcaments públics) o bonificacions fiscals associades a la compra d’un vehicle si a més es realitza
una instal·lació de recàrrega vinculada a la generació amb plaques solars fotovoltaiques.
En aquest sentit, el Pla de Desenvolupament Turístic inclou l’acció TMA 2.1.1. de bonificacions fiscals per la
compra de vehicles elèctrics en el sector de lloguer de vehicles.
Dins aquesta acció i com a vehicle, també cal tenir en compte el gran potencial de la bicicleta elèctrica a més
de cotxe.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Mobilitat
Consorci de Residus i Energia
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ACCIONS PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA
A.2.5.3

Creació de convenis amb les empreses de lloguer de cotxes per aconseguir una quota mínima
de vehicles elèctrics.

DESCRIPCIÓ
En el marc del projecte “Menorca Smart Island” explicat a l’A.2.5.1, es vol promoure la conversió progressiva
de la flota de lloguer de vehicles en elèctrics. Així, es proposa la negociació amb les empreses de lloguer de
cotxes per aconseguir una quota mínima de vehicles elèctrics i limitar la quantitat total de vehicles de
lloguer que poden importar.
La nova llei de canvi climàtic obligarà a que el 2020 el 2% de la flota de les empreses de lloguer de cotxes a
les Illes Balears sigui elèctrica, i que a partir d’aquí augmenti progressivament.
Cal però que s’impulsi paral·lelament la producció d’energia elèctrica per alimentar aquesta nova demanda,
relacionat amb l’A.2.3.10 sobre implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis i aparcaments públics.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Mobilitat
Consorci de Residus i Energia
Empreses del sector

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA
»A.2.5.4

Creació de convenis amb el sector de la logística i transport per promocionar el vehicle
elèctric en la seva activitat.

DESCRIPCIÓ
En el marc del projecte “Menorca Smart Island” explicat a l’A.2.5.1, es pretén treballar amb el sector de la
logística per electrificar la seva flota. Així, es proposa la negociació amb les empreses del sector de la
logística i transport per promocionar el vehicle elèctric en la seva activitat.
Cal però que s’impulsi paral·lelament la producció d’energia elèctrica per alimentar aquesta nova demanda,
relacionat amb l’A.2.3.10 sobre implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis i aparcaments públics.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Mobilitat
Consorci de Residus i Energia
Empreses del sector

ACCIONS PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA
A.2.5.5

Creació de convenis amb les empreses de transport marítim per aconseguir que els
passatgers que viatgin amb cotxe elèctric tinguin bonificacions.

DESCRIPCIÓ
En el marc del projecte “Menorca Smart Island” explicat a l’A.2.5.1, es pretén treballar amb el sector de la
logística en transport marítim per beneficiar aquells usuaris de vehicle elèctric que vulguin viatjar a l’illa amb
el seu vehicle. Així, es proposa la negociació amb les empreses del sector de transport de viatgers per
aconseguir descomptes i la presència de punts de recàrrega en els vaixells.
Cal però que s’impulsi paral·lelament la producció d’energia elèctrica per alimentar aquesta nova demanda,
relacionat amb l’A.2.3.10 sobre implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis i aparcaments públics.
Aquesta, entre altres, és una de les accions per a potenciar la sostenibilitat en el sector nàutic que es
podrien impulsar des del Centre de formació de la Mar (A.3.5.5.).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Mobilitat
Consorci de Residus i Energia
Empreses del sector
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ACCIONS PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA
A.2.5.6

Introducció gradual del bus elèctric en les concessions actuals i futures.

DESCRIPCIÓ
En el marc del projecte “Menorca Smart Island” explicat a l’A.2.5.1, es pretenen impulsar els sistemes
públics de mobilitat elèctrica.
La idea seria iniciar la prova amb els busos urbans, els quals es consideren més apropiats degut a les
distàncies que recorren, tot i que també es proposa fer proves de bus elèctric entre Maó i Ciutadella,
ubicant els punts de recàrrega a les estacions principals de l’illa, des d’on surten els autobusos. Aquests
punts de recàrrega s’han explicat a l’A.2.5.2. Per aconseguir-ho cal que en les renovacions de concessions
s’especifiqui com es farà la renovació de flotes de les empreses.
Cal però que s’impulsi paral·lelament la producció d’energia elèctrica per alimentar aquesta nova demanda,
relacionat amb l’A.2.3.10 sobre implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis i aparcaments públics.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Prova pilot: 1.200.000€/3 vehicle.

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Mobilitat
Consorci de Residus i Energia
Empreses concessionàries

ACCIONS PER A LA PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
A.2.5.7

Redacció, execució i coordinació urbanística intermunicipal dels Plans de Mobilitat Urbana
Sostenible municipals que potenciïn la mobilitat amb mitjans de transport no motoritzats, en
transport públic i la intermodalitat entre mitjans de transport.

DESCRIPCIÓ
Malgrat el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears estableixi una obligatorietat per a la
redacció de plans de mobilitat sostenible segons la població dels municipis, aquest hauria de redactar-se a
tots els municipis de Menorca i no només a Maó i Ciutadella, tenint en compte l’aposta per la sostenibilitat i
el foment del transport públic que es vol fer, la dispersió territorial, l’estacionalitat, la mobilitat turística,
etc. Un dels aspectes interessants a treballar és la promoció dels mitjans de transport més nets (bicicleta,
transport públic i a peu) per accedir als espais d’alt valor ambiental.
L’Estratègia Balear del Canvi Climàtic i Pla de mitigació del Canvi Climàtic, a nivell de les Illes Balears,
apunten la importància de fomentar els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Actualment Maó té el
PMUS en fase final de redacció però serà necessari que els altres municipis, en la mesura del possible, es
coordinin i aglutinin recursos per realitzar els seus Plans de Mobilitat Urbana Sostenible.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Redacció PMUS supramunicipal
de l’illa: 80.000€

Curt termini

Ajuntaments
CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Mobilitat
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ACCIONS PER A LA PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
»A.2.5.8

Redacció dels Plans de Mobilitat a les principals polaritats de l’illa (aeroport, hospital Mateu
Orfila i Consell Insular) d’acord amb els centres de treball i promocionar estratègies transport
públic, carsharing i carpooling.

DESCRIPCIÓ
Tenint en compte la quantitat de persones que accedeixen diàriament a dues polaritats a l’illa com
l’aeroport i el Consell Insular, es preveu la redacció de Plans de Mobilitat Específics per aquests dos centres
generadors de mobilitat. L’objectiu d’aquests plans ha de ser millorar i potenciar els mitjans de transport
públic, la intermodalitat entre diferents tipus de transport públic i privat, els mitjans de transport no
contaminants i els sistemes de flotes compartides de vehicles (carsharing) i fomentar que les persones
comparteixin vehicle per realitzar els seus desplaçaments diaris (carpooling).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Redacció de dos plans mobilitat
d’empresa: 24.000€

Curt termini

Empreses
CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Mobilitat

ACCIONS PER A LA PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
»A.2.5.9

Aplicació de mesures per a la reducció dels accessos incontrolats a àrees naturals i ordenació
dels aparcaments en zones ecològicament sensibles segons la capacitat de les platges.

DESCRIPCIÓ
Es proposa que es realitzi un estudi de les zones on es coneix que hi ha problemes d’accés al litoral en les
èpoques de freqüentació punta per tal de posar les mesures necessàries per ordenar els accessos. Un
exemple on cal actuar és el Cap de Favàritx.
En relació a aquestes mesures, està relacionada l’A.1.2.4. En primer lloc, mitjançant mecanismes de
sensorització es pretén establir sistemes de recompte d’usuaris i d’ordenació dels aparcaments en zones
ecològicament sensibles. En segon lloc, cal determinar la capacitat de les platges segons criteris de
conservació de la biodiversitat i s’estableix una capacitat màxima de vehicles que poden accedir a
l’aparcament ordenat i, en paral·lel, es realitzen campanyes de promoció de l’accés als espais naturals en
transport públic i mitjans de transport no motoritzat.
Aquesta acció respon als actuals problemes de sobrefreqüentació i l’aparcament indegut que afecta en
molts casos a zones de litoral amb valors naturals rellevants, com per exemple als punts d’accés al camí de
cavalls o el cap de favàritx
El Pla de Desenvolupament Turístic inclou l’acció ITA 2.2.3 Mantenir i millorar els accessos a platges, i caldrà
vetllar perquè aquestes millores es realitzin d’acord a l’estudi fruit d’aquesta acció.
Dins del projecte “Smart Island” de l’A.2.5.1, es preveu la sensorització dels aparcaments de les zones
ecològicament més sensibles que t’indicarà, sense necessitat d’accedir-hi mitjançant una aplicació al mòbil,
si no hi ha places lliures on aparcar. L’acció concreta sobre l’ús de noves tecnologies correspon a l’A.2.5.11.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi inicial i projecte executiu:
25.000€
Actuacions: 500.000€

Mig termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Parc Natural de s’Albufera des
Grau
Ajuntaments

Depenent del projecte es pot fer
una provisió de 50.000€ (mesures
toves d’ordenació)
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ACCIONS PER A L’IMPULS DELS MITJANS NO MOTORITZATS
»A.2.5.10

Accions de millora, ampliació i foment de l’ús de la xarxa de carrils bici i de la seva
connectivitat a nivell insular.

DESCRIPCIÓ
En relació a les bicicletes, es considera interessant aprofitar la feina feta de la proposta de vials no
motoritzats de l’any 2001, que estudiava els accessos veïnals per a bicicletes i vianants i que és una xarxa
que està parcialment executada. En els trams que cal un vial al costat de la carretera caldria aplicar-ho al Pla
de Carreteres.
Es tracta de desenvolupar accions de promoció d’aquest mitjà de transport per al transport supramunicipal
com completar la xarxa insular de carrils bici i aparcaments segurs entre els municipis i entre aquests i les
àrees urbanes disperses tant per a la població local com per a visitants.
Cal dir que no es parteix de zero ja que la 1a fase ja s’ha executat i, a més, hi ha una àmplia xarxa de camins
a l’illa. També ha de tenir en compte el foment de la intermodalitat en l’acondicionament d’aparcament
segurs, prou espai als autobusos per a transportar bicicletes, entre altres.
A més a més, es proposa que s’estudiï la implantació d’una xarxa de recàrrega per a bicicletes elèctriques,
de lloguer i privades, per tal de promocionar aquest sistema de transport dins dels municipis i com a mitjà
de transport net per accedir a espais d’alt valor ambiental. Aquesta acció hauria d’anar acompanyada de
bonificacions per a la compra de bicicletes elèctriques i per la implantació de punts de recàrrega per part
dels establiments locals.
El Pla de Desenvolupament Turístic inclou una acció complementària a aquestes: TMA 2.2.1. sobre crear
carrils bicis i per a vianants que comuniquin les zones turístiques amb els centres urbans.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Provisió per a l’execució de
mesures: 100.000€

Curt termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DE LA MOBILITAT
A.2.5.11

Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin tenir un
coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades de mobilitat

DESCRIPCIÓ
En relació a la proposta de l’A.1.2.4 sobre la creació d’un sistema de seguiment de la freqüentació del litoral
i l’A.2.5.9 sobre l’ordenació dels aparcaments, també és prioritari per a una bona gestió de la mobilitat tenir
dades actualitzades sobre els motius de desplaçament de residents i turistes, quins mitjans de transport
utilitzen (repartiment modal), la capacitat de les xarxes, els índex d’autocontenció, la cobertura dels
aparcaments, etc.
La recollida de dades es pot fer de manera automàtica mitjançant sensors, a través dels propis usuaris a
través d’aplicacions mòbils, amb observacions i treballs de camp o realitzant enquestes àmplies de manera
periòdica i sistemàtica (veure A.2.5.12). La tecnologia utilitzada dependrà del tipus d’informació que es vol
obtenir i amb quin propòsit.
Dins del projecte “Smart Island” de l’A.2.5.1, es preveu la sensorització dels aparcaments de les zones
ecològicament més sensibles que t’indicarà, sense necessitat d’accedir-hi mitjançant una aplicació al mòbil,
si no hi ha places lliures on aparcar i l’acció concreta correspon a l’A.2.5.11.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Sensorització: 100.000€

Mig termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DE LA MOBILITAT
»A.2.5.12

Realització periòdica d’enquestes de mobilitat àmplies, tant a turistes com a residents

DESCRIPCIÓ
Les enquestes de mobilitat són instruments que permeten obtenir informació sobre com i per què es mouen
tant residents com turistes. Les dades recollides poden esdevenir eines d’anàlisi de les tendències per a la
planificació de la mobilitat i de l’efectivitat de les mesures implantades si es realitzen periòdicament i de
manera sistemàtica.
Hi ha diferents tipus d’enquestes segons la informació que es vol obtenir, la periodicitat amb què es pretén
realitzar i la població a qui va dirigida: enquestes de mobilitat quotidiana, enquestes de mobilitat en dia
feiner, enquestes de mobilitat interurbana, etc.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Enquesta bianual: 20.000€

Mig termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DE LA MOBILITAT
A.2.5.13

Estudi sobre les necessitats del taxi a l’illa.

DESCRIPCIÓ
La llicència és insular i poden operar per tota l’illa, i en certs moments hi ha una descompensació entre la
oferta i la demanda, però cal un estudi en profunditat sobre la seva dinàmica real i necessitats com a
transport públic complementari als autobusos.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi: 20.000€

Llarg termini

CIM, D.I. Mobilitat

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DE LA MOBILITAT
A.2.5.14

Estudi sobre les necessitats i vies de foment de vaixells de passatgers propulsats per energies
més netes i sostenibles.

DESCRIPCIÓ
En relació a l’A.3.5.5. sobre l’impuls a accions per a potenciar la sostenibilitat en el sector nàutic que des del
Centre de formació de la Mar, es pretén estudiar àmpliament el potencial i les necessitats d’impulsar
mitjans de mobilitat marítima més nets i sostenibles, per exemple, vaixells elèctrics per a trajectes curts i a
gas natural per a distàncies més llargues.
Aquesta acció aniria acompanyada d’un programa de bonificacions per a la compra de vaixells elèctrics o
velers amb ús mínim de motor.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi: 20.000€

Curt termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera

116

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DE LA MOBILITAT I
»A.2.5.15

Estudi i promoció dels mitjans col·laboratius de transport , per tal de reduir el parc de
vehicles de l'illa.

DESCRIPCIÓ
Es concreta en analitzar les diferents opcions d’entre els mitjans col·laboratius de transport existents per tal
de promocionar-los segons la seva potencialitat d’implantació a l’illa en diferents sectors. Alguns exemples
de mitjans col·laboratiu són iniciatives per fomentar compartir el vehicle privat pels desplaçaments de
commuting (de casa a la feina i de la feina a casa), hotels que ofereixen servei shuttle entre l’hotel i
l’aeroport, o l’hotel i diferents centres d’atracció, empreses i escoles que ofereixen un servei de transport en
autobús, entre altres. En general es tracta de, a través de l’estudi i la redacció de plans de desplaçament,
fomentar l’alta ocupació dels vehicles.
També hi ha iniciatives privades que, mitjançant aplicacions (carpooling o carsharing per residents i/o
turistes) promouen aquest tipus de mitjans col·laboratius.
L’estudi que proposa aquesta acció és necessari per a trobar solucions innovadores i “a mida” a les
casuístiques de l’illa, que es puguin dur a terme des de l’administració com el transport públic a demanda,
packs combinats de lloguer de cotxe i transport públic per a desincentivar l’ús del cotxe si no és
absolutament necessari, l’habilitació de zones per a recollir passatgers, etc., o bé per a que des dels sectors
econòmics i els particulars es posin en marxa iniciatives pròpies.
En relació a aquesta acció, des del projecte “Menorca Smart Island” explicat a l’A.2.5.1, es pretén impulsar
sistemes elèctrics de cotxe compartit per a la mobilitat diària dels residents de l’illa i per la mobilitat
turística puntual. Per aquest motiu es proposa estudiar la implantació de sistemes de car-sharing però que
es realitzin exclusivament amb vehicles elèctrics
Cal però que s’impulsi paral·lelament la producció d’energia elèctrica per alimentar aquesta nova demanda,
relacionat amb l’A.2.3.10 sobre implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis i aparcaments públics.
El Pla de Desenvolupament Turístic proposa en la seva acció TA 2.4.1. implantar sistema de car-sharing
entre turistes.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi:20.000€
Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Consorci de Residus i Energia
Empreses del sector

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DE LA MOBILITAT
A.2.5.16

Estudi dels mecanismes adients per a l’establiment d’una limitació del nombre de cotxes de
lloguer en relació a la posta en marxa d’altres mecanismes que donin sortida a la demanda.

DESCRIPCIÓ
Menorca té un alt índex de motorització degut sobretot als vehicles de lloguer turístic. Ara bé, el pla preveu
diversos mecanismes que incidiran en la mobilitat dels visitants i per tant caldrà que es vetlli per a que això
repercuteixi sobre una reducció d’aquest índex.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi: 12.000€

Mig termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera

117

ACCIONS PER LA SENSIBILITZACIÓ DE LA POBLACIÓ
A.2.5.17

Realització d’una campanya de comunicació potent adient a la oferta de transport públic.

DESCRIPCIÓ
El transport públic genera menys impactes sobre el territori que el transport privat motoritzat pel que fa al
consum energètic, emissions, consum d’espai i seguretat vial.
Tenint en compte l’alt índex de motorització de Menorca, cal incidir en la promoció de l’ús del transport
públic, així com dels mitjans no motoritzats, tant pels desplaçaments de residents com de turistes.
En aquest sentit, es proposa realitzar una àmplia campanya de comunicació, adreçada a diferents sectors de
la població, amb l’objectiu de promocionar la nova oferta de transport públic, de manera que donant a
conèixer la nova oferta es generi més demanda.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Campanya anual: 12.000€/any

Curt termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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5.3 PROGRAMA D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOSTENIBLE
5.3.1 ACCIONS PER LA CIRCULARITAT DE L’ECONOMIA
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i
social sostenible, afavorint l’economia circular,
verda, blava i social.

O.3.1

Aconseguir majors nivells de sostenibilitat i
circularitat en l’economia a través de l'eficiència
d’ús dels recursos, la diversificació, la col·laboració,
les cadenes de producció i distribució baixes en
carboni,
l'actualització
tecnològica,
la
retroalimentació i la innovació.

FITES PER AL 2025
-

Disposar d’un sistema d'indicador d’ocupació verda
Aconseguir que al manco un polígon industrial redueixi en un 50% el seu consum de recursos
(energia, aigua i matèries)
Aconseguir que en el consum de recursos de l’agricultura hi hagi un 20% de reducció de consum
de recursos (energia, aigua i matèries)
Que el contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera inclogui criteris de temes d’economia circular
Que el BIT esdevingui un centre d'assessorament en empreses verdes i innovació de la
sostenibilitat amb un mínim de 52 assessoraments relacionats a l'any.
Que un 50% dels tràmits amb l'administració local i insular es realitzi a través de l'e-administració.
Que existeixi un pont de diàleg periòdic (amb el mecanisme i format que es cregui més
convenient) amb els sector agrari organitzat

ACCIONS
A continuació es proposen diferents accions que caldrà treballar amb els diferents sectors econòmics per
veure el seu interès i rellevància en el seu camí cap a la sostenibilitat. Per aquest motiu dins l’equip de
treball del pla es preveu un perfil tècnic amb aquest objectiu de desenvolupament econòmic.
ACCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR
»A.3.1.1
»A.3.1.2

Estudi i implantació del Projecte Agricultura Circular on es promogui el tancament del
cicle de vida dels productes, serveis, residus, aigua i energia en les explotacions
agràries.
Estudi i implantació del Projecte Ecopolígons on es promogui l’ambientalització dels
espais industrials i l’economia circular.

»A.3.1.3

Estudi i implantació d’un projecte d’economia circular en el sector de la construcció.

A.3.1.4

Treball conjunt amb els sectors econòmics per oferir cursos formatius que
introdueixin transicions cap a models productius més sostenibles.

»A.2.2.13

Creació d’una planta de biogàs per fraccions de residus biodegradables

A.3.5.7

Projecte de gestió, reciclatge i valorització de residus procedents del desballestament
d’embarcacions d’oci.

ACCIONS PER AL SUPORT A LES EMPRESES I IMPULS DE L’ENERGIA CIRCULAR
»A.3.1.5

A.3.1.6
A.3.1.7
A.3.1.8

Inclusió de la sostenibilitat en els diferents programes del Centre BIT Menorca per
potenciar Menorca com a territori idoni per a la creació i el desenvolupament de les
empreses tecnològiques, innovadores i sostenibles.
Treball amb les Organitzacions Professionals Agràries (OPAS) per a aconseguir fer
xarxa, coordinar-se més, compartir coneixement i innovació, ajudar-se mútuament i
modernitzar les infraestructures dels llocs.
Impuls i suport tècnic als sectors econòmics privats i al cooperativisme per afavorir la
venda de circuit curt de distribució.
Impuls i capacitació en la e-administració per tal de facilitar les gestions fiscals i
burocràtiques a través de l’ús de les TIC a tots els sectors.
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OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

»A.2.3.3
A.2.4.9

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i
social sostenible, afavorint l’economia circular,
verda, blava i social.

Aconseguir majors nivells de sostenibilitat i
circularitat en l’economia a través de l'eficiència
d’ús dels recursos, la diversificació, la col·laboració,
O.3.1
les cadenes de producció i distribució baixes en
carboni,
l'actualització
tecnològica,
la
retroalimentació i la innovació.
Creació d’una oficina d’atenció i assessorament al ciutadà i les empreses en eficiència
energètica, energies renovables, mobilitat elèctrica, certificació ambiental i
assessorament normatiu.
Redacció, aprovació i implementació a nivell insular i dels ajuntaments de criteris de
contractació i compra verda de l’administració insular i local.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.14.
AP.25.
AP.34.
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Execució de accions de sostenibilitat del Programa Icomerç, innovació i proximitat
Incorporació de criteris de sostenibilitat al Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials
Definició d’un sistema d’indicadors d’ocupació verda al Pla Director Sectorial d'Ocupació
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ACCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR
»A.3.1.1

Estudi i implantació del Projecte Agricultura Circular on es promogui el tancament del cicle
de vida dels productes, serveis, residus, aigua i energia en les explotacions agràries.

DESCRIPCIÓ
El sector primari ha dut a terme tradicionalment mesures de tancament de cicle de vida dels productes que
amb el pas dels anys s’han anat perdent. Es tracta d’estudiar el potencial que el sector té actualment per a
transformar el seus processos lineals en circulars, per aprofitar els residus que genera com a recurs, produir
productes i serveis integrats en aquests cicles i involucrar els agents en aquestes transformacions.
Algunes de les actuacions que donarien resposta a aquest projecte serien l’ús dels subproductes de
l’activitat primària, la reducció del malbaratament alimentari i energètic, la reducció de l’ús de fertilitzants
així com la cogeneració o generació d’energia renovable per a autoconsum. El resultat de l’execució
d’aquestes actuacions finca a finca pot tenir un impacte global en la sostenibilitat de l’illa si es fa de manera
coordinada, si s’avaluen els progressos i les bones pràctiques conjuntament i si s’aprofiten els
aprenentatges i els recursos.
Per tal de completar aquesta transformació global del sector, la implantació del projecte Agricultura Circular
anirà acompanyada de jornades de formació per a tècnics, gestors i agricultors així com d’una estratègia de
comunicació per a donar a conèixer i valorar les iniciatives que sorgeixin.
L'agricultura circular està estretament relacionada amb l'ús d'energies renovables, per tant caldrà estudiar
també com combinar aquestes font d'energia amb els usos agrícoles, així com els incentius que es donen
per a la seva implantació, com proposa l'A.2.3.11.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.5.2. promoure la millora de l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables a les
explotacions agràries i ramaderes i en la seva acció A.6.2. impulsar intervencions relacionades amb el
tractament i la valoració dels residus agroramaders.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

500.000€

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
Consorci de Residus i Energia
Propietaris

ACCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR
»A.3.1.2

Estudi i implantació del Projecte Ecopolígons on es promogui l’ambientalització dels espais
industrials i l’economia circular.

DESCRIPCIÓ
Es proposa l’estudi sobre els Polígons d'activitat econòmica on es recullin i analitzin detalladament la
informació sobre els sectors on s'hi desenvolupa qualsevol activitat econòmica. Aquest treball s'elabora a
partir d'un exhaustiu treball de camp i del buidat de les dades administratives que consten als expedients
urbanístics amb l'objectiu de configurar un sistema d'informació que disposi de dades bàsiques i indicadors
sobre l'estat d'aquests polígons.
Es presenten dades relatives a la localització, les característiques urbanístiques, les empreses, els preus de
venda i lloguer o el tipus de parcel·les que hi ha.
Amb aquesta informació disponible es podrà avaluar la seva situació des d’un punt de vista ambiental per
tal de proposar millores concretes on es promogui l’ambientalització dels espais i l’economia circular
(cobertes amb energia fotovoltaica, espais verds, reutilització de les aigües, etc.).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

500.000€

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
Consorci de Residus i Energia
Propietaris i promotors
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ACCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR
»A.3.1.3

Estudi i implantació d’un projecte d’economia circular en el sector de la construcció.

DESCRIPCIÓ
El sector de la construcció és rellevant en l’economia de Menorca i hi ha diverses mancances en la utilització
dels residus que genera. Cal que hi hagi un projecte d’innovació exemplar a mode de projecte pilot que es
pugui replicar
Innovació en temes d’eficiència energètica, edificis de consum energètic casi zero, aplicacions de domòtica
per al control del consum de recursos, tecnologies de connexió del vehicle elèctric a les llars, etc.
La implantació del projecte Construcció Circular anirà acompanyada de jornades de formació per a tècnics,
gestors (A.3.1.4) i agricultors així com d’una estratègia de comunicació per a donar a conèixer i valorar les
iniciatives que sorgeixin.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

500.000€

Llarg termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR
A.3.1.4

Treball conjunt amb els sectors econòmics per oferir cursos formatius que introdueixin
transicions cap a models productius més sostenibles.

DESCRIPCIÓ
Impuls conjunt de l’administració i les associacions professionals per a la oferta conjunta de cursos
formatius d’interès en temes que introdueixin transicions cap a models productius més sostenibles.
Els temes prioritaris poden ser, entre altres:
Realització de formació en eficiència energètica, certificacions energètiques, obligatòries i
voluntàries.
Sector de la construcció per reutilització de residus
Formació en el sector de la construcció en temes nZEB, domòtica, tecnologies de connexió vehicle
elèctric a les llars, etc.
Tenir en compte tot el pla de formació en el sector de la indústria que està duent a terme el Pla Estratègic
de la Indústria 2018/2025 del GOIB
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

24.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
GOIB, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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ACCIONS PER AL SUPORT A LES EMPRESES I IMPULS DE L’ENERGIA CIRCULAR
»A.3.1.5

Inclusió de la sostenibilitat en els diferents programes del Centre BIT Menorca per potenciar
Menorca com a territori idoni per a la creació i el desenvolupament de les empreses
tecnològiques, innovadores i sostenibles.

DESCRIPCIÓ
Es proposa aprofitar el Centre BIT Menorca per a crear un ecosistema que fomenti la creació i transformació
de les empreses que ens convenen en la direcció de la transformació digital i al indústria 4.0: empreses
verdes, basades en el coneixement, en la cultura, la creativitat, el disseny així com indústria més verda i
responsable. També, per a donar suport a emprenedors, a projectes d’innovació RDi, impulsar la innovació
en sostenibilitat, i fomentar la ciència.
Des del centre BIT es donaran a conèixer i promocionaran idees de negoci innovadores en l’àmbit de les
energies renovables com els acords de compra d’energia, coneguts per l’expressió anglesa “Power Purchase
Agreement” o PPA.
Es tracta d’un contracte a llarg termini entre un generador d’energia i un comprador, on els compradors
poden ser bé consumidors finals (generalment grans empreses) o comercialitzadores que actuaran
d’intermediàries i revendran l’energia a altres consumidors, normalment més petits. Aquest tipus d’acords
garanteixen el subministrament d’energia neta a llarg termini a un preu competitiu per a ambdues parts, i es
milloren així aspectes del sector com la seguretat financera, la planificació dels costos de l’energia i la
visibilitat dels preus més enllà del mercat actual. Malgrat no ser una pràctica molt comú a l’Estat Espanyol,
representa un salt exponencial en el sector de les energies renovables i ha esdevingut central en
determinats mercats.
En paral·lel, l'oficina d'atenció al públic de l'A.2.3.3. oferirà un servei d'assessorament més específic pel que
fa als tràmits administratius que les PIMES i les persones emprenedores necessiten per transformar-se cap a
activitats econòmiques més verdes i sostenibles.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

40.000€/any

Curt termini

Fundació BIT
GOIB, Vicepresidència i
conselleria d’innovació, recerca i
turisme.
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Empreses i promotors

ACCIONS PER AL SUPORT A LES EMPRESES I IMPULS DE L’ENERGIA CIRCULAR
A.3.1.6

Treball amb les Organitzacions Professionals Agràries (OPAS) per a aconseguir fer xarxa,
coordinar-se més, compartir coneixement i innovació, ajudar-se mútuament i modernitzar
les infraestructures dels llocs.

DESCRIPCIÓ
Es tracta de crear oportunitats per a que l’administració, les OPAS i les iniciatives ja engegades com
l’agroxerxa, treballin conjuntament per coordinar-se, compartir coneixement i experiències d’innovació per
fer accions d’actualització i modernització dels llocs en la línia de la sostenibilitat.
Paral·lelament, es promocionaria la creació de projectes d’economia social amb la formació de cooperatives
per compartir recursos i serveis
Aquesta acció per establir espais de coordinació també està contemplada en l’Estratègia de Polítiques
Alimentàries (LE1. A1). L'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en la seva
acció A.3.2. reforçar la sostenibilitat al sector agrari a través d'experiències innovadores.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Agroxerxa
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
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ACCIONS PER AL SUPORT A LES EMPRESES I IMPULS DE L’ENERGIA CIRCULAR
A.3.1.7

Impuls i suport tècnic als sectors econòmics privats i al cooperativisme per afavorir la venda
de circuit curt de distribució.

DESCRIPCIÓ
Es concreta en ajudar al sector agroalimentari, tant privats com cooperatius, perquè apostin per un model
de producció, comercialització, distribució, transformació i venda de proximitat. Incentivar el treball conjunt
entre productors i consumidors, aprofitant les bones experiències prèvies on la reinvenció dels
intermediaris amb criteris cooperatius ha estat la clau de que el sector primari planifiqui cultius per donar
resposta a les necessitats del sector terciari (hostaleria i hoteleria).
L’acció A.3.3.2 recull la proposta del LEADER de realitzar un projecte pilot en aquest sentit.
Per altra banda, el Pla de Desenvolupament Turístic proposa en la seva acció TMA 1.2.1 fomentar la
celebració de fires i mercats de productes locals a les zones turístiques.
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 4.1.2. de l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre l’augment del valor afegit per als productes
pesquers locals a través de la seva transformació, comercialització , traçabilitat i xarxes de distribució.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Medi Rural i Marí
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports

ACCIONS PER AL SUPORT A LES EMPRESES I IMPULS DE L’ENERGIA CIRCULAR
A.3.1.8

Impuls i capacitació en la e-administració per tal de facilitar les gestions fiscals i
burocràtiques a través de l’ús de les TIC a tots els sectors.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’ajudar als productors locals a ser més eficients pel que fa a les gestions fiscals i burocràtiques a
través de l’ús de les noves tecnologies.
L’Estratègia de Polítiques Alimentàries inclou una acció específica sobre assessorament en la renovació
online per a permisos i autoritzacions del sector pesquer (LE4. A16).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Serveis Generals i
Participació
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
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5.3.2 ACCIONS PER REFORÇAR EL SECTOR PRIMARI
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament
econòmic i social sostenible, afavorint
l’economia circular, verda, blava i social.

O.3.2

Reforçar el sistema productiu primari per
tal d’optimitzar la utilització de recursos i la
productivitat, promovent l’agricultura i la
pesca sostenible.

FITES PER AL 2025
-

Reduir un 20% el consum de recursos (energia, aigua i matèries) en el sector de l’agricultura.
Que unes 200 finques agràries es beneficiïn anualment del Contracte Agrari de la Reserva de
biosfera.
Que el contracte Agrari de la Reserva de biosfera inclogui criteris de temes d’economia circular.

ACCIONS
Aquest objectiu recull les accions d’altres àmbit pel que fa a la sostenibilitat del sector primari.
ACCIONS DE AMBIENTALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT I ECONOMIA CIRCULAR
»A.1.2.6

Realització del Pla de Gestió de la Pesca en la zona de Reserva de biosfera marina de
Menorca que instauri mesures de control i seguiment de la pesca a través de zones
delimitades i un pla d’acció comú amb els agents públics i privats.

»A.1.2.9

Projecte pilot de mètodes de pesca sostenible.

A.2.1.5
A.2.1.18
»A.2.2.14
A.2.3.11
A.2.4.13
»A.3.1.1
A.3.1.6
A.3.1.7
»A.3.5.6

Elaboració amb la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca d’un pla de treball que
inclogui accions d’implicació dels diferents sectors segons ús per a l’eficiència i qualitat
en la utilització de l’aigua i la seva reutilització.
Foment i suport en l'elaboració de plans de dejeccions de purins de les finques
ramaderes.
Treball amb els sector econòmics per analitzar el seu flux de residus i prendre mesures
per una major sostenibilitat.
Creació d’ajuts, subvencions i descomptes per a la implantació d’energies renovables al
sector industrial i agro-ramader com la substitució de calderes de gasoil i GLP per a
calderes de biomassa o la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes.
Aplicació dels criteris de la condicionalitat agrària a l’hora d’aplicar purins minimitzant la
contaminació aèria per òxids de nitrogen.
Estudi i implantació del Projecte Agricultura Circular on es promogui el tancament del
cicle de vida dels productes, serveis, residus, aigua i energia en les explotacions agràries.
Treball amb les Organitzacions Professionals Agràries (OPAS) per a aconseguir fer xarxa,
coordinar-se més, compartir coneixement i innovació, ajudar-se mútuament i
modernitzar les infraestructures dels llocs.
Impuls i suport tècnic als sectors econòmics privats i al cooperativisme per afavorir la
venda de circuit curt de distribució.
Adequació de les instal·lacions dels ports de manera que aportin valor al sector nàutic,
que siguin més sostenibles i ajudin a dinamitzar-lo econòmicament.

ACCIONS DE GARANTIA EN LA CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT I ECONOMIA CIRCULAR
A.1.1.12

Estudi de mesures fiscals per afavorir la reactivació agrària de terres i evitar usos atípics.

ACCIONS DE CONEIXEMENT DEL SECTOR PRIMARI I LA INTERACCIÓ AMB ELS RECURSOS
A.1.1.15
»A.1.3.1
A.3.3.7

Estudi del metabolisme de l’activitat agro-ramadera a Menorca, l’evolució entre
espècies i activitat humana i la interrelació amb els recursos i el paisatge.
Inventari dels elements patrimonials i de paisatge que poden ajudar en l’adaptació al
canvi climàtic i la prevenció de riscos (arquitectura vernàcula, parets seques, sèquies,
etc.) i establiment de les eines necessàries per la seva recuperació i gestió.
Realització dels estudis necessaris d’experimentació i la consegüent difusió dels
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OBJECTIU GENERAL

3

Aconseguir un desenvolupament
econòmic i social sostenible, afavorint
l’economia circular, verda, blava i social.

Reforçar el sistema productiu primari per
tal d’optimitzar la utilització de recursos i la
OBJECTIU ESPECÍFIC
O.3.2
productivitat, promovent l’agricultura i la
pesca sostenible.
coneixements sobre cultius i races ramaderes autòctones en funció de les condicions
climàtiques, hídriques i edafològiques.
ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.13. Redacció del nou Pla de Desenvolupament Rural coherent amb la sostenibilitat
AP.31. Reformulació i ampliació de les línies i la dotació del Contracte Agrari de la Reserva de biosfera
AP.34. Definició d’un sistema d’indicadors d’ocupació verda al Pla Director Sectorial d'Ocupació
AP.36
Revisió del Pla de subvencions del Consell Insular de Menorca
AP.37. Aplicació de les accions i seguiment de l’Estratègia Local Participativa Rural de Menorca
AP.38. Aplicació de les accions de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del grup d’acció
local de pesca de Menorca
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5.3.3 ACCIONS PER UNS SISTEMES ALIMENTARIS SOSTENIBLES
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament
econòmic i social sostenible, afavorint
l’economia circular, verda, blava i
social.

O.3.3

Desenvolupar
sistemes
alimentaris
sostenibles, inclusius, resilients, segurs i
diversificats, per assegurar una alimentació
saludable i accessible per a tota la societat.

FITES PER AL 2025
-

Augmentar el nombre d’operadors inscrits al Consell Balear de Producció Agrària Ecològica a
Menorca fins a més de 100
Que el 75% dels establiments públics on hi hagi servei d'hostaleria utilitzin com a mínim un
proveïdor de productes locals i ecològics
Que els professionals del sector agrari disposin de formació continuada adient a través d'una
programació d'activitats a Sa Granja, amb un mínim de 15 a l'any
Com a mínim, mantenir el número de pescadors censats al 2017
Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions de l'Estratègia de Polítiques Alimentàries

ACCIONS
L’Estratègia de Polítiques Alimentàries de Menorca (EPAMe) es tracta d’una eina transversal i coordinada
de polítiques públiques alimentàries basades en els principis del Pacte de Milà i realitzada de manera
participada. Per tal que s’assoleixi el compliment de l’objectiu 3.3. del Pla d’Acció, cal que aquest garanteixi
la implantació de les accions que hi són incloses.
Tenint en compte que algunes ja tenen pressupost assignat o bé s’estan executant, no s’han inclòs en el
llistat d’accions d’aquest Pla d’Acció.
Les accions incloses a l’EPAMe s’adjunten en l’Error! Reference source not found. i a continuació es
destaquen aquelles accions on el Pla d’Acció cal que hi treballi de forma complementària o incloses a
l’estratègia però que són molt rellevants per la sostenibilitat.
ACCIONS DE PROMOURE UNA PRODUCCIÓ ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE
»A.3.3.1
»A.3.3.2
»A.3.1.1

Impuls de la marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera en els sectors
agroalimentari, turístic i artesà (inclòs calçat).
Realitzar un projecte pilot en una cuina pública (geriàtric, centre assistencial,...) per a
introduir producte de proximitat i responsable.
Estudi i implantació del Projecte Agricultura Circular on es promogui el tancament del
cicle de vida dels productes, serveis, residus, aigua i energia en les explotacions agràries.

ACCIONS DE PROMOURE UNA COMERCIALITZACIÓ I CONSUM ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE
A.2.4.9
A.3.3.3
A.3.3.4

Redacció, aprovació i implementació a nivell insular i dels ajuntaments de criteris de
contractació i compra verda de l’administració insular i local
Creació i utilització d’horts urbans i socials d’acord amb els ajuntaments, afavorint un
escenari de transmissió de coneixements i valors, alimentació saludable i sostenible i la
cooperació ciutadana.
Elaboració d’un Pla Integral Estratègic de la comercialització del producte ecològic i/o de
proximitat que en potenciï el consum i millora de les infraestructures de distribució.

ACCIONS DE FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DEL SECTOR PRIMARI
»A.3.3.5

»A.3.3.6

Formació per a la capacitació agrària, l’experimentació, la divulgació i l’assessorament
cap a la sostenibilitat del sector, especialment en agroecologia, a l’Escola Agrària de Sa
Granja.

Programa de formació per al sector pesquer. EPA- LE4. A.17.

127

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament
econòmic i social sostenible, afavorint
l’economia circular, verda, blava i
social.

O.3.3

Desenvolupar
sistemes
alimentaris
sostenibles, inclusius, resilients, segurs i
diversificats, per assegurar una alimentació
saludable i accessible per a tota la societat.

ACCIONS DE CONEIXEMENT DEL SECTOR
A.3.3.7
»A.3.3.8
»A.3.3.9

Realització dels estudis necessaris d’experimentació i la consegüent difusió dels
coneixements sobre cultius i races ramaderes autòctones en funció de les condicions
climàtiques, hídriques i edafològiques.
Realització d’accions encaminades a la transferència de coneixements i innovació en
l'àmbit de la transformació agroalimentària.
Estudi sobre el potencial de producció i fluxos alimentaris de l’illa. EPA-LE4. A.13.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.13. Redacció del nou Pla de Desenvolupament Rural coherent amb la sostenibilitat
AP.31. Reformulació i ampliació de les línies i la dotació del Contracte Agrari de la Reserva de biosfera
AP.32. Impuls i continuïtat de l’Estratègia de polítiques alimentàries
AP.36
Revisió del Pla de subvencions del Consell Insular de Menorca
AP.37. Aplicació de les accions i seguiment de l’Estratègia Local Participativa Rural de Menorca
AP.38. Aplicació de les accions de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del grup d’acció
local de pesca de Menorca
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ACCIONS DE PROMOURE UNA PRODUCCIÓ ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE
»A.3.3.1

Impuls de la marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera en els sectors agroalimentari,
turístic i artesà (inclòs calçat).

DESCRIPCIÓ
La proposta d’aquesta acció és l’impuls i promoció de la marca de qualitat “Menorca Reserva de biosfera”
que doni valor afegit als productes i serveis de l’illa, incloent els sectors agroalimentari, turístic i de
l’artesania (englobant el calçat).
Pel que fa al sector agroalimentari, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa
en la seva acció A.9.1. fomentar la implantació d’etiquetes de qualitat per a productes agrícoles i ramaders
locals i en l’acció A.9.3. la promoció dels productes locals. Per altra banda, l’Estratègia de Polítiques
Alimentàries inclou una acció dedicada a dotar la Marca Reserva de biosfera (LE5. 27) i una altra a
promocionar els establiments amb productes de la marca (LE5. A.28).
Referent al sector turístic, l’Institut de Turisme Responsable, vinculat a la UNESCO, atorga la certificació
“Biosphere Responsible Tourism” a aquelles destinacions que adopten un model de turisme responsable,
ambientalment sostenible, socialment inclusiu i universalment accessible, d’acord als ODS i sota criteris i
requisits concrets que abarquen les tres esferes de la sostenibilitat: les variables ambiental, cultural i social
del desenvolupament. No obstant, aquesta certificació s’ha descartat, així com el Club de Producte Turístic, i
la marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera serà l’encarregada de certificar aquell productes i serveis
turístics que compleixin aquests alts estàndards pel que fa a la sostenibilitat.
Per tal de consolidar Menorca com a destinació turística sostenible és imprescindible l’establiment d’una
planificació i gestió integrada del sistema turístic, mantenint la integritat cultural, la cohesió social i els
processos ecològics essencials.
En el marc de l’impuls de la marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera en el sector turístic, entre altres,
es preveu l’edició de materials comunicatius dels valors de la Reserva, difusió de bones pràctiques
ambientals, etc, les quals queden recollides a les accions de l’O.4.4.
Cal dira que el Pla de Desenvolupament Turístic inclou l’acció A.2.2. que proposa la creació de la Marca
Reserva de biosfera per aquells productes i serveis que generen sostenibilitat a la RBM. No obstant, es
considera prou rellevant com per a incloure-la com a acció pròpia del Pla d’Acció.
Pel que fa al sector de l’artesania, i especialment en la línia de treballar per a la reducció dels impactes
ambientals en el procés productiu del calçat i la seva vida útil, es proposa incloure aquest sector dins la
marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera per tal de promoure la fabricació amb criteris de pell
ecològica, pneumàtic reciclat, cosides, resistents i durables, i en general amb un procés de producció
certificat respectuós amb l’entorn.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Agroalimentari: Pressupost EPA
(LE5. 27 i LE5. A.28)
Turístic Inicial: 50.000€ +
10.000€/any
Calçat: personal de
l’administració

Curt Termini
Calendari EPA
Calendari PDT

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
CIM, D.I. Ordenació Turística
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
Consell Agrari
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ACCIONS DE PROMOURE UNA PRODUCCIÓ ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE
»A.3.3.2

Realitzar un projecte pilot en una cuina pública (geriàtric, centre assistencial,...) per a
introduir producte de proximitat i responsable.

DESCRIPCIÓ
El programa LEADER està desenvolupant aquest projecte pilot. Es creu rellevant que consti com una acció
del Pla per la importància que es vol donar a l’impuls d’aquestes iniciatives i perquè complementa l’acció
A.3.1.7. que fa referència a donar suport tècnic al sector agroalimentari per afavorir la venda de circuit curt i
el treball conjunt entre productors i consumidor, apostant per un model de producció, comercialització,
distribució, transformació i venda de proximitat.
Paral·lelament a aquest projecte pilot al sector públic, a través de l’acció TMB 1.2.4 del PDT es pretén
promoure l’ús de productes locals en hotels, restaurants, etc.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.9.2. impulsar programes per l’abastament d’edificis públics amb productes locals.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Curt termini

LEADER rural
CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
Equipaments públics
Consell Agrari

ACCIONS DE PROMOURE UNA COMERCIALITZACIÓ I CONSUM ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE
A.3.3.3

Creació i utilització d’horts urbans i socials d’acord amb els ajuntaments, afavorint un
escenari de transmissió de coneixements i valors, alimentació saludable i sostenible i la
cooperació ciutadana.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’ordenar i regular les parcel·les d’hortals que actualment hi ha als municipis, així com detectar
buits urbans aprofitables, per impulsar projectes d’horts urbans i socials d’acord amb els ajuntaments, i
oferir un espai físic i participatiu on, a través de la creació i manteniment de l’hort, s’afavoreixi un escenari
de transmissió de coneixements i valors, es fomenti l’alimentació saludable i sostenible i es promogui la
cooperació ciutadana i les relacions intergeneracionals.
En aquest sentit ja hi ha ajuntaments com Ciutadella i Maó que hi estan treballant.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Curt termini

Ajuntaments
CIM, D.I. Serveis Generals i
Participació
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Consell Agrari
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ACCIONS DE PROMOURE UNA COMERCIALITZACIÓ I CONSUM ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE
A.3.3.4

Elaboració d’un Pla Integral Estratègic de la comercialització del producte ecològic i/o de
proximitat que en potenciï el consum i millora de les infraestructures de distribució.

DESCRIPCIÓ
L’objectiu de l’elaboració d’aquest Pla és donar a conèixer els beneficis en la salut, socials i ambientals
derivats de l'agricultura, la ramaderia i la pesca ecològiques i de proximitat.
Actualment, els productes agroalimentaris del sector primari de Menorca es donen a conèixer a través de la
plataforma Agroxerxa, una web on tant pels productes de la terra com pels productes del mar es mostra
informació sobre els productors, els punts de venda i els restaurants on es troben aquests productes.
Aquesta acció està estretament relacionada amb les accions A.2.4.9 (compra verda), així com amb el
projecte pilot en una cuina pública de l’acció A.3.3.2.
En aquest sentit, l’Estratègia de Polítiques Alimentàries inclou una acció dedicada consolidar el projecte
Agroxerxa (LE2. A6).
El Pla de Desenvolupament Turístic inclou algunes accions en aquest sentit amb codi TMA 1.2.1.: Fomentar
la celebració de fires i mercats de producte local a zones turístiques i amb el codi TMA 1.2.6: Adaptar el
projecte Agroxerxa per a informar als turistes sobre els productes locals de l’illa i els punts de venda.
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 4.1.2. de l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre l’augment del valor afegit per als productes
pesquers locals a través de la seva transformació, comercialització , traçabilitat i xarxes de distribució i amb
línia d’actuació 4.2.1. sobre la promoció dels productes pesquers locals a través de la sensibilització, la
divulgació i l’educació social.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.9.4. fomentar accions que facilitin la comercialització de productes agrícoles i ramaders a
través de canals curts de distribució i en l’acció A.11.2. donar a conèixer els beneficis socials i ambientals
derivats de l’agricultura i la ramaderia ecològica.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Assistència tècnica: 15.000€

Curt termini

CIM, D.I. D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Ajuntaments
Consell Agrari
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ACCIONS DE FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DEL SECTOR PRIMARI
»A.3.3.5

Formació per a la capacitació agrària, l’experimentació, la divulgació i l’assessorament cap a
la sostenibilitat del sector, especialment en agroecologia, a l’Escola Agrària de Sa Granja.

DESCRIPCIÓ
Entre les funcions de l’equipament de Sa Granja hi ha la formació, capacitació i assessorament de la
població del sector agrari per tal de millorar-ne el grau de qualificació i adaptació a les noves necessitats,
així com la potenciació de pràctiques sostenibles, la promoció dels productes alimentaris i agroalimentaris i
el suport al pagès en general. Actualment s’està treballant amb diferent temes relacionats amb criteris agroecològics, per exemple sobre alimentacio adaptada a la dimensio de les finques, races autòctones i
fertilitzacio raonada entre altres.
Aquesta acció va dirigida a reformular les accions de formació reglada i no reglada que es duen a terme per
orientar-les cap a la sostenibilitat del sector agrari, especialment en agroecologia, i tenint en compte la visió
del Pla d’Acció i el compliment dels objectius. Cal tenir en compte que la formació professional de tècnic en
producció agroecològica és competència de la Conselleria d’Educació del Govern Balear, per tant caldrà
treballar conjuntament per a què els continguts s’alineïn amb els objectius d’aquest Pla d’Acció.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.7.2. incentivar la millora de la formació tècnica de professionals en explotacions agràries.
L’Estratègia de Polítiques Alimentàries inclou una acció dedicada a crear la formació reglada d’agroecologia
(LE1. A1).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

150.000€/any

Curt termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció Econòmica,
Joventut i Esports
GOIB, Conselleria d'Educació i Universitat
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Consell Agrari

ACCIONS DE FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DEL SECTOR PRIMARI
»A.3.3.6

Programa de formació per al sector pesquer. EPA- LE4. A.17

DESCRIPCIÓ
La pesca és una activitat pròpia d’un entorn d’illa i una activitat econòmica diversificadora i que pot aportar
a la sostenibilitat de Menorca sempre que es realitzi amb criteris de conservació de l’entorn. Les accions de
l’objectiu 1.2 van orientades més aviat a aportar coneixement sobre mètodes de pesca i pesqueries. Amb
aquesta acció el que es pretén és acompanyar al sector pesquer, i en especial a les noves incorporacions, a
que tingui la formació suficient per poder dur a la pràctica la sostenibilitat.
En concret cal que es realitzi formació específica des del CIM i que inclogui la informació més rellevant i
necessària per a la pràctica d’una pesca sostenible.
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 1.2.1. de l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre el desenvolupament d’actuacions relacionades
amb l’enfortiment de la pesca artesanal, amb la línia d’actuació 2.1.1. sobre la promoció i reforç de la
incorporació laboral al sector pesquer i activitats auxiliars i amb la línia d’actuació 6.1.1. sobre la formació
del sector pesquer dirigit a millorar el relleu generacional i l’adaptació dels treballadors a les necessitats de
l’activitat i la conscienciació ambiental.
A més a més, aquesta acció està prevista dins el projecte LEADER-pesca i que l’Estratègia de Polítiques
Alimentàries també recull literalment (LE4. A.17). No obstant, s’ha considerat que la capacitació i obtenció
de títols al sector pesquer era prou rellevant com per incorporar una acció pròpia en aquest Pla d’Acció.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

170.000€/any

Mig termini

LEADER pesca
GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Medi Rural i Marí

ACCIONS DE CONEIXEMENT DEL SECTOR
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A.3.3.7

Realització dels estudis necessaris d’experimentació i la consegüent difusió dels
coneixements sobre cultius i races ramaderes autòctones en funció de les condicions
climàtiques, hídriques i edafològiques.

DESCRIPCIÓ
En la línia de la promoció i impuls de l’agroecologia i els productes de proximitat, es proposa l’estudi i
difusió dels coneixements, tant procedents de la saviesa popular com dels projectes de recerca i innovació,
respecte els cultius i la races ramaderes autòctones, així com de les característiques del cultiu i la criança en
funció de les condicions climàtiques, hídriques i edafològiques.
Altres temes essencials per la sostenibilitat de les finques sobre els quals es podria ampliar la recerca i la
difusió de coneixement son l’alimentació del bestiar (que representa un alt percentatge dels costos per als
ramaders) i aspectes de microeconomia.
L’Estratègia de Polítiques Alimentàries també inclou una acció de potenciació de recuperació de varietats
locals (LE4. A.19).
L'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca conté aquesta acció amb el codi A.7.4. tot i
que es considera prou important com per a que formi part del Pla d’Acció.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€

Mig termini

CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Consell Agrari

ACCIONS DE CONEIXEMENT DEL SECTOR
»A.3.3.8

Realització d’accions encaminades a la transferència de coneixements i innovació en l'àmbit
de la transformació agroalimentària.

DESCRIPCIÓ
Més enllà de l’activitat a Sa Granja (A.3.3.5) i l’estudi concret d’espècies i races autòctones (A.3.3.7.) es
proposa realitzar accions més àmplies orientades a la transferència de coneixement i innovació de l’àmbit
de la transformació agroalimentària, com poden ser jornades, fires o tallers adreçats a un públic tant tècnic
com general, segons si la voluntat és en cada cas més aviat formativa i de foment de la innovació o bé
divulgativa.
L'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca també conté aquesta acció amb el codi
A.8.3. tot i que es considera prou important i s’amplia per a que consti al Pla d’Acció.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

15.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Medi Rural i Marí
Consell Agrari

ACCIONS DE CONEIXEMENT DEL SECTOR
»A.3.3.9

Estudi sobre el potencial de producció i fluxos alimentaris de l’illa. EPA-LE4. A.13.

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció està inclosa dins l’Estratègia de Polítiques Alimentàries amb el codi LE3. A.13.. Es creu prou
rellevant com per incloure-la al Pla d’Acció ja que a partir d’aquest estudi es podrà assessorar a productors i
consumidors sobre el potencial de producció i les possibilitats d’escurçar els circuits de venda, tal i com es
pretén fer segons els accions A.3.1.1., A.3.1.7. i A.3.3.4.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
Consell Agrari
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5.3.4 ACCIONS PER UN MODEL DE TURISME MÉS CONSCIENT I
CORRESPONSABLE
OBJECTIU GENERAL

3

Aconseguir un desenvolupament
econòmic i social sostenible,
afavorint l’economia circular, verda,
blava i social.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.3.4

Fomentar un model de turisme més
conscient i corresponsable cap al
manteniment dels valors de la RBM.

FITES PER AL 2025
-

Tenir un sistema d’indicadors de sostenibilitat del turisme fiable i que reflecteixi la realitat,
calculat i actualitzat que permeti avaluar-lo.
Que el PDT s’executi i es realitzi seguiment de les accions de forma anual.

ACCIONS
El PDT de Menorca defineix el model turístic a l’illa i serà l’instrument per a planificar i gestionar el turisme
d’acord amb aquest model a través de la definició d’accions a curt, mitjà i llarg termini així com inventariant
els recursos turístics de l’illa. La seva aprovació i posta en marxa està prevista per la tardor de 2018.
Per tal que s’assoleixi el compliment de l’objectiu 3.2. del Pla d’Acció, cal que aquest garanteixi la
implantació de les accions que el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca proposa en l’àmbit de la
sostenibilitat per al conjunt de l’illa de manera que la sostenibilitat impregni el destí de Menorca a tots els
nivells.
Les accions incloses al PDT es troben en procés de validació per part dels agents en el moment de redacció
d’aquest Pla. No obstant, al disposar del llistat provisional, a continuació es destaquen aquelles accions on el
Pla d’Acció cal que treballi de forma complementària al PDT o bé que es consideren més rellevants per la
sostenibilitat.
En tot cas, per al desenvolupament de les accions cal el treball conjunt amb el sector que permeti treballar
amb un sentit comú cap a la sostenibilitat.
ACCIONS DE TREBALL PER UN MODEL TURÍSTIC MÉS SOSTENIBLE
»A.3.4.1
A.3.4.2
»A.3.4.3
A.3.4.4
»A.2.4.4
»A.3.3.1

Activació del projecte Nuclis turístics cap a la sostenibilitat.
Acreditació del Parc Natural de S’Albufera des Grau amb la Carta Europea de
Turisme Sostenible.
Promoció de l’ecoturisme que permeti canviar el paradigma cap a un model de
turisme sostenible.
Desenvolupament d’un sistema de suport i acompanyament per a les empreses
del sector que es vulguin certificar com a establiments turístics sostenibles i
responsables.
Declaració de la Destinació Turística Starlight i execució de les accions de millora
de l’eficiència i reducció contaminació lumínica.
Impuls de la marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera en els sectors
agroalimentari, turístic i artesà (inclòs calçat).

ACCIONS DE TREBALL EN XARXA
»A.3.4.5

Creació del Consell Social del Turisme, conjunt del sector privat i públic per a
establir un pla de treball del sector turístic cap a la sostenibilitat.

ACCIONS DE FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ
A.3.4.6
A.3.4.7
A.3.4.8
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Disseny i implantació de campanyes de sensibilització ambiental tant en els
establiments privats, els espais públics com espais a Internet amb afluència de
visitants, d’acord amb el PDT.
Realització de campanyes de comunicació per explicar com es destinen els
recursos obtinguts de l’Impost del Turisme sostenible.
Realització d’accions de formació per al millor coneixement de la sostenibilitat en
el sector turístic mitjançant l’oferta de cursos sobre la Reserva de biosfera.

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

3

Aconseguir un desenvolupament
econòmic i social sostenible,
afavorint l’economia circular, verda,
blava i social.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.3.4

Fomentar un model de turisme més
conscient i corresponsable cap al
manteniment dels valors de la RBM.

ACCIONS DE MILLORA DEL CONEIXEMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL TURISME A MENORCA
»A.3.4.9

Càlcul i seguiment del sistema d’indicadors turístics associats al PDT.

A.3.4.10

Estudis específics aplicats que sobrepassin l’àmbit del sistema d’indicadors
turístics del PDT.

A.3.4.11

Estudi i seguiment del lloguer d’habitatges i la influencia de la demanda exterior
per tal d’establir facilitats per als residents en l’illa per accedir a un habitatge de
lloguer.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.18. Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI)
AP.24. Execució de les mesures del Pla de Desenvolupament Turístic
AP.27. Estudi de la relació entre la comercialització d’estades turístiques i l’exclusió residencial en el marc
del Pla d’Habitatge Social de Menorca
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ACCIONS DE TREBALL PER UN MODEL TURÍSTIC MÉS SOSTENIBLE
»A.3.4.1

Activació del projecte Nuclis turístics cap a la sostenibilitat.

DESCRIPCIÓ
El Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca» de l’OBSAM va analitzar
en profunditat 10 nuclis turístics de Menorca per tal d’obtenir informació precisa sobre els efectes de
l’activitat turística en el territori. Es proposa la seva continuació i a partir de la informació aconseguida, es
concretin les dades que manquen en dos nuclis i s’activi el projecte “Nuclis turístics cap a la sostenibilitat” a
mode de projectes pilot.
En aquest es pretén que es posin d’acord els propietaris, promotors, administracions i gestors dels nuclis
turístics per a instaurar mesures d’estalvi d’aigua i eficiència com per exemple: utilitzar cobertors a les
piscines, canviar els sistemes de reg, depurar l’aigua amb filtres verds, reutilitzar d’aigua de pluja per a reg,
utilitzar vegetació autòctona i amb poca demanda hídrica, obligació als propietaris d’establiments turístics a
aplicar mesures d’eficiència energètica, reducció del consum d’energia, d’aigua i de residus, entre altres.
Caldria buscar sinèrgies amb altres accions del propi pla, com ara “Menorca sense envasos”, “Menorca
Smart Island”, etc. L’administració ha d’oferir projectes en els que els privats es puguin ajuntar, formar part,
implicar i vincular com a motor per a que el propi sector generi els seus propis projectes cap a la
sostenibilitat.
En relació a aquesta acció, el Pla de Desenvolupament Turístic conté l’estratègia TMA.6 sobre com disminuir
l’impacte ambiental del turisme amb accions de disminució del consum d’aigua, energia, residus CO2 i la
millora de la gestió ambiental de les empreses. Serà necessari doncs la coordinació de les accions que es
proposin en aquest sentit.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi previ: 25.000€
Execució de les mesures no
pressupostat

Curt termini

CIM, D.I. Ordenació Turística
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Ajuntaments
Propietaris i usuaris

ACCIONS DE TREBALL PER UN MODEL TURÍSTIC MÉS SOSTENIBLE
A.3.4.2

Acreditació del Parc Natural de S’Albufera des Grau amb la Carta Europea de Turisme
Sostenible.

DESCRIPCIÓ
La Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació
EUROPARC que té com a objectiu global promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat
en els espais naturals protegits d'Europa. La CETS és un mètode i un compromís voluntari per aplicar els
principis de turisme sostenible, orientant als gestors dels espais naturals protegits i a les empreses per
definir les seves estratègies de forma participada.
En la fase I és l’espai protegit el que sol·licita l’adhesió i en la fase II el sistema d'adhesió distingirà, en els
espais ja acreditats, a aquelles empreses que més i millor s'esforcen per fer sostenible la seva activitat i
col·laborar amb els gestors de l'espai. Són les empreses turístiques les que voluntàriament poden sol·licitar
la seva adhesió. Aquesta reconeixement serà molt més que una altra nova marca de qualitat, perquè a més
garantirà una autèntica col·laboració entre l'empresa i l'espai protegit per avançar en el desenvolupament
d'un turisme sostenible.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Inicial: 20.000€
Anual: 5.000€

Mig termini

Parc Natural de S’Albufera des
Grau
CIM, D.I. Ordenació Turística
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ACCIONS DE TREBALL PER UN MODEL TURÍSTIC MÉS SOSTENIBLE
»A.3.4.3

Promoció de l’ecoturisme que permeti canviar el paradigma cap a un model de turisme
sostenible.

DESCRIPCIÓ
L’acció pilot DestiMED que es desenvolupa a Menorca consisteix en la creació d’un paquet pilot
d’ecoturisme, un clúster local d’ecoturisme i l’elecció del touroperador local, amb el Parc Natural de
s’Albufera des Grau com a nucli de les activitats.
A partir d’aquesta iniciativa cal que es realitzin actuacions similars per treballar per la consolidació d’un
canvi cap a models de turisme més sotenibles.
Cal que aquesta acció treballi juntament amb l’establiment d’una zonificació d’espais aptes per a la
comercialització d’estades turístiques i la creació d’una regulació específica per tal de tenir un major control
de l’impacte d’aquestes activitats sobre el territori.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’adminsitració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística
CIM, D.I. Ordenació Territorial
Socis del projecte DestiMED

ACCIONS DE TREBALL PER UN MODEL TURÍSTIC MÉS SOSTENIBLE
A.3.4.4

Desenvolupament d’un sistema de suport i acompanyament per a les empreses del sector
que es vulguin certificar com a establiments turístics sostenibles i responsables socialment

DESCRIPCIÓ
Degut a la varietat de segells i certificacions relacionades amb l’acreditació de productes i serveis de turisme
sostenible i socialment responsables es fa necessari assessorar i acompanyar les empreses del sector que es
mostrin interessades en adaptar-se i certificar-se sota aquests estàndards de qualitat.
L’oficina d’atenció i assessorament al ciutadà (A.2.3.3) seria l’encarregada d’aglutinar aquesta informació i
seria necessari un procés de formació dels agents de l’administració involucrats així com una campanya
complementària de divulgació dels tipus i avantatges de les certificacions.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística

ACCIONS DE TREBALL EN XARXA
»A.3.4.5

Creació del Consell Social del Turisme conjuntament entre el sector privat i públic per a
establir un pla de treball del sector turístic cap a la sostenibilitat.

DESCRIPCIÓ
El punt de partida d’aquesta coordinació i treball en xarxa és la implantació de les accions i voluntats
recollides a la Declaració de Castellet sobre el turisme sostenible a les Reserves de Biosfera de la
Mediterrània. Els òrgans de la RBM han de ser presents en aquest Consell Social del Turisme, en tant que
moltes de les accions que afecten el turisme són transversals a altres àmbits de l’illa.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Treball de l’administració

Curt termini

CIM, D.I. Ordenació Turística
Empreses turístiques

137

ACCIONS DE FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ
A.3.4.6

Disseny i implantació de campanyes de sensibilització ambiental tant en els establiments
privats, els espais públics com espais a Internet amb afluència de visitants, d’acord amb el
PDT.

DESCRIPCIÓ
Tal i com es desenvolupa al Pla de Desenvolupament Turístic en les 21 accions de les Estratègies PI.1
Millorar la informació turística, PI.2. Millorar la promoció turística i PI.3. Promocionar la figura Reserva de
biosfera, es proposa dissenyar campanyes de sensibilització ambiental tant en els establiments privats, com
espais públics i espais de difusió via web amb una alta presència de visitants, per promoure els valors i
principis de la Reserva de biosfera així com per donar a conèixer les campanyes i accions vers la
sostenibilitat que s’estan realitzant i com el turista pot implicar-s’hi per ajudar a desestacionalitzar el
turisme.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost PDT

Calendari PDT

CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística

ACCIONS DE FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ
A.3.4.7

Realització de campanyes de comunicació per explicar com es destinen els recursos obtinguts
de l’Impost del Turisme sostenible.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una acció de transparència de l’administració per explicar en què es destinen els recursos
obtinguts de la recaptació a través de l’impost turístic, com es decideixen els projectes finançats i com es
gestionen les assignacions a cada projecte, així com quines altres entitats hi col·laboren.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

GOIB, Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme
GOIB, Agència d’estratègia
Turística de les Illes Baelars
CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística

ACCIONS DE FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ
A.3.4.8

Realització d’accions de formació per al millor coneixement de la sostenibilitat en el sector
turístic mitjançant l’oferta de cursos sobre la Reserva de biosfera

DESCRIPCIÓ
Treball amb el sector turístic per organitzar accions formatives sobre la Reserva de biosfera per tal que les
persones que treballen en el sector turístic adquireixin coneixements sobre la Reserva i competències sobre
mesures per la sostenibilitat, per reduir la petjada ecològica i pel desenvolupament sostenible en general.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

15.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística
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ACCIONS DE MILLORA DEL CONEIXEMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL TURISME A MENORCA
»A.3.4.9

Càlcul i seguiment del sistema d’indicadors turístic associats al PDT.

DESCRIPCIÓ
El Pla de Desenvolupament Turístic inclou un sistema d’indicadors complert. Aquesta acció s’inclou en
aquest Pla per tal d’assegurar que es realitza el càlcul i el seguiment d’aquest sistema d’indicadors i que es
proposen les mesures necessàries per avaluar el seu bon funcionament i la seva actualització en cas que es
consideri necessari.
A més a més, la línia estratègica ITA 9.1 del PDT proposa crear un sistema de monitoratge i recollida
d’informació que permeti millorar la gestió turística del destí.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost PDT

Calendari PDT

CIM, D.I. Ordenació Turística

ACCIONS DE MILLORA DEL CONEIXEMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL TURISME A MENORCA
A.3.4.10

Estudis específics aplicats que sobrepassin l’àmbit del sistema d’indicadors turístics del PDT.

DESCRIPCIÓ
Es pretén millorar el coneixement que es té sobre el turista i l’activitat turística (consums, impactes,
percepció de l’entorn, estada mitjana...), i en especial sobre productes turístics sostenibles i ecoturisme,
impacte socioeconòmic del turisme i la seva relació amb la sostenibilitat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

100.000€

Mig termini

CIM, D.I. Ordenació Turística

ACCIONS DE MILLORA DEL CONEIXEMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL TURISME A MENORCA
A.3.4.11

Estudi i seguiment del lloguer d’habitatges i la influencia de la demanda exterior per tal
d’establir facilitats per als residents en l’illa per accedir a un habitatge de lloguer.

DESCRIPCIÓ
Estudi i seguiment del lloguer d’habitatges i la potencial bombolla, influencia de la demanda exterior i
turística, i a partir d’aquí, d’acord amb el Pla d’Habitatge Social de Menorca, establiment de facilitats per als
residents a l’illa per accedir a un habitatge de lloguer, dels lloguers de llarga durada respecte la especulació
amb habitatges buits i durant els períodes punta de visitants a l’estiu. Aquesta proposta pretén anar més
enllà de la limitació de les places turístiques per estudiar les conseqüències que aquestes tenen sobre les
condicions de vida dels residents a així com per tenir informació sobre com regular els pisos turístics il·legals
fruit del mal ús de les plataformes d’habitatge col·laboratiu.
L’any 2017, l’OBSAM va publicar el Sistema d'indicadors d'Exclusió residencial de Menorca amb l’objectiu
d’estructurar la informació recopilada en el treball de Diagnosi inicial de l’exclusió residencial a Menorca. El
manteniment i actualització d’aquest sistema d’indicadors pot ser útil complementàriament al Pla
d’Habitatge Social de Menorca.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€

Mig termini

CIM, D.I. Ordenació Turística
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5.3.5 ACCIONS PER UN SECTOR INDUSTRIAL MÉS SOSTENIBLE
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i
social sostenible, afavorint l’economia
circular, verda, blava i social.

O.3.5

Fomentar la sostenibilitat en el sector industrial,
usant els recursos amb major eficàcia i
promovent l'adopció de tecnologies i processos
industrials nets i racionals ambientalment.

FITES PER AL 2025
-

Reduir un 15% la demanda energètica en tots els sectors econòmics.
Disposar d’un sistema d'indicador d’ocupació verda

DEFINICIÓ DE LES ACCIONS
En aquest objectiu s’han esbossat accions que es creuen rellevants per a començar a parlar amb els
diferents sectors econòmics i continuar el camí cap a la sostenibilitat que molts d’ells ja han iniciat.
L’acció més important serà que una de les persones coordinadores del pla mantingui un clar treball amb
xarxa amb les associacions empresarials per tal de xerrar sobre la seva viabilitat i interès i aconseguir la
seva execució d’acord amb els diferents sectors. Així mateix, es creu que poden sorgir noves accions que
seran valorades i potencialment incorporades.
ACCIONS DEL SECTOR CALÇAT
A.3.5.1

Treball amb el sector per l’anàlisi del cicle de vida de les sabates fetes a mà a
Menorca.

»A.3.5.2

Organitzar fira del calçat sostenible.

A.3.5.3

Campanya de comunicació sobre el consum responsable en el calçat .

»A.3.5.4
»A.3.3.1

Estudiar la creació d’un cicle de formació professional del sector del calçat posant en
valor els principis de la RBM, l’ofici tradicional, la innovació i la producció amb valor
afegit.
Impuls de la marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera en els sectors
agroalimentari, turístic i artesà (inclòs calçat).

ACCIONS DEL SECTOR NÀUTIC
»A.3.5.5
»A.3.5.6
A.3.5.7

Formació per a la capacitació i experimentació per potenciar la sostenibilitat en el
sector nàutic des del Centre de formació de la Mar.
Adequació de les instal·lacions dels ports de manera que aportin valor al sector
nàutic, que siguin més sostenibles i ajudin a dinamitzar-lo econòmicament.
Projecte de gestió, reciclatge i valorització de residus procedents del
desballestament d’embarcacions d’oci.

A.3.5.8

Treball amb el sector per l’anàlisi del cicle de vida de les embarcacions segons tipus.

»A.3.5.9

Guia per la producció/construcció sostenible i l’ecodisseny destinat a iots, velers i
embarcacions neumàtiques.

A.3.5.10

Organització d’un congrés sobre Nàutica sostenible.

A.2.5.5
A.2.5.14

Creació de convenis amb les empreses de transport marítim per aconseguir que els
passatgers que viatgin amb cotxe elèctric tinguin bonificacions.
Estudi sobre les necessitats i vies de foment de vaixells de passatgers propulsats per
energies més netes i sostenibles.

ACCIONS DEL SECTOR AGROALIMENTARI
En l’objectiu 3.3. Desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats,
per assegurar una alimentació saludable i accessible per a tota la societat es treballen de forma específica
les accions per al sector.
ACCIONS DEL SECTOR DE LA BIJUTERIA
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OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

»3.5.11

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i
social sostenible, afavorint l’economia
circular, verda, blava i social.

Fomentar la sostenibilitat en el sector industrial,
usant els recursos amb major eficàcia i
O.3.5
promovent l'adopció de tecnologies i processos
industrials nets i racionals ambientalment.
Estudiar els residus com a recurs en el sector de la bijuteria –suport des de les
deixalleries i els ecopolígons a tenir subproductes de qualitat.

»3.5.12

Organització d’una exposició de bijuteria creada a partir de residus.

3.5.13

Treball amb el sector per l’anàlisi del cicle de vida dels productes de bijuteria.

3.5.14

Elaboració d’un projecte formatiu del sector de la posant en valor els principis de la
RBM, la innovació i la producció amb valor afegit.

ACCIONS TRANSVERSALS AL SECTOR INDUSTRIAL
3.5.15
»A.3.1.5
A.3.1.4
A.4.2.7

Creació d’una línia d’ajuts per a joves empresaris que iniciïn o reactivin una activitat
industrial directament vinculada als principis de la RBM.
Inclusió de la sostenibilitat en els diferents programes del Centre BIT Menorca per
potenciar Menorca com a territori idoni per a la creació i el desenvolupament de les
empreses tecnològiques, innovadores i sostenibles.
Treball conjunt amb els sectors econòmics per oferir cursos formatius que
introdueixin transicions cap a models productius més sostenibles.
Organització d’una jornada anual de transferència de coneixement entre el món
científic i el teixit productiu.

ACCIONS D’AMBIENTALITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL
A.2.1.5
»A.2.2.14
A.2.3.2

»A.2.3.4

A.2.3.11

Elaboració amb la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca d’un pla de treball que
inclogui accions d’implicació dels diferents sectors segons ús per a l’eficiència i
qualitat en la utilització de l’aigua i la seva reutilització.
Treball amb els sector econòmics per analitzar el seu flux de residus i prendre
mesures per una major sostenibilitat.
Estudi del potencial de producció d’aigua calenta, amb panells solars o en
combinació amb altres tecnologies netes, per als diferents sectors.
Creació d’un programa d’eficiència energètica per a indústria i comerços amb
l’objectiu de millorar la seva competitivitat a través de la reducció del consum
energètic, l’optimització dels recursos disponibles i la reducció del seu impacte
ambiental.
Creació d’ajuts, subvencions i descomptes per a la implantació d’energies renovables
al sector industrial i agro-ramader com la substitució de calderes de gasoil i GLP per a
calderes de biomassa o la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes.

A.2.4.8

Suport i assessorament a les empreses per a que facin càlcul de petjada de carboni.

»A.3.1.2

Estudi i implantació del Projecte Ecopolígons on es promogui l’ambientalització dels
espais industrials i l’economia circular.

»A.3.1.3

Estudi i implantació d’un projecte d’economia circular en el sector de la construcció.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.17.
AP.34.

Execució del Pla d'Indústria i reforç del paper de l'economia verda
Definició d’un sistema d’indicadors d’ocupació verda al Pla Director Sectorial d'Ocupació
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ACCIONS DEL SECTOR CALÇAT
A.3.5.1

Treball amb el sector per l’anàlisi del cicle de vida de les sabates fetes a mà a Menorca .

DESCRIPCIÓ
L’anàlisi de cicle de vida d’un producte és l’avaluació i quantificació dels impactes ambientals al llarg del seu
cicle de vida, amb l'objectiu de poder determinar estratègies per a la seva minimització o reducció.
Es tracta d’estudiar el potencial que el sector del calçat té per a transformar el seus processos lineals en
circulars, per aprofitar els residus que genera com a recurs, produir productes i serveis integrats en aquests
cicles i involucrar els agents en aquestes transformacions.
Amb aquesta acció es pretén treballar amb l’Associació de Fabricants de Calçat de Menorca per a promoure
la innovació del sector en l’àmbit de l’augment de l’eficiència en els processos de producció de les sabates
fetes a Menorca. L’existència del projecte de promoció dels productes de calçat fabricats a l’illa “Shoes
handmade in Menorca” pot esdevenir la base des d’on es coordinin els diferents agents del sector per tal de
realitzar l’anàlisi del cicle de vida dels seus productes.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi: 30.000€

Mig termini

Associació de Fabricants de
Calçat de Menorca
CIM, D.I. Reserva Biosfera

ACCIONS DEL SECTOR CALÇAT
»A.3.5.2

Organitzar fira del calçat sostenible.

DESCRIPCIÓ
Es considera que el calçat és sostenible quan compleix els requisits de:
Proximitat i afavoreix l’economia local
-

Promou una relació comercial justa

-

Fabricat amb materials tèxtils orgànics, reciclats o am cuir adobat amb tanins vegetals

-

Fabricació respectant els drets dels treballadors

-

Promou una economia al servei de les persones i socialment responsable

-

Allarga la vida del calçat i afavoreix la reparació.

La Fira del calçat sostenible vol donar a conèixer i promocionar el calçat fabricat a Menorca (economia de
proximitat), la comercialització justa, el consum responsable, l’ecologia i la sostenibilitat, entre d’altres. Els
expositors oferiran serveis i venda de productes ecològics, de producció local i artesana, reparació de calçat
i segona mà i, a més, es realitzaran xerrades informatives i de sensibilització envers el sector del calçat
sostenible.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Organització de la fira: 50.000€

Llarg termini

Associació de Fabricants de
Calçat de Menorca
CIM, D.I. Reserva Biosfera
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ACCIONS DEL SECTOR CALÇAT
A.3.5.3

Campanya de comunicació sobre el consum responsable en el calçat .

DESCRIPCIÓ
El consum responsable promou canvis en el context i les estructures del mercat, s’exerceix no comprant i
comprant productes de calçat amb les característiques explicades a l’acció A.3.5.2.
Aquesta acció té l’objectiu de desplegar una campanya comunicativa que expliqui els beneficis del consum
responsable dels productes de calçat menorquins a la ciutadania en general i al turisme en particular.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Campanya de comunicació:
30.000€

Llarg termini

Associació de Fabricants de
Calçat de Menorca
CIM, D.I. Reserva Biosfera

ACCIONS DEL SECTOR CALÇAT
»A.3.5.4

Estudiar la creació d’un cicle de formació professional del sector del calçat posant en valor els
principis de la RBM, l’ofici tradicional, la innovació i la producció amb valor afegit.

DESCRIPCIÓ
Estudiar la creació d’un cicle de formació professional del sector del calçat on s’aprengui l’ofici tradicional
així com eines per a la internacionalització, innovació i producció amb valor afegit en aquest sector, posant
en valor els principis de la RBM com a element que permeti guanyar diferenciació i competitivitat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Llarg termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
GOIB, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DEL SECTOR NÀUTIC
»A.3.5.5

Formació per a la capacitació i experimentació per potenciar la sostenibilitat en el sector
nàutic des del Centre de formació de la Mar.

DESCRIPCIÓ
Els Centres de Referència Nacional són centres públics que duen a terme accions d'innovació i
experimentació en matèria de formació professional, especialitzats en els diferents sectors productius a
través de les famílies professionals. Són d’àmbit estatal i el seu objectiu és ser punters cadascun en la seva
àrea i promoure les mesures i els programes d’investigació necessaris per atendre les necessitats del sectors
emergents i innovadors. El Centre de la Mar a Maó és el Centre de Referència Nacional de Formació
Professional de l'àrea de Nàutica i pertany a la família Transport i Manteniment de Vehicles, àrea de nàutica:
vaixells i embarcacions d'esbarjo i esportives.
L’objectiu d’aquesta acció és reforçar la competitivitat de la indústria nàutica a través de potenciar les
accions de formació i investigació en relació a la sostenibilitat del sector nàutic al Centre de la Mar.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Curt termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
Centre de formació de la Mar.
GOIB, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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ACCIONS DEL SECTOR NÀUTIC
»A.3.5.6

Adequació de les instal·lacions dels ports de manera que aportin valor al sector nàutic, que
siguin més sostenibles i ajudin a dinamitzar-lo econòmicament.

DESCRIPCIÓ
En primer lloc s’estudiaran les necessitats actuals per garantir que els ports de Menorca tinguin les
infraestructures necessàries per a fomentar unes pràctiques de navegació més sostenibles, com ara la
recollida d’aigües grises i negres, estalvi d’aigua, abastiment de combustibles, etc.. Així mateix es
proposaran millores que caldrà que s’implementin.
L’objectiu de l’acció és l’adequació de les instal·lacions dels ports respecte la mobilitat i l’accessibilitat dels
ciutadans, la seguretat, la reducció del consum energètic, la correcta gestió dels residus i la gestió eficient
de l’aigua. Així, es definiran itineraris públics a peu per als vianants. S’instal·laran tres punts de càrrega per a
vehicles elèctrics. També s’incorpora l’activitat de lloguer de bicicletes per al públic en general, que es
dotarà d’un espai i un aparca bicis. A més, es disposarà d’una zona d’aparcament per a vehicles i un servei
per als carretons de les embarcacions.
Es tindrà cura de l’optimització dels recursos amb la instal·lació de mecanismes de telegestió en les torretes
dels pantalans per estalviar aigua. Es faran campanyes de sensibilització del consum dels recursos.
Pel que fa a la reducció del consum energètic, la dàrsena es dotarà de nou enllumenat amb tecnologia LED
per aconseguir un 50% d’estalvi energètic. També s’instal·laran plaques solars en els edificis i un sistema
d’energia geotèrmica i punts de recàrrega elèctrica per a vaixells de manera que no hagin de tenir en marxa
motors per generar-la.
Aquesta acció està relacionada amb la línia d’actuació 1.1.2. de l’Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu del grup d’acció local de pesca de Menorca sobre la millora de la gestió dels recursos mitjançant
l’ús de noves tecnologies.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi previ per analitzar
necessitats: 12.000€
Estudi previ d’adaptació: 60.000€.
Pendent de definició de
l’execució.

Mig termini

Autoritat Portuària de Balears
CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Medi Rural i Marí

ACCIONS DEL SECTOR NÀUTIC
A.3.5.7

Projecte de gestió, reciclatge i valorització de residus procedents del desguàs d’embarcacions
d’oci.

DESCRIPCIÓ
Aquest projecte consisteix en reduir l’impacte ambiental de la indústria nàutica a través del
desenvolupament de noves metodologies de tractament, gestió i valorització de les embarcacions nàutiques
fora d’ús (considerades com un residu).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Projecte pilot: 50.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
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ACCIONS DEL SECTOR NÀUTIC
A.3.5.8

Treball amb el sector per l’anàlisi del cicle de vida de les embarcacions segons tipus.

DESCRIPCIÓ
L’anàlisi de cicle de vida d’un producte és l’avaluació i quantificació dels impactes ambientals al llarg del seu
cicle de vida, amb l'objectiu de poder determinar estratègies per a la seva minimització o reducció.
Es tracta d’estudiar el potencial que el sector nàutic té per a transformar el seus processos lineals en
circulars, per aprofitar els residus que genera com a recurs, produir productes i serveis integrats en aquests
cicles i involucrar els agents en aquestes transformacions.
En relació amb l’acció A.3.5.7 de valorització dels residus procedents del desguàs d’embarcacions, es
proposa un treball més ampli amb el sector per a realitzar l’anàlisi del cicle de vida de les embarcacions
segons tipus, promoure la innovació en el sector i aportar un valor afegit a aquesta indústria.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi: 30.000€

Mig termini

Drassanes i fabricants de
Menorca
CIM, D.I. Reserva Biosfera

ACCIONS DEL SECTOR NÀUTIC
»A.3.5.9

Guia per la producció/construcció sostenible i l’ecodisseny destinat a iots, velers i
embarcacions neumàtiques.

DESCRIPCIÓ
Elaboració d’una guia per assessorar al sector en matèria de construcció sostenible i impulsar l’ecodisseny
en la producció d’embarcacions neumàtiques.
Els criteris de sostenibilitat en la construcció d’embarcacions van des de la cura mediambiental, amb
sistemes de propulsió híbrida, que combinen el combustible tradicional amb fonts alternatives d’energia
més ecològica, la fabricació de motors de baix consum, lleugers i respectuosos amb el medi ambient (tant
en les emissions com en el soroll), la tria dels materials amb certificacions d’origen sostenible o materials
reciclats, l’ús de productes d’acabat respectuosos amb el medi i no perjudicials per la salut, etc.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Elaboració de la guia: 20.000€

Llarg termini

Centre de formació de la Mar.
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DEL SECTOR NÀUTIC
A.3.5.10

Organització d’un congrés sobre Nàutica sostenible.

DESCRIPCIÓ
El congrés sobre nàutica sostenible té l’objectiu de presentar iniciatives dirigides a afavorir el
desenvolupament sostenible del sector nàutic, existents o planificades, per tal de generar un entorn de
formació, discussió i innovació en aquest sector. Alguns exemples de temes a tractar poden ser el reciclatge
de vaixells, bones pràctiques entre els treballadors del sector en la gestió de residus, l’establiment d’una
xarxa de control de l’estat del litoral a partir de la recollida de dades i la compatibilitat entre l’activitat del
sector i la preservació del fons marí.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Organització del congrés: 50.000€

Mig termini

Drassanes i fabricants de
Menorca
Centre de formació de la Mar
CIM, D.I. Reserva Biosfera
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ACCIONS DEL SECTOR DE LA BIJUTERIA
»A.3.5.11

Estudiar els residus com a recurs en el sector de la bijuteria –suport des de les deixalleries i
els ecopoligons a tenir subproductes de qualitat.

DESCRIPCIÓ
Els residus generats poden tenir un valor real com a recurs per a l’obtenció de materials que es poden
integrar de nou en els processos productius en el sector de la bijuteria, entre altres.
El sector del reciclatge, deixalleries, plantes de tractament, polígons, cal que produeixin i gestionin els
residus amb criteris de qualitat, per tal de que puguin ser aprofitats.
Aquesta acció proposa estudiar el potencial que tenen els residus menorquins per a ser utilitzats pel sector
de la bijuteria en el marc d’una estratègia global d’impuls a l’economia circular.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi previ: 12.000€
Gestió dels residus: Personal
administració

Mig termini

Associació d’Empreses
d’Artesania de Menorca
CIM, D.I. Reserva Biosfera

ACCIONS DEL SECTOR DE LA BIJUTERIA
»A.3.5.12

Organització d’una exposició de bijuteria creada a partir de residus.

DESCRIPCIÓ
En relació a l’A.3.5.11. i com a acció complementària de foment de la utilització de residus com a recursos,
es proposa l’organització d’aquesta exposició, amb participants locals i també donant a conèixer
experiències d’èxit d’altres parts de l’estat i arreu.
En relació amb l’exposició, es podran organitzar jornades o conferències per a difondre bones pràctiques en
el sector en relació a l’economia circular així com debatre amb els impulsors sobre els projectes exitosos
que exposin.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi previ: 10.000€

Llarg termini

Associació d’Empreses
d’Artesania de Menorca
CIM, D.I. Reserva Biosfera

ACCIONS DEL SECTOR DE LA BIJUTERIA
A.3.5.13

Treball amb el sector per l’anàlisi del cicle de vida dels productes de bijuteria.

DESCRIPCIÓ
L’anàlisi de cicle de vida d’un producte és l’avaluació i quantificació dels impactes ambientals al llarg del seu
cicle de vida, amb l'objectiu de poder determinar estratègies per a la seva minimització o reducció.
Es tracta d’estudiar el potencial que el sector de la bijuteria té per a transformar el seus processos lineals en
circulars, per aprofitar els residus que genera com a recurs, produir productes i serveis integrats en aquests
cicles i involucrar els agents en aquestes transformacions.
Es proposa un treball amb el sector de la bijuteria i de l’artesania per a realitzar l’anàlisi del cicle de vida dels
productes que fabriquen.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi: 30.000€

Llarg termini

Associació d’Empreses
d’Artesania de Menorca
CIM, D.I. Reserva Biosfera
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ACCIONS DEL SECTOR DE LA BIJUTERIA
A.3.5.14

Elaboració d’un projecte formatiu del sector de la bijuteria posant en valor els principis de la
RBM, la innovació i la producció amb valor afegit.

DESCRIPCIÓ
Elaborar un projecte formatiu del sector de la bijuteria per a la internacionalització, innovació i producció
amb valor afegit, posant en valor els principis de la RBM com a element que permeti guanyar diferenciació i
competitivitat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal administració

Llarg termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
GOIB, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS TRANSVERSALS AL SECTOR INDUSTRIAL
A.3.5.15

Creació d’una línia d’ajuts per a joves empresaris que iniciïn o reactivin una activitat
industrial directament vinculada als principis de la RBM.

DESCRIPCIÓ
Creació d’una línia d’ajuts per a joves empresaris que iniciïn o reactivin una activitat industrial en els sectors
tradicionals o en nous sectors més directament vinculats als principis de la RBM: empreses verdes, basades
en el coneixement, en la cultura i el disseny, i productes i serveis per al desenvolupament sostenible.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

50.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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5.4 PROGRAMA DE CONEIXEMENT I EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
5.4.1 ACCIONS D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i experimentació
de referència en l’àmbit de la sostenibilitat i el desenvolupament
sostenible amb la participació i implicació de tota la comunitat.

O.4.1

Assegurar que tots els agents i públics implicats, i especialment les
persones joves, adquireixin de forma inclusiva els coneixements,
capacitats i habilitats necessàries per promoure el desenvolupament
sostenible i els estils de vida sostenibles.

FITES PER AL 2025
-

100 % dels centres educatius participants a la xarxa de centres educatius per la sostenibilitat de
Menorca
Disposar d’un sistema per mesurar l’efectivitat dels programes d’educació i comunicació
ambiental (enquesta d'hàbits de vida sostenible)
Que els resultats de l'enquesta hàbits de vida sostenible millorin en cada una de les seves edicions
Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions del pla de treball en Educació per al
Desenvolupament Sostenible (EDS) de Menorca que inclogui un pla de comunicació
Que el 50% dels alumnes de Menorca assisteixin anualment a un mínim d’una activitat del
programa de l’Agenda d’activitats educatives de la Reserva de biosfera
Realitzar un mínim de 12 activitats anuals en el programa Viu Menorca Biosfera
Que els equipaments d'educació per la sostenibilitat tinguin uns objectius i pla de treball comuns i
uns materials de treball sobre la RBM unificats.
Que el 50% de mestres hagin realitzat com a mínim una formació anual en sostenibilitat

ACCIONS DE SEGUIMENT DE L’IMPACTE EDUCATIU
»A.4.1.1
A.4.1.2

Establiment d’un sistema d’indicadors i de recollida d’informació per disposar de
resultats mesurables de la incidència/utilitat de les accions d’educació ambiental
Realitzar periòdicament l’enquesta d'hàbits de vida sostenible per obtenir dades de
seguiment de l’efectivitat del pla de treball en Educació per al Desenvolupament
Sostenible (EDS) a Menorca i els seus visitants.

ACCIONS DE PLANIFICACIÓ CONJUNTA DE LA EDS
»A.4.1.3

Redacció conjunta des de tots els sectors educatius del pla de treball en Educació
per al Desenvolupament Sostenible (EDS) de Menorca.

ACCIONS DE CREACIÓ DE LES EINES PER AL TREBALL EN XARXA
»A.4.1.4
»A.4.1.5
»A.4.1.6

Creació d’una xarxa de centres educatius per la sostenibilitat de Menorca a partir
del Programa ecocentres.
Coordinació dels equipaments existents (ambientals, culturals, museus, etc.) per al
funcionament en xarxa.
Coordinació de l’Agenda d’activitats educatives de la Reserva de biosfera de
Menorca, compartida amb tots els agents educatius i partint de les activitats que
cada un imparteix

ACCIONS DE PROGRAMES I RECURSOS EDUCATIUS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
»A.4.1.7
A.4.1.8
»A.4.1.9
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Creació del Programa d’activitats educatives de la Reserva de biosfera de Menorca
des dels 0 anys a partir del programa educatiu “Salut jove”.
Creació, manteniment i difusió de material didàctic actualitzat que serveixi de
recurs per als centres educatius de l’illa per fer arribar els conceptes i valors
relacionats amb la Reserva de biosfera de Menorca.
Realització anual del programa Viu Menorca Biosfera.

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

A.4.1.10

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i experimentació
de referència en l’àmbit de la sostenibilitat i el desenvolupament
sostenible amb la participació i implicació de tota la comunitat.

Assegurar que tots els agents i públics implicats, i especialment les
persones joves, adquireixin de forma inclusiva els coneixements,
O.4.1
capacitats i habilitats necessàries per promoure el desenvolupament
sostenible i els estils de vida sostenibles.
Creació d’un programa participatiu per als joves on es puguin generar activitats
segons els seus interessos.

ACCIONS D’EDUCACIÓ INFORMAL
A.4.1.11

»A.4.1.12
A.4.1.13

Coordinació de les diferents campanyes sectorials de sostenibilitat que es realitzen
(residus, aigua, etc.) i planificació conjunta en un programa d’educació per la
sostenibilitat informal que garanteixi que arriba a tots els públics i tipus de
visitants.
Promoció de la figura Ciutats educadores per als municipis més petits amb un
programa d’accions d’aprenentatge – servei.
Inclusió d’activitats que fomentin la sostenibilitat en el Programa Alternanits i en
l’agenda d’activitats de l’Institut de Joventut de Menorca

ACCIONS PER A LA MILLORA DELS EQUIPAMENTS PER LA SOSTENIBILITAT
A.4.1.14

Treball amb l’Organismo Autónomo de Parques Nacionales per aconseguir que la
finca d’Alforí de Dalt pugui tenir una trajectòria a llarg termini com a Equipament
d’interpretació per la sostenibilitat.

A.4.1.15

Posta en marxa del Centre d’Interpretació del Món Rural a la finca de Milà Nou.

A.4.1.16

Condicionament de les finques de Torretó i Santa Eularieta per a acollir activitats
d’EDS.

ACCIONS DE CAPACITACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT
»A.4.1.17
A.4.1.18
A.4.1.19
A.4.1.20
A.4.1.21
A.3.1.8
A.3.1.4
»A.3.3.5

Creació d’un mòdul de la Reserva de biosfera a incloure en la formació reglada
sectorial i que es pugui també oferir com a curs independent.
Oferta de formació específica en sostenibilitat per a docents dels centres adherits a
la Xarxa de centres educatius per la sostenibilitat de Menorca, a través del Centre
d’Educació del Professorat (CEP).
Acreditació del CIM com a centre que permeti la formació dels certificats
professionals en temes de sostenibilitat.
Estudi sobre la viabilitat de creació d’altres cicles formatius sobre oficis tradicionals
(Mestres d’aixa, paret seca, construcció amb marès, araders ...etc).
Accions de formació als municipis en tema dels ODS.
Impuls i capacitació en la e-administració per tal de facilitar les gestions fiscals i
burocràtiques a través de l’ús de les TIC a tots els sectors.
Treball conjunt amb els sectors econòmics per oferir cursos formatius que
introdueixin transicions cap a models productius més sostenibles.
Formació per a la capacitació agrària, l’experimentació, la divulgació i
l’assessorament cap a la sostenibilitat del sector, especialment en agroecologia, a
l’Escola Agrària de Sa Granja.

»A.3.3.6

Programa de formació per al sector pesquer. EPA- LE4. A.17.

A.3.4.8

Realització d’accions de formació per al millor coneixement de la sostenibilitat en
el sector turístic mitjançant l’oferta de cursos sobre la Reserva de biosfera.

ACCIONS DELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS
AP.15.
AP.16.
AP.35.

Impuls del Programa ecocentres ambientals
Acord de col·laboració entre Govern Balear i el CIM per impulsar la sostenibilitat a les escoles
Inclusió d’activitats de sostenibilitat al Pla Menorca Jove
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ACCIONS DE SEGUIMENT DE L’IMPACTE EDUCATIU
»A.4.1.1

Establiment d’un sistema d’indicadors i de recollida d’informació per disposar de resultats
mesurables de la incidència/utilitat de les accions d’educació ambiental

DESCRIPCIÓ
Implantar un sistema de seguiment i avaluació de les activitats educatives (formals i no formals) relatives a
la sostenibilitat i temes ambientals i les campanyes de comunicació relacionades segons uns criteris comuns
prèviament acordats. El que caldria fer és el següent aproximada:
(a) Cada activitat ha de ser avaluada pels usuaris amb la mateixa enquesta de satisfacció
(b) Cal centralitzar les dades per tal de poder fer una avaluació conjunta de les accions educatives a l’illa.
(c) Es comuniquin i comparteixin els resultats aconseguits per a millora contínua.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
Equipaments
Entitats

ACCIONS DE SEGUIMENT DE L’IMPACTE EDUCATIU
A.4.1.2

Realitzar periòdicament l’enquesta d'hàbits de vida sostenible per obtenir dades de
seguiment de l’efectivitat del pla de treball en Educació per al Desenvolupament Sostenible
(EDS) a Menorca i els seus visitants.

DESCRIPCIÓ
Es proposa analitzar periòdicament l’efectivitat del pla de treball en Educació per al Desenvolupament
Sostenible (EDS) a Menorca mitjançant una enquesta que estudiï els hàbits de vida de la població resident i
visitants, per tal de conèixer el grau de presència dels comportaments sostenibles entre els mateixos. La
finalitat és, doncs, saber en quines de les seves tasques habituals i quotidianes la preocupació ambiental té
un pes suficient, si han participat en alguna activitat d’EDS i si els seus hàbits han canviat després de
participar-hi.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Cada 5 anys: 30.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
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ACCIONS DE PLANIFICACIÓ CONJUNTA DE L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
»A.4.1.3

Redacció conjunta des de tots els sectors educatius del Pla de treball en Educació per al
Desenvolupament Sostenible (EDS) de Menorca.

DESCRIPCIÓ
L’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) té per objectiu dotar els infants, joves i adults dels
recursos necessaris per a desenvolupar la seva capacitat crítica i de transformació social per avançar com a
un món més just, sostenible i saludable i garantir la cohesió de les persones i els territoris.
Es proposa, doncs, la redacció conjunta des de tots els sectors educatius (formals i no formals) de l’illa d’un
pla de treball que defineixi quines estratègies globals d’educació ambiental i per al desenvolupament
sostenibles seguiran els programes educatius en els diferents àmbits i segons l’edat i la naturalesa dels
receptors.
S’analitzaran les pràctiques educatives actuals en el sector formal i no formal per a definir els objectius i
rumb comuns i els criteris de qualitat comuns a implantar als equipaments i programes de l’EDS. Elaborar un
programa educatiu global que superi l’àmbit purament curricular escolar i formal del sistema educatiu i que
abasti tota la societat, així com la formació no reglada com cursos ocupacionals, tallers, etc.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.3.1. promoure intervencions de sensibilització social i de formació de professionals en l’àmbit
de la conservació d’espais naturals i la protecció del medi natural.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Assistència tècnica: 30.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
Ajuntaments
GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat

ACCIONS DE CREACIÓ DE LES EINES PER AL TREBALL EN XARXA
»A.4.1.4

Creació d’una xarxa de centres educatius per la sostenibilitat de Menorca a partir del
Programa ecocentres.

DESCRIPCIÓ
La xarxa de centres educatius per la sostenibilitat es concreta en el treball en comú de tots els centres
d’educació formal de l’illa, siguin o no participants del Programa ecocentres.
El procés d’adhesió, per tant, serà simple i s’obtindrà un retorn en beneficis per als mestres (formació,
programa d’activitats comú, etc. ) que els permeti augmentar motivació i la implicació per a treballar segons
els objectius del Pla d’Educació per al desenvolupament sostenible.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
Ajuntaments
GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat

151

ACCIONS DE CREACIÓ DE LES EINES PER AL TREBALL EN XARXA
»A.4.1.5

Coordinació dels equipaments existents (ambientals, culturals, museus, etc.) per al
funcionament en xarxa.

DESCRIPCIÓ
A Menorca existeixen diferents equipaments amb diversitat de temàtiques que estan relacionats d’alguna
maner amb la sostenibilitat. Destaquen els següents:
La finca d’Alforí de Dalt
Centre d’interpretació del Far de Cavalleria as Mercadal.
Viver de Plantes Autòctones de Menorca.
Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre de Menorca.
Centre de Capacitació i Experiències Agràries Sa Granja.
Centre de recepció i interpretació del Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Centre de Geologia de Menorca.
Museu etnològic Molí de Dalt
Fortalesa de La Mola
Museu de Menorca
Museu Municipal de Ciutadella Bastió de Sa Font
Museu de Ciències Naturals de Menorca a Binisuès
El que es proposa és que aquests, i altres equipaments puguin treballar en xarxa a l’hora d’oferir informació
sobre la sostenibilitat i la Reserva de biosfera.
Un dels objectius és que els diferents equipaments ofereixin programes destinats a la població en general i
en especial als adults i joves amb una programació continua d’activitats d’educació ambiental.
A més a més, caldrà treballar per ampliar la xarxa d’equipaments existents, com s’està fent amb la posada
en marxa a la finca de Milà Nou del Centre d’Interpretació del Món Rural de Menorca (A.4.1.15) i la
proposta de creació de l’espai expositiu de la mar de Menorca (A.1.3.4).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
Ajuntaments
GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat
Entitats

ACCIONS DE CREACIÓ DE LES EINES PER AL TREBALL EN XARXA
»A.4.1.6

Coordinació de l’Agenda d’activitats educatives de la Reserva de biosfera de Menorca,
compartida amb tots els agents educatius i partint de les activitats que cada un imparteix

DESCRIPCIÓ
Es tracta de coordinar i fer difusió conjunta de les activitats educatives de la RBM de totes les entitats que hi
fan feina, independentment de qui sigui el promotor per tal de donar força a cadascuna de les propostes
dins una agenda comú i que aporti l’alineació conjunta als objectius de la EDS en general i del Pla de treball
en Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) de Menorca.
L’acció es concreta en unificar agendes i difusió de les activitats a través d’un calendari únic no excloent.
Com en tots els programes cal l’avaluació periòdica del seu funcionament i de les activitats que hi són
incloses.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
CIM, D.I. Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i
Esports
Ajuntaments
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Entitats
Parc Natural de s’Albufera des Grau
GOIB, Conselleria d'Educació i Universitat
Fons Menorquí de cooperació
ACCIONS DE PROGRAMES I RECURSOS EDUCATIUS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
»A.4.1.7

Creació del Programa d’activitats educatives de la Reserva de biosfera de Menorca des dels 0
anys a partir del programa educatiu “Salut jove”.

DESCRIPCIÓ
El Programa d’activitats educatives de la Reserva de biosfera de Menorca ha de partir de la feina feta en el
marc del programa educatiu “Salut jove”. Es tracta de reforçar els continguts amb la incorporació de noves
temàtiques com la Biodiversitat marina a les ja existents (Geologia, Energia, Biodiversitat terrestre i Reserva
de biosfera).
Cal adaptar les activitats i les unitats didàctiques als diferents rangs d’edat, tenint en compte que es pretén
arribar a la població infantil des de la franja d’edat de 0 a 5 anys, però que tal i com diu la UNESCO, també
cal fer especial èmfasi en la innovació i l’ús de noves tecnologies per aquells continguts adreçats a la
població jove.
Per tal de revisar els resultats del programa i donar-li continuïtat, caldrà avaluar periòdicament el seu
funcionament.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost de Salut Jove ampliat
en 40.000€/any

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni

ACCIONS DE PROGRAMES I RECURSOS EDUCATIUS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
A.4.1.8

Creació, manteniment i difusió de material didàctic actualitzat que serveixi de recurs per als
centres educatius de l’illa per a fer arribar els conceptes i valors relacionats amb la Reserva
de biosfera de Menorca.

DESCRIPCIÓ
Hi ha diverses fonts on es poden aconseguir recursos didàctics, com pot ser la web de l’aigua del GOIB, IDE
Menorca, “Quaderns didàctics: Menorca Reserva de biosfera”del CIM, ajuntaments, etc. El que es proposa
és que a partir del Centre de documentació de la Reserva es centralitzi la informació i se’n faci difusió per tal
de fer més eficient l’ensenyament en les escoles de temes relacionats amb la sostenibilitat.
Amb la informació centralitzada es podrà realitzar un diagnòstic del material existent i elaborar nous
materials de qualitat i que continguin els conceptes i valors relacionats amb la Reserva de biosfera de
Menorca.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat
Entitats
IDE Menorca
CEP
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ACCIONS DE PROGRAMES I RECURSOS EDUCATIUS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
»A.4.1.9

Realització anual del programa Viu Menorca Biosfera

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un programa per al públic adult i familiar que complementa l’escolar de “Salut jove” o futur
programa d’activitats de la Reserva de biosfera. El que es proposa és continuar la seva edició anual , amb un
especial èmfasi en les activitats per a joves, comptant amb la seva participació en la creació i planificació
d’aquestes (A.4.1.10).
Com en tots els programes cal l’avaluació periòdica del seu funcionament.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost programa Viu
Menorca Biosfera

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DE PROGRAMES I RECURSOS EDUCATIUS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
A.4.1.10

Creació d’un programa participatiu per als joves on es puguin generar activitats segons els
seus interessos.

DESCRIPCIÓ
En la línia del que proposa l’A.4.1.9, és essencial que les persones joves s’involucrin en la presa de decisions
que els afecten per tal que participin de les accions proposades i es pugui donar una resposta ajustada a les
seves necessitats.
Es proposa que es realitzin sessions de treball a través dels canals de comunicació habituals en els joves per
arribar a forjar un programa d’activitats que visquin amb il·lusió i que tingui relació amb la filosofia de la
Reserva de biosfera
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Inclòs en l’A.4.1.9

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
Ajuntaments
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ACCIONS D’EDUCACIÓ INFORMAL
A.4.1.11

Coordinació de les diferents campanyes sectorials de sostenibilitat que es realitzen (residus,
aigua, etc.) i planificació conjunta en un programa d’educació per la sostenibilitat informal
que garanteixi que arriba a tots els públics i tipus de visitants.

DESCRIPCIÓ
Tenint en compte la quantitat de persones que cada any visiten Menorca, és imprescindible que la
sostenibilitat impregni cada racó de l’illa i de la imatge de la RBM. Són molts els projectes i plans o
programes que contenen accions de sensibilització, comunicació o informació ambiental. Cal vetllar per a
que siguin coherents entre si i coordinades en el temps. Així es proposa que totes les campanyes que es
realitzin a Menorca, sigui quin sigui el promotor, es comuniquin i coordinin a través del personal de la
Reserva de biosfera.
Les campanyes sectorials de sostenibilitat en els diferents sectors econòmics han de ser el més integrals
possible, intel·ligents i molt dirigides. La coordinació entre elles i la planificació conjunta d’un programa
d’educació per la sostenibilitat informal són aspectes clau perquè tant residents com visitants puguin seguir
un fil conductor.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística
GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat
Entitats
Empreses

ACCIONS D’EDUCACIÓ INFORMAL
»A.4.1.12

Promoció de la figura Ciutats educadores per als municipis més petits amb un programa
d’accions d’aprenentatge.

DESCRIPCIÓ
En el marc del programa d’educació per la sostenibilitat informal, A.4.1.11, es proposa la promoció de
l’adhesió al projecte Ciutats educadores dels municipis de l’illa que encara no en formen part. Les ciutats de
Ciutadella, Maó i Ferreries ja hi participen.
Aquesta adhesió va més enllà de les accions que es puguin realitzar des de municipi en l’àmbit de l’educació
formal. Tenen entre els seus objectius la promoció i disseny de programes per al desenvolupament
sostenible i inclouen un programa d’accions d’aprenentatge, entenent que tot l’entorn urbà és l’escenari de
l’aprenentatge per la convivència, el civisme, la conscienciació ambiental, etc.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
Ajuntaments
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ACCIONS D’EDUCACIÓ INFORMAL
A.4.1.13

Inclusió d’activitats que fomentin la sostenibilitat en el Programa Alternanits i en l’agenda
d’activitats de l’Institut de Joventut de Menorca.

DESCRIPCIÓ
Dins el programa existent d’oci saludable, el programa Alternanits i l’agenda d’activitats de l’Institut de
Joventut de Menorca és interessant incloure activitats que eduquin en la sostenibilitat.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Pressupost del programa
Alternanits

Curt

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER A LA MILLORA DELS EQUIPAMENTS PER LA SOSTENIBILITAT
A.4.1.14

Treball amb l’Organismo Autónomo de Parques Nacionales per aconseguir que la finca
d’Alforí de Dalt pugui tenir una trajectòria a llarg termini com a Equipament d’interpretació
per la sostenibilitat.

DESCRIPCIÓ
Actualment hi ha una encomana de gestió a 3 anys amb un pressupost anual de 150.000€ que no permet la
inversió ni compromís a llarg termini, per aquest motiu es proposa el treball amb l’Organismo Autónomo de
Parques Nacionales per aconseguir que la finca d’Alforí de Dalt pugui tenir una trajectòria a llarg termini
com a Equipament d’interpretació per la sostenibilitat i que una de les estances pugui ser per a activitats.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

300.000€/any

Llarg termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
Organismo Autónomo de Parques
Nacionales
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni

ACCIONS PER A LA MILLORA DELS EQUIPAMENTS PER LA SOSTENIBILITAT
A.4.1.15

Posta en marxa del Centre d’Interpretació del Món Rural a la finca de Milà Nou.

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció respon a la voluntat del CIM d’engegar activitats en relació amb l’ecosistema rural menorquí
en aquest nou equipament. L’any 2016 es va incloure aquesta acció en una llista entregada al govern balear
de projectes per ser finançats amb els diners recaptats per l’ecotaxa.
Es proposa que el Centre d’Interpretació del Món Rural permeti al visitant fer-se una idea de com era la vida
al camp abans de la mecanització, posi en valor el treball agrícola i l’estret vincle entre aquest i la
configuració del paisatge menorquí, organitzi jornades de divulgació i capacitació en oficis tradicionals i
aglutini i conservi documents i objectes per tal de mantenir la memòria històrica de la vida rural.
Aquest centre s’incorporaria a la xarxa d’equipaments proposada a l’A.4.1.4.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

350.000€/anuals

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM,D.I. Medi Rural i Marí
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ACCIONS PER A LA MILLORA DELS EQUIPAMENTS PER LA SOSTENIBILITAT
A.4.1.16

Condicionament de les finques de Torretó i Santa Eularieta per a acollir activitats d’EDS.

DESCRIPCIÓ
Aquestes finques (propietat del CIM) on es realitzen habitualment activitats d’EDS cal que es realitzi el
manteniment adequat de les infraestructures. Complementàriament als edificis on es realitzen activitats
d’EDS, són igualment imprescindibles els espais oberts als seu voltant: parcs, platges, boscos, prats i camins.
Aquests centres s’incorporarien a la xarxa d’equipaments proposada a l’A.4.1.4.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

15.000€/anuals

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DE CAPACITACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT
»A.4.1.17

Creació d’un mòdul de la Reserva de biosfera a incloure en la formació reglada sectorial i que
es pugui també oferir com a curs independent.

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció respon a la necessitat de disposar de persones altament qualificades pel que fa al
desenvolupament sostenible i a l’educació ambiental per exercir a la RBM en diferents professions.
En coordinació amb l’òrgan estatal i balear corresponent, es proposa la creació d’un mòdul específic de la
Reserva de biosfera per aquella formació reglada especialment relacionada amb el desenvolupament
d’activitats a l’illa de Menorca (guies turístics, hostaleria, activitats fisicoesportives al medi natural, etc).
A la llarga, l’educació específica en els valors de la RBM hauria de ser un requeriment a l’hora de trobar
feina a l’illa en certs sectors, per tal d’assegurar l’execució de les accions i el manteniment dels valors
naturals i socials de la Reserva de biosfera.
Un cop dissenyats aquests mòduls, podrien oferir-se fora dels programes d’educació reglada, com a cursos
independents accessibles per treballadors i públic en general que tingui la voluntat de reciclar-se o formarse en aquest àmbit. Les oficines d’ocupació faran promoció d’aquests cursos i tindran la funció d’acostar el
món laboral al formatiu en aquest sentit.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

25.000€/any

Mig termini

GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat
Ajuntaments
GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat
GOIB, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni

ACCIONS DE CAPACITACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT
A.4.1.18

Oferta de formació específica en sostenibilitat per a docents dels centres adherits a la Xarxa
de centres educatius per la sostenibilitat de Menorca, a través del Centre d’Educació del
Professorat (CEP).

DESCRIPCIÓ
Per tal que la sostenibilitat impregni tots els nivells educatius i s’executi amb èxit el Pla d’EDS, es proposa
que els docents rebin formació específica sobre la Reserva de biosfera, el desenvolupament sostenible i la
sostenibilitat en general.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

12.000€/any

Curt termini

GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat
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CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
CIM, D.I. Reserva de biosfera
ACCIONS DE CAPACITACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT
A.4.1.19

Acreditació del CIM com a centre que permeti la formació dels certificats professionals en
temes de sostenibilitat

DESCRIPCIÓ
Es proposa que des del CIM es puguin cursar certificats professionals per a la capacitació de les persones
interessades en innovar des del punt de vista de la sostenibilitat
En una primera fase es proposar que se’ls acrediti per a formar i expedir certificats professionals en:
energies renovables (en certificació actualment), agricultura i ramaderia ecològiques (actualment ja es fa a
Sa Granja).
En una segona fase s’ampliarien a l’ús eficient de l’aigua, gestió de residus urbans i industrials, control i
protecció del medi natural i gestió ambiental de l’empresa.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.5.1. incentivar la formació de professionals en explotacions agro-ramaderes en matèria
d’energies renovables.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.7.2. incentivar la millora de la formació tècnica de professionals en explotacions agràries i en
l’acció A.11.3. recolzar accions de formació en tècniques d’agricultura i ramaderia ecològiques.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

25.000€/any els dos primers anys.
Increment de 10.000€/any en
previsió d’incorporació de nous
certificats.

Curt termini

GOIB, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DE CAPACITACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT
A.4.1.20

Estudi sobre la viabilitat de creació d’altres cicles formatius sobre oficis tradicionals (Mestres
d’aixa, paret seca, construcció amb marés, araders ...etc).

DESCRIPCIÓ
Es proposa estudiar, en col·laboració amb les associacions professionals dels diferents sectors econòmics, la
viabilitat de crear nous cicles formatius sobre oficis tradicionals i tecnologies sostenibles, per tal de posar en
valor el coneixement popular i les tècniques constructives i agràries respectuoses amb l’entorn i induir
transicions cap a models productius més sostenibles
Alguns exemples d’oficis a recuperar són els mestres d’aixa, araders, constructors de paret seca o amb
marés, bioconstrucció amb fusta, adob i palla entre altres.
Pel que fa a les tecnologies verdes, aquesta acció sobre l’estudi de la seva viabilitat està estretament
relacionada amb l’A.4.1.19, i s’hauria de valorar si la formació més adequada és un certificat de
professionalitat o un cicle formatiu.
Relacionat amb aquesta acció, l'Estratègia de Desenvolupament Local Participativa de Menorca proposa en
la seva acció A.3.1. promoure intervencions de sensibilització social i de formació de professionals en l’àmbit
de la conservació d’espais naturals i la protecció del medi natural i en l’acció A.7.2. incentivar la millora de la
formació tècnica de professionals en explotacions agràries.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi: 15.000€

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
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ACCIONS DE CAPACITACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT
A.4.1.21

Accions de formació als municipis en tema dels ODS

DESCRIPCIÓ
Per tal de facilitar la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU es proposa
implantar-los de forma concreta a una escala local amb un estudi previ de casos pràctics, i realitzar accions
de formació als municipis. Els destinataris seran tècnics i polítics, i d’aquesta manera es pretén aconseguir
alinear les seves polítiques amb els objectius.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Estudi previ: 12.000€
Accions formatives: 7.000€

Curt termini

Fons Menorquí de Cooperació
CIM, D.I. Cultura i Patrimoni
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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5.4.2 ACCIONS PER LA GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT
OBJECTIU GENERAL

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb la
participació i implicació de tota la comunitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.4.2

Potenciar la investigació científica i la generació de
coneixement per millorar la transferència cap als
sistemes i teixits productius.

FITES PER AL 2025
-

-

Tenir un Pla d’investigació amb el compromís d'execució de diferents centres d’investigació
universitats i consensuat amb els diferents sectors productius i que cada any es duguin a terme i
s’avaluïn les accions.
Que el Centre de Documentació de la Reserva sigui una realitat efectiva, coneguda i emprada que
coordini les diferents investigacions que es realitzen a Menorca
Que es realitzin un mínim d’una jornada anual per sector econòmic de transferència de
coneixement destinada al teixit productiu

ACCIONS PER A ORIENTAR LA INVESTIGACIÓ I TENIR ELS RECURSOS NECESSARIS
»A.4.2.1
A.4.2.2
A.4.2.3
»A.4.2.4
A.4.2.5
A.4.2.6

Elaboració del Pla d’investigació científica aplicada a la sostenibilitat de la RBM.
Reforç de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) com a motor de la investigació i l’avaluació a
Menorca.
Estudi de la possibilitat de creació d’un institut dedicat a la investigació de la sostenibilitat a
Menorca a partir de l’establiment de contacte entre administracions.
Millora del Centre de Documentació de la RBM.
Recepció d’estudiants de grau i post-grau per a que realitzin els seus estudis/pràctiques dins
de la Reserva de biosfera de Menorca.
Obertura d’un programa de beques d’investigació en els temes prioritaris establerts en el
Pla d’Investigació.

ACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
A.4.2.7
»A.4.2.8

Organització d’una jornada anual de transferència de coneixement entre el món científic i el
teixit productiu.
Organització de una jornada bianual de transferència de coneixement d’investigadors
d’arreu que puguin aportar experiències exitoses de fora de Menorca i ampliar
coneixements i punts de vista externs.

TEMES PRIORITARI D’INVESTIGACIÓ
El Pla d’Investigació (A.4.2.1) serà l’encarregat de definir els temes prioritaris d’investigació per a la Reserva
de biosfera de Menorca.
TEMES D’ESTUDI I INVESTIGACIÓ IDENTIFICATS COM A NECESSARIS AL PLA D’ACCIÓ
-

-
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A.1.1.12. Estudi de mesures fiscals per afavorir la reactivació agrària de terres i evitar usos atípics.
»A.1.1.13. Estudi del metabolisme de l’activitat agro-ramadera a Menorca, l’evolució entre
espècies i activitat humana i la interrelació amb els recursos i el paisatge.
A.1.2.3. Estudi de base per a la definició de les zones marines vulnerables (cartografia bionòmica)..
»A.1.2.4. Creació d’un sistema de seguiment de la freqüentació en el litoral i la costa per a poder
arribar a l’establiment de mesures d’ordenació de la zona marina, el sistema dunar i les platges
per garantir la protecció real de l’entorn.
A.1.2.5. Realització dels estudis necessaris per conèixer i poder fer el seguiment a llarg termini
adient en les pesqueries de Menorca (seguiment d’espècies i control de la primera venta).
»A.1.3.1. Inventari dels elements patrimonials i de paisatge que poden ajudar en l’adaptació al
canvi climàtic i la prevenció de riscos (arquitectura vernàcula, parets seques, sèquies, etc.) i

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

Potenciar la investigació científica i la generació de
coneixement per millorar la transferència cap als
sistemes i teixits productius.
establiment de les eines necessàries per la seva recuperació i gestió.
»A.1.3.2. Treballs per completar l’Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial de Menorca i
establiment de mesures per la seva salvaguarda.
A.1.3.4. Projecte de coneixement i difusió de la cultura marinera (barques tradicionals, arts de
pesca, etc ) i creació d’un espai expositiu de la mar de Menorca.
A.1.3.8. Realització d’un estudi de varietats de llengua i vocabulari dins Menorca i el seu ús.
A.2.1.6. Estudis per fomentar el coneixement de les masses d’aigua superficials.
A.2.1.7. Estudis per fomentar el coneixement de les masses d’aigua subterrànies.
»A.2.1.8. Auditories permanents a la xarxa de distribució, d’abastament, de captació i de
sanejament i control eficient de la utilització adequada de l’aigua i de l’aplicació de fertilitzants.
»A.2.1.10. Execució de projectes de reutilització de l’aigua residual de cada una de les
depuradores públiques de l’illa a partir del seu potencial.
»A.2.1.15. Realització d’un pla d’inversions per municipi i insular de les instal·lacions d’abastament
i sanejament i el seu manteniment.
A.2.3.2. Estudi del potencial de producció d’aigua calenta, amb panells solars o en combinació
amb altres tecnologies netes, per als diferents sectors i difusió sobre els costos i els beneficis
associats a la implantació d’aquestes tecnologies.
A.2.4.12. Realitzar un estudi epidemiològic sobre afectacions i patologies associades a la mala
qualitat de l’aire, especialment a Maó.
A.2.5.13. Estudi sobre les necessitats reals del taxi a l’illa.
A.2.5.14. Estudi sobre les necessitats i vies de foment de vaixells de passatgers propulsats per
energies més netes i sostenibles.
»A.2.5.15. Estudi i promoció dels mitjans col·laboratius de transport, per tal de reduir el parc de
vehicles de l'illa.
A.2.5.16. Estudi dels mecanismes adients per a l’establiment d’una limitació del nombre de cotxes
de lloguer en relació a la posta en marxa d’altres mecanismes que donin sortida a la demanda.
A.3.3.7 Realització dels estudis necessaris d’investigació i la consegüent difusió dels
coneixements sobre cultius i races ramaderes autòctones en funció de les condicions climàtiques,
hídriques i edafològiques..
»A.3.3.9. Estudi sobre el potencial de producció i fluxos alimentaris de l’illa. EPA-LE4. A.13.
A.3.4.10. Estudis específics aplicats que sobrepassin l’àmbit del sistema d’indicadors turístics del
PDT.
A.3.4.11. Estudi i seguiment del lloguer d’habitatges i la influencia de la demanda exterior per tal
d’establir facilitats per als residents en l’illa per accedir a un habitatge de lloguer.
3.5.2. Organitzar fira del calçat sostenible.
3.5.10. Organització d’un congrés sobre Nàutica sostenible.
»3.5.11. Estudiar els residus com a recurs en el sector de la bijuteria –suport des de les deixalleries
i els ecopoligons a tenir subproductes de qualitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

-

-

-

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb la
participació i implicació de tota la comunitat.

O.4.2
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ACCIONS PER A ORIENTAR LA INVESTIGACIÓ I TENIR ELS RECURSOS NECESSARIS
»A.4.2.1

Elaboració del Pla d’investigació científica aplicada a la sostenibilitat de la RBM.

DESCRIPCIÓ
Aquest Pla ha de permetre compilar, analitzar i ordenar el gruix de treballs d’investigació existents per tal de
detectar les possibles mancances. Per això comptarà amb un equip de treball específic.
Ha de ser un pla participat en el que tots els agents identifiquin les seves necessitats en relació a la
disponibilitat de recursos, tancar cicles, etc. I aquestes aportacions siguin incorporades al pla.
Es recomana que sigui un pla d’investigació aplicada per tal de poder ser fàcilment transferible a les
administracions públiques, al món econòmic i que permeti la posta en marxa del present pla.
Eines existents com el bioatles i l’IDE Menorca poden servir de base sobre les quals bolcar nova informació
generada, propiciant la col·laboració entre agents i plataformes existents, les quals s‘hauran de
complementar amb el programa 5 d’aquest Pla d’Acció.
Dins de l’Estratègia de Conservació de la Biodiversitat figura un programa d’investigació com un dels
objectius principals a desenvolupar i el disseny i elaboració d’un sistema d’emmagatzematge de la
informació sobre la biodiversitat insular, acció que s’haurà de mantenir en l’execució de l’A.1.1.1.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

En execució el 2018

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
IME-OBSAM

ACCIONS PER A ORIENTAR LA INVESTIGACIÓ I TENIR ELS RECURSOS NECESSARIS
A.4.2.2

Reforç de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) com a motor de la investigació i l’avaluació a
Menorca.

DESCRIPCIÓ
L’Institut Menorquí d’Estudis és un organisme autònom del CIM, adscrit a la seva Presidència que té la
missió d’investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de i des de Menorca.
Per fer-ho, compta amb cinc seccions (Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i
Arqueologia, i Llengua i Literatura) i l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), una oficina tècnica
amb la finalitat de fer el seguiment científic de Menorca com a Reserva de biosfera.
Mentre no s’inicia el procés de creació de l’institut dedicat a la investigació de la sostenibilitat (A.4.2.3)
resulta necessari reforçar l’IME com a a motor de la investigació a l’illa.
Aquest reforç ha de passar per la professionalització de l’IME i l’OBSAM i que sigui una plataforma
integradora de coneixement i innovació. L’IME i l’OBSAM, juntament amb el Centre de documentació de la
RB han de fer la funció de motor d’investigació i líders en l’execució del Pla d’investigació, estan sempre
oberts a la col·laboració amb altres entitats i universitats.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

120.000€/any

Curt termini

CIM, D.I. Presidència
IME-OBSAM
CIM, D.I. Reserva de biosfera
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ACCIONS PER A ORIENTAR LA INVESTIGACIÓ I TENIR ELS RECURSOS NECESSARIS
A.4.2.3

Estudi de la possibilitat de creació d’un institut dedicat a la investigació de la sostenibilitat a
Menorca a partir de l’establiment de contacte entre administracions.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un institut de recerca que pretén tenir ressò a nivell internacional en investigació pionera en
sostenibilitat.
Cal que des del CIM es realitzi la feina de promotor /impulsor i que tingui les instal·lacions adequades.
Aquest centre hauria d’estar participat per diversos centres d’investigació, universitats i pel GOIB, que és qui
té la capacitat i competències. El finançament també hauria de recaure en el OAPN i la xarxa de reserves de
Espanya, que han de donar al vist-i-plau al projecte.
L’objectiu final és aconseguir entre 4 i 6 investigadors fixes que permeti a més, la presència d’investigadors
itinerants.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Impuls: personal de
l'administració
Cost de l’estudi: 30.000€
Cost de l'edifici: pendent en
funció de l'escollit
Cost de funcionament:
300.000€/any (l'últim any)

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM
Institut Menorquí d'Estudis (IME)

ACCIONS PER A ORIENTAR LA INVESTIGACIÓ I TENIR ELS RECURSOS NECESSARIS
»A.4.2.4

Millora del Centre de Documentació de la RBM.

DESCRIPCIÓ
La Reserva de biosfera compta amb un Centre de Documentació amb un fons documental que no està
actualitzat per falta de recursos. Es proposa destinar més recursos, tot incloent la col·laboració i
documentació creada i aportada des de l’IME, l’OBSAM i altres entitats que disposin de fons documentals
importants per a la Reserva de biosfera, per tal de recopilar tots els estudis que es fan a Menorca i oferir de
forma oberta el contingut en format paper i digital.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

40.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM
Institut Menorquí d'Estudis (IME)
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ACCIONS PER A ORIENTAR LA INVESTIGACIÓ I TENIR ELS RECURSOS NECESSARIS
A.4.2.5

Recepció d’estudiants de grau i post-grau per a que realitzin els seus estudis/pràctiques dins
de la Reserva de biosfera de Menorca.

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció es proposa per tal de reflectir una realitat que s’ha anat repetint al llarg dels anys en què el
CIM, l’OBSAM i l’IME han acollit estudiants en el marc dels seus projecte per a que realitzessin les seves
pràctiques de grau i post-grau.
Es proposa que des de la Reserva de biosfera es tingui una actitud proactiva per a que més estudiants
vulguin orientar els seus treballs d’investigació en projectes en curs o nous projectes en l’àmbit menorquí.
Per poder fer-ho cal que es compti amb les persones per a acollir-los (es podria fer des del Centre de
documentació), tutoritzar-los (hauria de ser IME o OBSAM) amb projectes clars i definits de forma prioritària
dins la RB (en el Pla d’investigació). A més, ha de comptar amb infraestructura per a acollir-los i fer l’estada
més senzilla (en un dels equipaments).
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal i equipaments de
l’administració.
Despeses addicionals:
12.000€/any

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM
Institut Menorquí d'Estudis (IME)

ACCIONS PER A ORIENTAR LA INVESTIGACIÓ I TENIR ELS RECURSOS NECESSARIS
A.4.2.6

Obertura d’un programa de beques d’investigació en els temes prioritaris establerts en el Pla
d’Investigació científica.

DESCRIPCIÓ
En relació a l’A.4.2.4, i per tal d’incentivar la investigació dels estudiants universitaris en el marc de la
Reserva de biosfera, es proposa l’obertura d’un programa de beques d’investigació per a què puguin donar
suport a un major nombre d’estudis sobre la Reserva de biosfera de Menorca en els temes prioritaris
establerts en el Pla d’Investigació científica.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Import de dues beques anuals per
a projecte bianuals: 60.000€/any

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat
OBSAM
Institut Menorquí d'Estudis (IME)

ACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
A.4.2.7

Organització d’una jornada anual de transferència de coneixement entre el món científic i el
teixit productiu.

DESCRIPCIÓ
Es proposa celebrar jornades anualment amb els investigadors que treballen a Menorca per fer públics els
resultats i avançar en l’intercanvi de coneixement entre el món científic i el teixit productiu.
Aquestes jornades serien complementàries a les que periòdicament es realitzen sobre la Reserva de biosfera
cada 5 anys.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM
Institut Menorquí d'Estudis (IME)
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ACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
»A.4.2.8

Organització de una jornada bianual de transferència de coneixement d’investigadors d’arreu
que puguin aportar experiències exitoses de fora de Menorca i ampliar coneixements i punts
de vista externs.

DESCRIPCIÓ
Complementàriament a l’A.4.2.7, es proposa celebrar jornades amb investigadors d’arreu que puguin
aportar experiències exitoses de fora de Menorca però que puguin ser replicables a la realitat menorquina, i
així ampliar coneixements i punts de vista externs.
Aquestes jornades serien complementàries a les que periòdicament es realitzen sobre la Reserva de biosfera
cada 5 anys
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Llarg termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM
CIM, Institut Menorquí d'Estudis
(IME)
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5.4.3 ACCIONS PER LA INNOVACIÓ
OBJECTIU GENERAL

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la sostenibilitat i
el desenvolupament sostenible amb la participació i
implicació de tota la comunitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.4.3

Fomentar la innovació i demostració en sostenibilitat i en
l’eficiència d’ús dels recursos en el sector públic i privat.

FITES PER AL 2025
-

Que es realitzi un mínim de 6 projectes amb un component d'innovació en la sostenibilitat des de
l'aprovació fins al 2025.

»PRINCIPALS PROJECTES D’INNOVACIÓ
•

Estudi i implantació de Projectes innovadors en:
-

Agricultura Circular on es promogui el tancament del cicle de vida dels productes, serveis, residus,
aigua i energia en les explotacions agràries: A.3.1.1.
Projecte Ecopolígons on es promogui l’ambientalització dels espais i l’economia circular: A.3.1.2.
Projecte d’economia circular en el sector de la construcció: A.3.1.3.
Projecte Nuclis turístics cap a la sostenibilitat: A.3.4.1.

•

Assessorament empresarial: A.3.1.5.

•

Estudis per fer el seguiment de la freqüentació i els impactes utilitzant noves tecnologies: Tots els
estudis del Programa 5.

•

Programa de control del límit acceptable.

•

Implantació del projecte “Menorca sense envasos”: A.2.2.8.

TOTS ELS PROJECTES DEL PLA QUE HAN DE CONTENIR ELEMENTS D’INNOVACIÓ
-

-

-
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A.1.1.12. Estudi de mesures fiscals per afavorir la reactivació agrària de terres i evitar usos atípics.
»A.1.2.4. Creació d’un sistema de seguiment de la freqüentació en el litoral i la costa per a poder
arribar a l’establiment de mesures d’ordenació de la zona marina, el sistema dunar i les platges
per garantir la protecció real de l’entorn.
»A.1.2.8. Projecte pilot d’ancoratge sostenible sobre fanerògames marines (en Posidonia i
Cymodocea).
»A.1.2.9. Projecte pilot de mètodes de pesca sostenible.
A.2.1.12. Concurs d’idees de projectes innovadors de recollida i reutilització d’aigües pluvials en
equipaments públics i posterior execució.
»A.2.2.2. Disseny de model normatiu i fiscal en matèria de residus harmonitzat per a tots els
municipis de Menorca. PIPGReM-MTE301.
A.2.2.4. Desenvolupament de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que
permetin tenir un coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en
residus.
»A.2.2.8. Implantació del projecte “Menorca sense envasos”.
»A.2.2.13. Creació d’una planta de biogàs per fraccions de residus biodegradables.
A.2.3.1. Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin tenir
un coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en energia.
A.2.4.7. Creació d’una xarxa de refugis climàtics.
»A.3.1.1. Estudi i implantació del Projecte Agricultura Circular on es promogui el tancament del
cicle de vida dels productes, serveis, residus, aigua i energia en les explotacions agràries.
»A.3.1.2. Estudi i implantació del Projecte Ecopolígons on es promogui l’ambientalització dels
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OBJECTIU GENERAL

Fomentar la innovació i demostració en sostenibilitat i en
l’eficiència d’ús dels recursos en el sector públic i privat.
espais industrials i l’economia circular.
»A.3.1.3. Estudi i implantació d’un projecte d’economia circular en el sector de la construcció.
»A.3.1.5. Inclusió de la sostenibilitat en els diferents programes del Centre BIT Menorca per
potenciar Menorca com a territori idoni per a la creació i el desenvolupament de les empreses
tecnològiques, innovadores i sostenibles.
A.3.1.6. Treball amb les Organitzacions Professionals Agràries (OPAS) per a aconseguir fer xarxa,
coordinar-se més, compartir coneixement i innovació, ajudar-se mútuament i modernitzar les
infraestructures dels llocs.
»A.3.3.8 Realització d’accions encaminades a la transferència de coneixements i innovació en
l'àmbit de la transformació agroalimentària.
»A.3.4.1. Activació del projecte Nuclis turístics cap a la sostenibilitat.
»A.3.5.4. Estudiar la creació d’un cicle de formació professional del sector del calçat posant en
valor els principis de la RBM, l’ofici tradicional, la innovació i la producció amb valor afegit.
»A.3.5.9. Guia per la producció/construcció sostenible i l’ecodisseny destinat a iots, velers i
embarcacions neumàtiques.
A.3.5.14. Elaboració d’un projecte formatiu del sector de la bijuteria posant en valor els principis
de la RBM, la innovació i la producció amb valor afegit.
A.3.5.15. Creació d’una línia d’ajuts per a joves empresaris que iniciïn o reactivin una activitat
industrial directament vinculada als principis de la RBM.

OBJECTIU ESPECÍFIC
-

-

-

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la sostenibilitat i
el desenvolupament sostenible amb la participació i
implicació de tota la comunitat.

O.4.3
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5.4.4 ACCIONS D’INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ
OBJECTIU GENERAL

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb
la participació i implicació de tota la comunitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.4.4

Millorar la informació, sensibilització i comunicació de
la figura de la RBM i les seves activitats.

FITES PER AL 2025
-

Disposar d’un sistema per mesurar l’efectivitat dels programes d’educació i comunicació
ambiental (enquesta d'hàbits de vida sostenible)
Que els resultats de l'enquesta hàbits de vida sostenible millorin en cada una de les seves edicions
Que la web tingui 30.000 visites mensuals
Realitzar un mínim de 12 activitats anuals en el programa Viu Menorca Biosfera

ACCIONS
La informació sobre les activitats de la reserva, la sensibilització sobre sostenibilitat i les accions
comunicatives han de ser aspectes a tenir en compte en totes les accions d’aquest Pla d’Acció. Totes les
accions es poden veure reforçades amb estratègies comunicatives adequades, ja sigui mitjançant cartells,
tríptics, videos, entrevistes, fent difusió de bones pràctiques, etc.
No obstant, a continuació es recullen accions pròpiament de comunicació, transversals a tots els objectius
del pla, així com les accions comunicatives i de sensibilització ambiental més rellevants de diferents
objectius.
ACCIONS DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
A.4.4.1

Redacció del pla de comunicació específic de la Reserva de biosfera de Menorca que
inclogui imatge corporativa i les eines de comunicació adients.

»A.4.4.2

Realització de la web de la Reserva amb dues subwebs tècnica i divulgativa.

A.4.4.3

Elaboració i distribució adient dels materials d’informació sobre la Reserva de biosfera de
Menorca adreçat als diferents públics segons necessitats.

»A.4.4.4

Elaboració d’un butlletí informatiu periòdic

»A.4.4.5

Edició anual de la memòria d’activitats de la RBM

»A.4.4.6
A.2.2.9
»A.2.3.3
A.2.5.17
A.3.4.6
A.3.4.7

Treball conjunt amb el sector turístic per donar una imatge de la Reserva de biosfera de
Menorca real i adequada en tots els materials i promocions.
Realització de campanyes de sensibilització per residents i turistes sobre reducció de
residus i recollida selectiva.
Creació d’una oficina d’atenció i assessorament al ciutadà i les empreses en eficiència
energètica, energies renovables, mobilitat elèctrica, certificació ambiental i assessorament
normatiu.
Realització d’una campanya de comunicació potent adient a la oferta de transport públic.
Disseny i implantació de campanyes de sensibilització ambiental tant en els establiments
privats, els espais públics com espais a Internet amb afluència de visitants, d’acord amb el
PDT.
Realització de campanyes de comunicació per explicar com es destinen els recursos
obtinguts de l’Impost del Turisme sostenible.

ACCIONS DE PROGRAMES I RECURSOS EDUCATIUS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
»A.4.1.6
»A.4.1.7
»A.4.1.9
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Coordinació de l’Agenda d’activitats educatives de la Reserva de biosfera de Menorca,
compartida amb tots els agents educatius i partint de les activitats que cada un imparteix
Creació del Programa d’activitats educatives de la Reserva de biosfera de Menorca des
dels 0 anys a partir del programa educatiu “Salut jove”.
Realització anual del programa Viu Menorca Biosfera

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb
la participació i implicació de tota la comunitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.4.4

Millorar la informació, sensibilització i comunicació de
la figura de la RBM i les seves activitats.

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT INSTITUCIONAL DE LES FUNCIONS DE LA RESERVA DE BIOSFERA
A.4.4.7
A.4.4.8
A.4.4.9

Reunions de benvinguda als càrrecs electes de Menorca en el moment d’accés al seu nou
càrrec per oferir-los informació, coneixement del present pla i assessorament sobre la
figura de la Reserva de biosfera de Menorca.
Transmissió de la memòria d’activitat de la RBM als tècnics i responsables polítics dels
ajuntaments.
Servei d’assessorament i orientació als tècnics municipals
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ
A.4.4.1

Redacció del pla de comunicació específic de la Reserva de biosfera de Menorca que inclogui
imatge corporativa i les eines de comunicació adients.

DESCRIPCIÓ
Es proposa la redacció d’un pla de comunicació de la Reserva de biosfera per identificar l’estratègia i accions
comunicatives de la Reserva, segons el públic a qui es refereix, sense barreres comunicatives tal i com es va
aprovar amb al Guia Tècnica i la Llei 8/2018 d’accessibilitat i en funció dels canals que es tenen a l’abast.
En primer lloc caldrà definir els objectius del pla de comunicació així com els destinataris per, a continuació
definir el posicionament i el missatge que es vol transmetre i seleccionar els canals adequats.
Caldrà realitzar un procés de comunicació interna del pla així com calendaritzar les accions. És necessari
establir un mecanisme d’avaluació i seguiment del pla per tal d’analitzar el compliment dels objectius.
Per últim, cal que el Pla de comunicació de la Reserva de biosfera estigui plenament integrat amb el pla de
comunicació del CIM, ja que l’objectiu final que es persegueix és que tota la comunicació que es fa des del
Consell estigui impregnada dels valors de la Reserva de biosfera.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Assistència tècnica per la redacció
del Pla: 20.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
»A.4.4.2

Realització de la web de la Reserva amb dues subwebs tècnica i divulgativa.

DESCRIPCIÓ
La pàgina web de la Reserva de biosfera representa una de les portes d’entrada a l’illa que més s’utilitzen
tant per part dels residents com pels visitants. Es proposa doncs dissenyar una pàgina web que sigui útil,
atractiva i específica, per tal que transmeti l’essència de la RBM, fomenti l’interactivitat amb el visitant i
aglutini i doni accés a tota la informació disponible sobre la reserva de biosfera.
Per tal de fer-la més fàcil d’utilitzar segons el públic a qui es dirigeix, es proposa la creació de dos subwebs:
una amb una funció tècnica, on es reculli tota aquella informació relacionada amb les accions de seguiment i
control dels diferents aspectes de la reserva, i una altra amb un caràcter clarament divulgatiu, on s’expliquin
els resultats d’aquests estudis de manera entenedora per al públic en general.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

En execució al 2018

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
A.4.4.3

Elaboració i distribució adient dels materials d’informació sobre la Reserva de biosfera de
Menorca adreçat als diferents públics segons necessitats.

DESCRIPCIÓ
En la xarxa d’equipaments i altres punts de distribució cal que hi hagi informació sobre la Reserva de
biosfera de forma coherent amb la seva filosofia i el Programa educatiu en EDS.
Les plataformes digitals i en paper que s’editin (A.4.4.2, A.4.4.4 i A.4.4.5) es poden complementar amb
càpsules de vídeo divulgatives, per donar a conèixer els valors i la feina que s’està fent com a Reserva de
biosfera i en el marc del Pla d’Acció. També resulta interessant aprofitar els mitjans radiofònics de l’illa per
fer difusió de les activitats i es rendeixin comptes de la feina feta a la ciutadania
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Elaboració i edició de materials:
15.000€ inicials i 3.000€/any

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ
»A.4.4.4

Elaboració d’un butlletí informatiu periòdic.

DESCRIPCIÓ
El recurs comunicatiu del butlletí electrònic periòdic és un recurs que ja utilitzen diverses entitats de l’illa
per informar als seus socis i subscriptors.
Es proposa que des de la Reserva de biosfera es defineixi mitjançant el pla de comunicació (A.4.4.1) un
projecte per elaborar un butlletí que reculli les novetat més destacades d’un determinat període en relació a
la RB i s’enviï a tots els agents, entitats i particulars subscrits.
Aprofitant el llançament de la revista ONA, el butlletí pot servir per mantenir una freqüència informativa
més curta (bisetmanal per exemple), on es passa l’agenda i les notícies més destacades, al mateix temps que
serveix per difondre la versió digital de la revista, on s’aprofundeix més en els continguts.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Elaboració: 10.000€
Manteniment: Personal de
l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
»A.4.4.5

Edició anual de la memòria d’activitats de la RBM

DESCRIPCIÓ
La Reserva de biosfera ha de realitzar la tasca de redactar anualment la memòria d’activitats per tal de
poder explicar quina és la seva activitat. A més, aquesta servirà per poder fer el seguiment del present pla.
L’edició es preveu digital i es pot complementar amb l’edició d’un vídeo que resumeixi de manera planera i
gràfica els trets més rellevants de la memòria anual.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració
Vídeo anual: 5.000€

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
»A.4.4.6

Treball conjunt amb el sector turístic per donar una imatge de la Reserva de biosfera de
Menorca real i adequada en tots els materials i promocions.

DESCRIPCIÓ
Des de la Reserva de biosfera cal vetllar perquè la imatge que es presenta a l’exterior sigui ajustada als
valors i principis que promou.
Aquesta acció va encaminada a establir ponts de comunicació entre l’administració i les associacions dels
sectors econòmics relacionats amb el turisme (associacions d’hotelers, restauradors, empreses d’oci i
activitats esportives, etc.) per tal de debatre els continguts i ajudar-los a alinear les seves estratègies de
promoció als objectius de la RBM.
En aquest sentit, i relacionat amb aquesta i les accions anteriors, el Pla de Desenvolupament Turístic inclou
diverses accions per tal que als turistes els arribi informació sobre la Reserva de biosfera, perquè les webs
dels establiments incorporin informació sobre la figura de la RBM i sobre bones pràctiques a l’entorn
natural: TMA2.1.2, 3.1.3 i 4.4.4.
Un exemple d’accions en aquest sentit seria la web http://platges.biosferamenorca.org/ que explica les
platges des del punt de vista de conèixer el seu origen, a entendre els mecanismes que la governen, els
processos que les modifiquen i la importància que tenen per preservar la biodiversitat de l’illa.
En el marc de l’impuls de la marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera en el sector turístic (A.3.3.1),
entre altres, es preveu l’edició de materials comunicatius dels valors de la Reserva, difusió de bones
pràctiques ambientals, etc.
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PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Associacions del sector turístic

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT INSTITUCIONAL DE LES FUNCIONS DE LA RESERVA DE BIOSFERA
A.4.4.7

Reunions de benvinguda als càrrecs electes de Menorca en el moment d’accés al seu nou
càrrec per oferir-los informació, coneixement del present pla i assessorament sobre la figura
de la Reserva de biosfera de Menorca.

DESCRIPCIÓ
Tenint en compte que la durada del Pla d’Acció és de 7 anys, es preveuen canvis d’equips de govern tant a
nivell municipal, com insular i del govern Balear. Amb aquesta acció es pretén que les persones que
ocuparan càrrecs polítics de decisió coneguin el Pla d’Acció aprovat, així com les accions, el programa de
seguiment d’aquestes i la figura de la Reserva de biosfera a l’iniciar la legislatura.
D’aquesta manera, podran donar continuïtat a l’execució del Pla i ajustar la seva acció de govern als acords
presos a través del consens i la participació ciutadana.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT INSTITUCIONAL DE LES FUNCIONS DE LA RESERVA DE BIOSFERA
A.4.4.8

Transmissió de la memòria de gestió de la RBM als tècnics i responsables polítics dels
ajuntaments.

DESCRIPCIÓ
En la línia de l’A.4.4.7, aquesta acció pretén mantenir informats als càrrecs electes i als tècnics dels diferents
àmbits de l’estat de la RBM a través de la transmissió i explicació de les memòries de gestió (acció A.4.4.5)
que s’elaborin al llarg de la vigència d’aquest Pla d’acció. En primer lloc perquè des dels ajuntaments
s’estigui al cas de com evoluciona el global de l’illa, en segon lloc per fer-los partícips de l’execució i
avaluació del Pla, i per últim per recollir les valoracions que es fan a nivell municipal de la gestió de la RBM i
poder corregir mancances i millorar els aspectes necessaris.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera

ACCIONS PER AL CONEIXEMENT INSTITUCIONAL DE LES FUNCIONS DE LA RESERVA DE BIOSFERA
A.4.4.9

Servei d’assessorament i orientació als tècnics municipals.

DESCRIPCIÓ
Des de la RBM cal tenir línia directa amb els ajuntaments com a ens més propers a la ciutadania. El serveis
d’assessorament i orientació als tècnics municipals es concreta en un mecanisme de comunicació fluïda
entre aquests i els tècnics de la reserva, de manera que, per un costat ambdues parts estiguin al cas de les
accions que les dues administracions estan duent a terme i per l’altre es puguin aprofitar sinergies entre els
diferents serveis.
En concret es realitzaran un mínim de dues jornades matinals de treball, més enllà del que és la Junta de
Batlles.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Curt termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
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5.5 PROGRAMA DE CONTROL DEL LÍMIT DE CANVI
ACCEPTABLE
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

5

Desenvolupar i implementar eines per controlar els impactes del
desenvolupament econòmic i no superar la capacitat de càrrega
ambiental i social de l’illa tenint en compte la gestió adaptativa.

O.5.1

Recollir informació per tal de millorar el coneixement en la interrelació
del medi, la freqüentació i el seguiment de paràmetres dels impactes per
avaluar de forma sostinguda si l’entorn el pot suportar (límit de canvi
acceptable per Menorca).

Aquest objectiu pretén ser un programa específic de seguiment de la capacitat de càrrega de l’illa
i, en concret, de seguiment del límit de canvi acceptable, que és el grau de deteriorament que es
pot acceptar en un entorn, d’acord amb els objectius de conservació que existeixen per aquesta
zona1.
Cal que es treballi en tres grans àmbits, per una banda l’augment del coneixement del medi i de
la freqüentació i per l’altre dels impactes que aquesta última genera. Un cop es tingui la
informació i el coneixement suficient es podran definir els límits dels indicadors que permetran
una presa de decisions més acurada en relació a la gestió del nombre de visitants i residents a
l’illa i la gestió adaptativa garantint que no es sobrepassen els límits necessaris per garantir la
sostenibilitat. Aquesta decisió haurà d’anar d’acord amb els objectius del present Pla i altres
objectius de conservació fruit d’altra normativa sectorial.
Coneixement
de la
frequentació
Seguiment dels
impactes

Definició del límit
acceptable de
canvi

Sostenibilitat

Coneixement
del medi

Treball de consens social

Moltes de les accions que permeten desenvolupar aquest objectiu estan ja incloses en altres
programes i objectius del Pla i alhora el que ha d’acabar concretant el Programa és un sistema
d’indicadors per avaluar si es sobrepassa el límit de canvi acceptable en la transformació i
impactes al medi. Aquests indicadors seran en molts dels casos els establerts en el programa de
seguiment d’aquest mateix pla, complementats pels que sorgeixin de realitzar les accions aquí
descrites.
Així doncs, el que aquí es realitza és el treball de recopilar totes les accions i eines que ens
permetin assolir l’objectiu d’implementar eines per controlar els impactes del desenvolupament
econòmic i no superar la capacitat de càrrega ambiental i social de l’illa i posar de manifest on cal
posar especial esment per aconseguir-ho.
Com a fita per al 2025 es marca tenir la informació i coneixement necessari sobre el medi, la
freqüentació i els impactes i es pugui fer un primer esbós del quadre d’indicadors que permetran
fer el seguiment. Al mateix temps el programa proposa que es generin debats al voltant del

1

Europarc, 1997. “L’estat actual en relació al turisme i ús públic en els espais naturals protegits”.
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concepte en els diferents sectors econòmics i conservacionistes per tal que al final del 2025 es
pugui establir el sistema d’identificació del límit acceptable de canvi amb tots ells.
Per aconseguir establir tot aquest sistema es creu que un bon punt de partida els Sistema
d'Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera a les Illes Balears – IMEDEA SOCIB2.
ACCIONS DE MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI
»A.1.1.13

Estudi del metabolisme de l’activitat agro-ramadera a Menorca, l’evolució entre espècies i
activitat humana i la interrelació amb els recursos i el paisatge.

A.1.2.3

Estudi de base per a la definició de les zones marines vulnerables (cartografia bionòmica).

A.1.2.5
»A.1.3.1
»A.1.3.2
A.1.3.4

Realització dels estudis necessaris per conèixer i poder fer el seguiment a llarg termini adient en
les pesqueries de Menorca (seguiment d’espècies i control de la primera venta).
Inventari dels elements patrimonials i de paisatge que poden ajudar en l’adaptació al canvi
climàtic i la prevenció de riscos (arquitectura vernàcula, parets seques, sèquies, etc.) i
establiment de les eines necessàries per la seva recuperació i gestió.
Treballs per completar l’Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial de Menorca i
establiment de mesures per la seva salvaguarda.
Projecte de coneixement i difusió de la cultura marinera (barques tradicionals, arts de pesca,
etc.) i creació d’un espai expositiu de la mar de Menorca.

A.1.3.8

Realització d’un estudi de varietats de llengua i vocabulari dins Menorca i el seu ús.

A.2.1.6

Estudi per fomentar el coneixement de les masses d’aigua superficials.

A.2.1.7

Estudi per fomentar el coneixement de les masses d’aigua subterrànies.

»A.2.1.8
A.2.4.12

Auditories permanents a la xarxa de distribució, d’abastament, de captació i de sanejament i
control eficient de la utilització adequada de l’aigua i de l’aplicació de fertilitzants.
Realitzar un estudi epidemiològic sobre afectacions i patologies associades a la mala qualitat de
l’aire, especialment a Maó.

ACCIONS DE MILLORA DEL CONEIXEMENT DE LA FREQÜENTACIÓ
»A.1.2.4

Creació d’un sistema de seguiment de la freqüentació en el litoral i la costa per a poder arribar
a l’establiment de mesures d’ordenació de la zona marina, el sistema dunar i les platges per
garantir la protecció real de l’entorn.

»A.3.4.9

Càlcul i seguiment del sistema d’indicadors turístics associats al PDT.

ACCIONS SEGUIMENT DELS IMPACTES.
A.1.1.7

Continuació de les tasques que es fan des del GOIB i l'Agència Reserva de biosfera en
prevenció, control i seguiment de les espècies exòtiques invasores, que en permetin una gestió
integrada i optimitzada.

»A.1.1.9

Aplicació de bones pràctiques en totes les activitats organitzades en el medi natural.

A.1.3.5
A.2.1.9
A.2.2.3

2

Creació d’un instrument per avaluar l’impacte d’accions, projectes i freqüentació sobre el
patrimoni històric.
Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin tenir un
coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en l’ús de l’aigua.
Definició i implantació d’un model de vigilància i inspecció ambiental en relació als residus, amb
capacitat sancionadora.

Amy Diedrich, Sandra Espeja, Ferran Navinés, Joan Crespí, Pau Balaguer, Joaquín Tintoré. SOCIB (Sistema de Observación
y Predicción Costera en las Illes Balears) (CSIC-UIB).
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A.2.2.4
»A.2.2.14
A.2.3.1
A.2.3.2
A.2.4.10
A.2.5.11

Desenvolupament de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin
tenir un coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en residus.
Treball amb els sector econòmics per analitzar el seu flux de residus i prendre mesures per una
major sostenibilitat.
Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin tenir un
coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades en energia.
Estudi del potencial de producció d’aigua calenta, amb panells solars o en combinació amb
altres tecnologies netes, per als diferents sectors i difusió sobre els costos i els beneficis
associats a la implantació d’aquestes tecnologies.
Millora de la xarxa d’estacions de mesura de la qualitat de l’aire, de titularitat pública: dins
zones urbanes i en els entorns de les principals fonts emissores.
Utilització de noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori que permetin tenir un
coneixement actualitzat de la realitat, l’anàlisi i la difusió de les dades de mobilitat.

»A.2.5.12

Realització periòdica d’enquestes de mobilitat àmplies, tant a turistes com a residents.

»A.3.3.9

Estudi sobre el potencial de producció i fluxos alimentaris de l’illa. EPA-LE4. A.13.

»A.3.4.3

Creació i promoció de paquets ecoturístics i establiment de zones aptes, que permetin canviar
el paradigma des d’un turisme de masses a un model de turisme sostenible– projecte
DestiMED.

A.3.4.10

Estudis específics aplicats que sobrepassin l’àmbit del sistema d’indicadors turístics del PDT.

A.3.4.11
»A.4.1.1
A.4.1.2

Estudi i seguiment del lloguer d’habitatges i la influencia de la demanda exterior per tal
d’establir facilitats per als residents en l’illa per accedir a un habitatge de lloguer.
Establiment d’un sistema d’indicadors i de recollida d’informació per disposar de resultats
mesurables de la incidència/utilitat de les accions d’educació ambiental.
Realitzar periòdicament l’enquesta d'hàbits de vida sostenible per obtenir dades de seguiment
de l’efectivitat de l’EDS a Menorca i els seus visitants.

A continuació s’exposen les accions que són fruit del desenvolupament de l’objectiu i que no
estan incloses en els altres programes:
ACCIONS PER LA DEFINICIÓ QUADRE DE COMANDAMENT D’INDICADORS DEL LÍMIT ACCEPTABLE DE CANVI
»A.5.1.1
»A.5.1.2
»A.5.1.3
»A.5.1.4
»A.5.1.5

Establiment d’un sistema de control que permeti valorar l’impacte en relació a la capacitat de
càrrega de les platges i el camí de cavalls i si aquesta és superada. PDT-TMA.4.4.1.
Establiment d’un sistema control que permeti valorar la capacitat de càrrega per a cada aqüífer
per a no superar el volum extret versus el volum d’aigua infiltrat.
Establiment d’un sistema control que permeti valorar la quantitat de residus per càpita tenint
en compte l’estacionalitat i establir el màxim que pot assumir la infraestructura existent i el
territori sense tenir impactes.
Establiment de la capacitat màxima de autoproveïment d’energia amb fonts renovables i
relacionar-la amb el consum anual i per càpita per dibuixar la capacitat d’acollida.
Establiment de la capacitat màxima d’acollida de vehicles.

ACCIONS PER LA DEFINICIÓ DEL LÍMIT ACCEPTABLE DE CANVI
»A.5.1.6

Organització d’un debat anual al voltant del concepte del límit acceptable en els diferents
sectors econòmics i conservacionistes.
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ACCIONS PER LA DEFINICIÓ QUADRE DE COMANDAMENT D’INDICADORS DEL LÍMIT ACCEPTABLE DE CANVI
»A.5.1.1

Establiment d’un sistema de control que permeti valorar l’impacte en relació a la capacitat
de càrrega de les platges i el camí de cavalls i si aquesta és superada. PDT-TMA.4.4.1.

DESCRIPCIÓ
A partir de les dades obtingudes dels indicadors de seguiment de l'O.1.1., de l'O.1.2. i dels resultats
obtinguts del sistema de seguiment de la freqüentació en el litoral proposat a l'acció A.1.2.4. cal que
s’estableixi un mètode que permeti controlar i monitoritzar que els impactes dels visitants en les platges, el
litoral i el camí de cavalls no superen la capacitat de regeneració dels hàbitats presents.
El Pla de Desenvolupament Turístic també inclou aquesta acció amb el codi TMA 4.4.1, tot i que es considera
prou rellevant per a que formi part del Pla d’Acció.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

12.000€

Llarg termini

CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística
CIM, D.I. Ordenació Territorial
CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM

ACCIONS PER LA DEFINICIÓ QUADRE DE COMANDAMENT D’INDICADORS DEL LÍMIT ACCEPTABLE DE CANVI
»A.5.1.2

Establiment d’un sistema de control que permeti valorar la capacitat de càrrega per a cada
aqüífer per a no superar el volum extret versus el volum d’aigua infiltrat.

DESCRIPCIÓ
A partir de les dades obtingudes dels indicadors de seguiment de l'O.2.1. i del coneixement de les masses
d'aigua superficials i subterrànies fruit de l'estudi proposat a les accions A.2.1.6. i A.2.1.7. i mitjançant l'ús de
noves tecnologies per a recollir dades sobre el territori com proposa l'acció A.2.1.9. cal que s’estableixi un
monitoratge que permeti veure en dades reals si el consum i extracció de l’aigua de l’aqüífer és sostenible a
llarg termini.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

12.000€

Llarg termini

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca
CIM, D.I. Reserva de biosfera
Ajuntaments
OBSAM

ACCIONS PER LA DEFINICIÓ QUADRE DE COMANDAMENT D’INDICADORS DEL LÍMIT ACCEPTABLE DE CANVI
»A.5.1.3

Establiment d’un sistema de control que permeti valorar la quantitat de residus per càpita
tenint en compte l’estacionalitat i establir el màxim que pot assumir la infraestructura
existent i el territori sense tenir impactes.

DESCRIPCIÓ
A partir de les dades obtingudes dels indicadors de seguiment de l'O.2.2. i dels resultats obtinguts fruit de la
implantació del sistema de vigilància i inspecció ambiental proposat a l'acció A.2.2.3. i del desenvolupament
de noves tecnologies per a recollir dades sobre la generació i gestió dels residus proposat a l'acció A.2.2.4.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

12.000€

Llarg termini

Consorci de Residus i Energia
CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM
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ACCIONS PER LA DEFINICIÓ QUADRE DE COMANDAMENT D’INDICADORS DEL LÍMIT ACCEPTABLE DE CANVI
»A.5.1.4

Establiment de la capacitat màxima d’autoproveïment d’energia amb fonts renovables i
relacionar-la amb el consum anual i per càpita per dibuixar la capacitat d’acollida.

DESCRIPCIÓ
Entre els objectius del Pla d’Acció hi ha l’augment de l’eficiència energètica i el percentatge
d’autoproveïment energètic procedent de fonts renovables.
A partir de les dades dels indicadors de seguiment de l'O.2.3. i dels resultats obtinguts fruit de l'ús de noves
tecnologies per a recollir dades sobre la generació i consum d'energia que es proposa a l'acció A.2.3.1. cal
que s’estableixi una capacitat d’acollida en funció de les mitjanes de consum, tenint en compte que la
demanda energètica es satisfarà amb energia renovable produïda a l’illa.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

12.000€

Llarg termini

Consorci de Residus i Energia
CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM

ACCIONS PER LA DEFINICIÓ QUADRE DE COMANDAMENT D’INDICADORS DEL LÍMIT ACCEPTABLE DE CANVI
»A.5.1.5

Establiment de la capacitat màxima d’acollida de vehicles.

DESCRIPCIÓ
A partir de les dades dels indicadors de seguiment de l'O.2.5. i des resultats obtingut de la xarxa d'estacions
de mesura de qualitat de l'aire millorades gràcies a l'execució de l'acció A.2.4.10 i a la realització periòdica
d'enquestes de mobilitat, tal i com proposa l'acció A.2.5.12., tant a turistes com a residents.
Cal estudiar amb deteniment quin és el limitant i en funció d’aquest establir la capacitat màxima d’acollida i
un sistema de seguiment del mateix en funció de l’impacte de contaminació i saturació de carreteres.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

12.000€

Llarg termini

CIM, D.I. Mobilitat
CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM

ACCIONS PER LA DEFINICIÓ DEL LÍMIT ACCEPTABLE DE CANVI
»A.5.1.6

Organització d’un debat anual al voltant del concepte del límit acceptable en els diferents
sectors econòmics i conservacionistes.

DESCRIPCIÓ
Un cop l'any, i amb la informació referent als indicadors recollida i analitzada, es proposa realitzar una
trobada multisectorial per tal de debatre al voltant del concepte del límit acceptable de canvi, és a dir, el
grau de deteriorament que es pot acceptar en una entorn d’acord amb els objectius de conservació que
existeixen la RBM.
A través del consens i la participació dels diferents agents involucrats, tant dels sectors econòmics com
conservacionistes, l'objectiu és que amb la informació recollida any rere any, es pugui establir un sistema
d'identificació del límit acceptable de canvi amb tots ells.
PRESSUPOST

CALENDARI

AGENTS IMPLICATS

Personal de l’administració

Mig termini

CIM, D.I. Reserva de biosfera
OBSAM
Entitats, empreses, població en
general.
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6 GOVERNANÇA
Si s’analitzen els diferents elements de diagnosi de forma global, es pot destacar que en molts
d’ells apareix la falta de coordinació entre els agents implicats en els diferents vectors, tant
públics com privats. Per aquest motiu la implantació del Pla s’ha de vehicular a través del foment
de la participació i la coordinació. Per aquest motiu s’ha plantejat l’objectiu 6 d’Assolir la
coordinació i cooperació dels agents socials, econòmics, públics i privats per avançar
conjuntament cap el desenvolupament sostenible de la RBM cercant el treball en xarxa a nivell
local i internacional. Els objectius operatius d’aquest gran objectiu de governança col·laborativa
són els següents, que es desgranen en els apartats relacionats:
Objectiu 6.1 Millorar el compromís, la capacitat i la coordinació
entre institucions per assolir els objectius de la Reserva de biosfera
de Menorca.

Objectiu 6.2 Establir els canals de col·laboració publico-privada
necessaris per executar de forma participativa el Pla d’Acció.

Objectiu 6.3 Col·laborar amb xarxes i entitats de referència a nivell
illenc, estatal i internacional, en especial amb la Xarxa Mundial de
Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres, i treballar per fer
aportacions que permetin avançar cap a la sostenibilitat a nivell
global.

•Model organitzatiu
col·laboratiu
•Instruments de participació
•El pla d’acció en l’àmbit
Municipal

•xarxes nacionals i internacionals
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6.1 MODEL ORGANITZATIU COL·LABORATIU
A continuació, i de forma simplificada, s’exposa l’esquema de govern per a l’execució del Pla i
també de la Reserva de Biosfera de Menorca. Així mateix, més endavant, es marquen les
necessitats a nivell d’equip tècnic per poder assolir aquests objectius i el desenvolupament del
Pla i les comissions de seguiment del Pla d’acció, que es detallen posteriorment.
En aquest sentit cal destacar que es tracta d’un pla que la seva execució es preveu de forma
compartida i transversal entre diferents organismes, destacant l’Agència de la Reserva de la
Biosfera, que en serà el coordinador, el Consell Insular de Menorca (des de tots els
departaments), el Consorci de Residus i Energia (que incorporarà el vector de l’aigua) i el Govern
de les Illes Balears. A més, caldrà el treball conjunt amb el sector privat per a dur a terme
diverses accions.
Es pot veure la importància de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular
de Menorca per a la realització de totes les accions previstes al Pla. Per aquest motiu es proposa
que es concreti un acord de col·laboració genèrica i continua per a la impulsar i consolidar la
figura de la Reserva de biosfera a Menorca entre els dos ens i assegurar que s’executa el present
pla de forma òptima i segons les seves competències.

Consell Científic

Junta de Batlles
OBSAM

Òrgans consultius i
assessors

Consell Social

Consell Insular de Menorca
Presidència
Agència de la Reserva de
Biosfera de Menorca

Coordinació del
Pla d’acció

Gerència / Direcció tècnica

Equip tècnic

Comissions de coordinació
EXECUCIÓ DEL PLA

Departaments del Consell Insular de Menorca
Ordenació Territorial i Turística
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge
Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
Cooperació Local i Promoció Turística
Cultura i Educació
Mobilitat
Benestar Social i Família
Consorci de Residus , energia i aigua
Parc Natural de s’Albufera des Grau
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Govern de les Illes Balears
Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Cultura, Participació i Esports
Territori, Energia i Mobilitat
Treball, Comerç i Indústria
Innovació, Recerca i Turisme
Educació i Universitat
Ajuntaments
Entitats
Associacions empresarials
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6.1.1 ÒRGANS CONSULTIUS I ASSESSORS
Els instruments de participació de la Reserva de biosfera de Menorca són:

Consell
Social

Regulats pels Estatuts de l’Agència de la Reserva de biosfera de Menorca (aprovats
en Ple del CIM al 2008), ha de garantir la participació i col·laboració en la gestió de
l'espai dels agents del territori, les entitats, associacions, agents socioeconòmics,
etc. dels municipis propers i que tinguin un especial interès en l’equipament degut
a la seva activitat.
Les funcions del fòrum d’entitats són d’iniciativa, proposta, assessorament i
informe, i es garantirà la seva intervenció en els procediments que tinguin especial
transcendència per la protecció ambiental de Menorca.
Cal treballar per ampliar la seva representativitat.
Regulats pels Estatuts de l’Agència de la Reserva de biosfera de Menorca (aprovats
en Ple del CIM al 2008), és l’òrgan de participació i assessorament científic en la
formulació i desenvolupament de les activitats de l’Agència.

Consell
científic

Les funcions del fòrum d’entitats són programar i supervisar les activitats de
l’Agència en matèria d’investigació, formació i divulgació científica, participar en
els informes de la Reserva, assessorar sobre la diferent expertesa, suport en els
informes ambientals relacionats amb la reserva i convocar les jornades sobre
l’estat de la Reserva cada 5 anys .
Cal treballar per ampliar la seva representativitat.

Junta de
Batlles

OBSAM

És l’òrgan de participació i comunicació directe entre el CIM i els batlles per temes
relacionats amb la Reserva de biosfera a Menorca. Està integrat per tots els Batlles
de Menorca i el responsable del CIM.
Cal la seva incorporació dins dels estatuts de l’Agència o bé la seva vehiculització a
través del Consorci de Residus i energia i valorar si inclou tècnics municipals per a
garantir una continuïtat en el temps per poder debatre temes relatius al govern
local.
L’Observatori Socioambiental de Menorca, juntament amb el Centre de
Documentació té la funció d’aglutinar el coneixement i els indicadors de seguiment
per a poder assolir els objectius del Pla.
L’Observatori depèn de l’Institut Menorquí d’Estudis, òrgan que forma part del
Consell Insular, i que per tant permet una coordinació directa amb l’Agència de la
Reserva.
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6.1.2 COORDINACIÓ ENTRE ELS AGENTS IMPLICATS EN L’EXECUCIÓ
DEL PLA
Per tal de poder assolir la realització de les accions és necessària la interacció amb els diferents
agents implicats en cada una d’elles i, en molts casos, la coordinació per realitzar-les
conjuntament. Es proposen les següents comissions de coordinació i seguiment del Pla dividides
segons blocs d’interès temàtics per tal que cada una d’elles estableixi el seu funcionament intern,
però es recomana que l’impulsor responsable programi un mínim de dues reunions anuals.
COMISSIÓ DE
COORDINACIÓ

PROGRAMA

Comissió de
seguiment del PA
de territori
sostenible

PROGRAMA
DE
CONSERVACIÓ I ÚS
SOSTENIBLE
DEL
PATRIMONI
NATURAL,
LA
BIODIVERSITAT I EL
PAISATGE

Comissió de
seguiment del PA
de mar sostenible

Comissió de
cultura per la
sostenibilitat

PROGRAMA
EFICIENT
RECURSOS
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D’ÚS
DELS

Comissió de
l’aigua per la
sostenibilitat

COORDINADOR

Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

Consorci de Residus,
Energia i Aigua

INTEGRANTS I IMPULSORS DE LES
ACCIONS
•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

CIM, D.I. Ordenació Territorial

•

CIM, D.I. Medi Rural i Marí

•

CIM, D.I. Ordenació Turística

•

Ajuntaments

•

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca

•

MAPAMA

•

Entitats de la societat civil

•

Consell Agrari

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

CIM, D.I. Ordenació Territorial

•

Ajuntaments
platges

•

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca

•

MAPAMA

•

Entitats de la societat civil

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

CIM, D.I. Cultura i Patrimoni

•

Ajuntaments

•

GOIB, Conselleria de Cultura,
Participació i Esports

•

Entitats de la societat civil

•

Comunitat d’Usuaris d’Aigües
de Menorca (CUA)

•

Consorci de Residus i Energia

•

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

per

gestió
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COMISSIÓ DE
COORDINACIÓ

PROGRAMA

COORDINADOR

INTEGRANTS I IMPULSORS DE LES
ACCIONS
DG Recursos hídrics.

Comissió de
seguiment de
Residus

Comissió de
seguiment de
canvi climàtic,
energia i mobilitat

Comissió de
seguiment del PA
de sectors
econòmics cap a la
sostenibilitat
PROGRAMA
D’IMPULS
L’ECONOMIA
SOSTENIBLE

Consorci de Residus,
Energia i Aigua

Consorci de Residus,
Energia i Aigua

Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

DE

Consell Social del
Turisme

Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

Consorci de Residus i Energia

•

Ajuntaments

•

GOIB, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
Direcció General d'Educació
Ambiental,
Qualitat
Ambiental i Residus

•

Entitats de la societat civil

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

CIM,
Institut
d’Estudis (IME)

•

Consorci de Residus i Energia

•

Ajuntaments

•

GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat . Direcció
General d'Energia i Canvi
Climàtic

•

GOIB, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat Direcció
General de Mobilitat i
Transports

•

Entitats de la societat civil

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports

•

Ajuntaments

•

GOIB, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria

•

Consell Agrari

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

CIM, D.I. Ordenació Turística

•

CIM, D.I. Cooperació Local i
Promoció Turística

•

Patronals turístiques

•

Ajuntaments

•

GOIB, Conselleria d'Innovació,

Menorquí
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PROGRAMA

COMISSIÓ DE
COORDINACIÓ

COORDINADOR

INTEGRANTS I IMPULSORS DE LES
ACCIONS
Recerca i Turisme

Comissió de
seguiment
científic

PROGRAMA
DE
CONEIXEMENT
I
EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

Xarxa de centres
educatius per la
sostenibilitat de
Menorca

Creació de la xarxa
d’equipaments
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Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

CIM, D.I. IME

•

Ajuntaments

•

GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat

•

Diferents sectors econòmics

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

CIM, D.I Cultura i educació

•

CIM, D.I. Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports

•

Ajuntaments

•

GOIB, Conselleria d'Educació i
Universitat

•

Entitats de la societat civil

•

CIM, D.I. Reserva de biosfera

•

Equipaments i gestors de
programes educatius per la
sostenibilitat

•

Entitats de la societat civil
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6.1.2.1 MECANISMES DE COL·LABORACIÓ
El Pla preveu diferents impulsors i agents implicats en el desenvolupament de les accions, que
poden ser de naturalesa pública o privada, respectant i tenint en compte les competències que
corresponen a cada administració.
Però també pretén anar més enllà i, a part d’aquesta estructura i repartiment competencial, el
propi Pla preveu mecanismes d’organització col·laborativa en diferents àrees:

OBJECTIU GENERAL
»A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.2.7

»A.1.3.6

»A.3.4.5

»A.4.1.4
»A.4.1.5
»A.4.1.6

Treballar per una societat i economia eficient i autosuficient des del
punt vista dels recursos i l’energia, amb una alta resiliència i amb una
menor petjada ambiental.

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i social sostenible, afavorint
l’economia circular, verda, blava i social.

Treball amb les Organitzacions Professionals Agràries (OPAS) per a aconseguir fer xarxa,
coordinar-se més, compartir coneixement i innovació, ajudar-se mútuament i modernitzar les
infraestructures dels llocs.
Creació del Consell Social del Turisme, conjunt del sector privat i públic per a establir un pla de
treball del sector turístic cap a la sostenibilitat.

OBJECTIU GENERAL
»A.4.1.3

2

Creació i consolidació de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca.

OBJECTIU GENERAL
A.3.1.6

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals intrínsecs de la
Reserva de biosfera de Menorca, promovent la sostenibilitat en el seu
ús de forma compatible amb la seva conservació.

Redacció, aprovació i aplicació d’una Estratègia comuna de conservació de la biodiversitat i dels
hàbitats naturals de Menorca, en consens i participació dels agents implicats.
Posar a l’abast de tècnics i gestors, tant del sector públic com privat, la informació generada vers
la biodiversitat i els hàbitats per a la seva adequada preservació i treballar conjuntament.
Treball amb el sector de les activitats aquàtiques per a la realització i difusió d’un manual de
bones pràctiques en l’accés a les aigües de Menorca amb respecte per als béns culturals i
naturals.
Creació d’un instrument de coordinació a nivell insular per unificar els criteris de gestió dels béns
d’interès per aconseguir la conservació del patrimoni històric i cultural de forma inherent a la
sostenibilitat.

OBJECTIU GENERAL
»A.2.1.1

1

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i experimentació de
referència en l’àmbit de la sostenibilitat i el desenvolupament
sostenible amb la participació i implicació de tota la comunitat.

Redacció conjunta des de tots els sectors educatius del pla de treball en Educació per al
Desenvolupament Sostenible (EDS) de Menorca.
Creació d’una xarxa de centres educatius per la sostenibilitat de Menorca a partir del Programa
ecocentres.
Coordinació dels equipaments existents (ambientals, culturals, museus, etc.) per al funcionament
en xarxa.
Coordinació de l’Agenda d’activitats educatives de la Reserva de biosfera de Menorca,
compartida amb tots els agents educatius i partint de les activitats que cada un imparteix
(entitats, Parc, CIM, GOIB). Inclou el Programa Salut Jove.
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6.1.3 EQUIP TÈCNIC
Els perfils professionals es dimensionen en aquest apartat tenint en compte el volum de feina
desprès dels programes d’acció i que caldria afegir als recursos actuals. Tot i que es tracta d’un
pla amb una execució que implica a diversos organismes aquí es destaca els recursos humans
necessaris en l’Agència de la Reserva de Biosfera i el del Consorci de Residus i Energia. Aquest
últim caldrà que incorpori la línia de treball d’aigua tambéL’oficina tècnica de la Reserva de biosfera de Menorca requereix de tres perfils professionals
diferenciats en funció de les tasques que tindran encomanades. A continuació es pot veure la
taula resum d’aquests professionals:

Perfil professional

Número de persones actuals

Nous perfils a tenir en compte

Agència de la Reserva de la Biosfera
Gerència
Director tècnic

Tècnic

Administratiu

2 tècnics de Biodiversitat

1 administratiu
1 auxiliar administratiu

Cost aproximat afegit
a l’actual anualment

1 gerent
1 director tècnic
1 tècnic de desenvolupament econòmic
1 tècnic de turisme
1 tècnic d’educació
1 tècnic de comunicació
1 tècnic de participació i agendes 21 local
1 persona IME-OBSAM
1 tècnic internacional
1 administratiu
340.000€

Consorci de Residus i Energia (i aigua)
Gerència
Tècnic
Administratiu
Cost aproximat afegit
a l’actual anualment
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1 gerent
2 tècnics d’energia
3 tècnics de residus
2 administratius
1 jurista
2 auxiliars administratius

1 tècnic en aigua

80.000€
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6.2 EL PLA D’ACCIÓ EN L’ÀMBIT MUNICIPAL
A més de l’anomenada Junta de Batlles, que té les funcions concretes, aquí es vol destacar
aquelles accions amb un protagonisme especial per als ajuntaments i l’àmbit municipal a través
de diferents plans i accions previstos.
En els impulsors de la descripció de les accions es poden veure en quines accions estan
directament implicats, però tot i això a continuació es destaquen les principals línies de treball
que el Pla apunta i que cal que es liderin des de l’àmbit local. No pretén ser un llistat extensiu,
sinó una relació de les tasques municipals més rellevants relacionades amb el Pla.

Planejament
•

Adaptació del planejament urbanístic al PTI o altre planejament superior que treballi per la
sostenibilitat.

•

Adaptació als requisits del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del parc natural de s’Albufera des
Grau (PORN), plans especials dels ANEI, Pla Especial del camí de cavalls.

Adaptació de la gestió
•

Adaptar la gestió en l’acció municipal cap a la sostenibilitat, amb el suport de diferents materials,
treballs i suport que es preveu en el Pla, com poden ser guies de suport a l’urbanisme sostenible,
estudis de verd urbà, estudis de comparació de la gestió intermunicipal, etc.

•

Implicació en la neteja de platges més respectuosa en zona urbana i no urbanitzable.

•

Reformulació de les ordenances i canons de residus i aigua.

Accions per la sostenibilitat
•

Accions de catalogació i conservació previstes en el Pla Insular de Gestió del Patrimoni Històric.

•

Participació en els projectes de reutilització de l’aigua en equipaments públics.

•

Gestió dels residus i l’aigua d’acord amb els objectius del Pla.

•

Participació en els projectes d’eficiència energètica i renovables en equipaments públics.

•

Plans de mobilitat urbana sostenible, que es proposen ampliar a tots els municipis més enllà de la
obligació legal i que estiguin coordinats de forma supramunicipal.

•

Redacció dels Plans de turisme municipals que es desprenen del PDT amb criteris alineats amb la
sostenibilitat.

•

Creació i utilització d’horts urbans i socials d’acord amb els ajuntaments, afavorint un escenari de
transmissió de coneixements i valors, alimentació saludable i sostenible i la cooperació ciutadana.

Educació per al desenvolupament sostenible
•

Promoció de la figura Ciutats educadores per als municipis més petits.

Participació i agendes 21 Local
•

Participació ciutadana amb les Agenda 21 Local. El tema és rellevant en tant que cal que es proposi
un sistema de coordinació de les diferents agendes 21 a escala d’illa de forma estable per tal de
incentiva la seva continuïtat i diversitat. En aquest sentit, el Fons menorquí de cooperació també ho
integra en la seva línia d’actuació.
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6.3 XARXES NACIONALS I INTERNACIONALS
Per tal d’assolir l’objectiu de treballar per fer aportacions que permetin avançar cap a la
sostenibilitat a nivell global, a través de la col·laboració amb xarxes i entitats de referència a
nivell illenc, estatal i internacional, a nivell supra Reserva de biosfera, Menorca forma part de les
xarxes nacionals i internacionals de Reserves de Biosfera:
-

-

-

Xarxa Espanyola de Reserves de biosfera. Coordinada per l’Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, que dóna suport a les accions comunes i assegura el seu
funcionament. Els projectes comuns més destacats són el sistema d’indicadors, el
producte turístic Reserva de la Biosfera, la marca de qualitat, entre altres.
Xarxa de Reserves de la biosfera mediterrànies. Coordinada per la Fundación Abertis,
pretén actuar de plataforma per a l'intercanvi i la transferència de coneixement entre les
dues ribes de la Mediterrània. En especial vol promoure l'anàlisi dels sistemes
socioecològics de cada regió amb l'objectiu d’emfatitzar el paper distintiu i únic de
cadascuna de les Reserves de la Biosfera, accentuant així el seu rol específic en
l'aplicació de models de desenvolupament sostenible.
Xarxa Mundial Reserves de biosfera illes i zones costeres, que es tracta en el següent
punt de forma singular perquè Menorca és la oficina tècnica de la mateixa.

Per altra banda, cal destacar que des de l’any 2013 el Fons Menorquí de Cooperació manté un
programa d’agermanament i intercanvi amb la Reserva de la Biosfera d’Ometepe, illa lacustre
de Nicaragua. Aquest programa es concreta en un acompanyament i intercanvi tècnic i contacte a
nivell d’escoles.

6.3.1 MENORCA, OFICINA TÈCNICA DE LA XARXA MUNDIAL
RESERVES DE BIOSFERA ILLES I ZONES COSTERES
En el primer congrés internacional de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones
Costaneres (Menorca 2012) es va aprovar la creació de dues oficines tècniques de la Xarxa, una a
Jeju (República de Corea) i l'altra a Menorca (Espanya). La seva missió és coordinar i donar suport
a les activitats en xarxa, organitzar i gestionar les activitats de recerca, i dur a terme la formació
de gestors de reserves de biosfera. L'oficina de Jeju treballa especialment en qüestions del canvi
climàtic i la de Menorca se centra en aspectes de desenvolupament sostenible. Les dues oficines
treballen en estreta col·laboració i sota el lideratge del secretariat del Programa MAB-UNESCO.
Cal destacar el Pla de treball de Menorca i Jeju com a seus de la Xarxa Mundial de Reserves de
la Biosfera de Illes i zones costaneres en temes de sostenibilitat i canvi climàtic del 2012, que és
el que ha de orientar la seva actuació.
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7

PROGRAMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

7.1 INTRODUCCIÓ
El Pla d’Acció de la Reserva de biosfera de Menorca té una planificació de 7 anys (2018-2025). Ha
estat elaborat de manera consensuada, aprovat pels òrgans de participació de la Reserva i integra
diferents mecanismes de seguiment estable que cal mantenir actualitzats per tal de que el Pla
s’executi satisfactòriament.
El següent programa de seguiment, està plantejat segons els principis de la gestió adaptativa, que
han de permetre que el Pla s’adapti al llarg del temps als condicionants socioeconòmics, tècnics,
polítics, etc.
Els objectius principals del Programa de Seguiment i Avaluació són:
•

Fer una avaluació global periòdica del grau d’execució del Pla d’Acció i determinar la necessitat de
revisar el Pla.

•

Avaluar els efectes generats per l’aplicació de les accions establertes pel Pla d’Acció sobre el
compliment dels objectius i l’assoliment de les fites.

Per tal de complir aquests objectius es plantegen diferents mecanismes de seguiment i avaluació
que són explicats en els pròxims apartats:
•

El Pla d’Acció proposa que es redacti una memòria anual de l’activitat de la Reserva de biosfera de
Menorca. Aquesta eina comunicativa s’ha d’aprofitar per realitzar un seguiment anual del
desenvolupament de les accions segons el calendari mitjançant el càlcul del grau d’execució de les
accions previstes als Programes d’Actuació i per tant també del Pla d’Acció.

•

Als 3 anys de l’aprovació del Pla d’Acció es proposa redactar una memòria d’avaluació i revisió dels
objectius. A través d’un sistema d’Indicadors de seguiment per a cada objectiu específic, es podrà
avaluar l’eficàcia de les accions proposades en l’assoliment dels objectius o si, per contra, cal ajustar
les fites o reformular les accions.

•

Als 6 anys de l’aprovació del Pla d’Acció, es proposa redactar una segona memòria d’avaluació i
revisió dels objectius per tal de proposar nous objectius i fites de cara a l’actualització del Pla amb
un nou horitzó temporal.

•

Finalment un any abans del seu termini es planteja que es realitzi una actualització i redacció de nou
en funció dels resultats obtinguts i avaluats en tots els anys anteriors i si cal, replantejar els objectius.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aprovació del Pla
Memòria anual
Grau d’execució
Memòria d’avaluació i revisió
Grau d’execució
Indicadors de
objectius i fites

seguiment

dels

Actualització/Redacció del nou Pla
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El mecanisme de seguiment i avaluació del present programa vol prioritzar, per sobre de tot, la
possibilitat de que realment es realitzi aquest seguiment i avaluació. Per la qual cosa, a
continuació es presenten uns mecanismes que es considera que tenen una bona relació costefectivitat, que aprofiten indicadors ja dissenyats i calculats i que permetran assolir els objectius
que es plantegen per aquest Programa de Seguiment.

7.2

MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

7.2.1 MEMÒRIA ANUAL DE L’ACTIVITAT
S’estableix que cada any l’Agència de la Reserva de biosfera realitzarà una Memòria de l’activitat
en la que s’avaluarà el grau d’execució dels Programes d’Actuació i del Pla d’Acció a partir de la
informació obtinguda.

7.2.2 GRAU D’EXECUCIÓ DELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ I DEL PLA
Atès que les accions que estableix el Pla d’Acció són de tipus molt divers i àmbits temàtics
diferents, és oportú establir un procediment sistematitzat per al càlcul del grau d’execució dels
diferents Programes d’Actuació així com de tot el Pla d’Acció.
Es proposen uns indicadors paramètrics de seguiment del grau d’execució de les accions
establertes pel Pla d’Acció. El procés s'inicia amb la identificació de les accions concretes que
s'han estat realitzant durant el període de temps que s’avalua i que es consideri que han
contribuït a avançar en l’assoliment de les fites establertes per cada objectiu específic i es
procedeix a avaluar el grau d'implantació de cadascuna de les accions assignant-li una categoria
específica:
-

Pendent d'inici (P)
En curs (EC)
Completada (C)

A partir de la distribució en percentatge de les accions segons categories i la seva ponderació
amb el valor assignat s'obté un indicador de grau d'execució de cada Programa d’Actuació (%)
d’acord amb l’expressió següent:
Grau d’execució del Programa d’actuació =
[[ (P x 0) + (EC x 0.5) + (C x 1) ] / Total actuacions del Programa] x 100
On: P = nombre de mesures pendents d’inici; EC = nombre de mesures en curs i C = nombre de
mesures completades.
Per tal d’avaluar el grau d’execució del Pla d’Acció es fa de la mateixa manera:
Grau d’execució del Pla d’acció =
[[ (P x 0) + (EC x 0.5) + (C x 1) ] / Total actuacions del Pla] x 100
Es disposarà, doncs, per un costat del grau d'execució de cada Programa d’Actuació i per l’altre
del grau d’execució del Pla d’Acció.

190

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

7.2.3 MEMÒRIES D’AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PLA
Al Pla d’Acció es proposen 6 objectius generals, amb 22 objectius específics, 201 accions i 38
accions de plans i programes. Cada objectiu té associades unes fites que cal assolir per tal de
donar compliment a l’objectiu específic i conseqüentment al general. Les accions han estat
proposades per tal d’assolir aquestes fites.
A través d’un sistema d’Indicadors de seguiment per a cada objectiu específic, es podrà avaluar
l’eficàcia de les accions proposades en l’assoliment dels objectius o si, per contra, cal ajustar les
fites o reformular les accions.
En les Memòries d’avaluació i revisió del Pla d’Acció als 3 i 6 anys d’aprovació del Pla es recolliran
els resultats dels indicadors de seguiment així com la revisió de les fites i les accions per cada
objectiu específic a partir la informació obtinguda dels indicadors establerts en l’aparat 7.2.4.
També s’avaluarà, com en el cas de les memòries anuals, el grau d’execució dels Programes
d’Actuació i del Pla d’Acció a partir de la informació obtinguda a través dels indicadors establerts
en l’aparat 7.2.2.
És important de cara a l’avaluació correcta del Pla ser molt sistemàtic amb la identificació dels
condicionants que han impedit que les accions no s’hagin completat, que poden ser
administratius, competencials, de recursos, d’acceptació social o política, etc. i que ha de
permetre el bon enfocament de la posterior revisió.
En el cas de la memòria als 3 anys, amb l’objectiu d’ajustar les fites i garantir el seu compliment al
finalitzar el termini del Pla, i en el cas de la memòria als 6 anys, amb l’objectiu de valorar la seva
evolució per tal d’assentar les bases de la redacció del següent Pla d’Acció.

7.2.4 INDICADORS DE SEGUIMENT DELS OBJECTIUS I FITES
A l’hora de plantejar els diferents sistemes d’indicadors de seguiment per a cada objectiu
específic s’han tingut en compte els sistemes d’indicadors existents, principalment el Sistema
d’Indicador del Pla Territorial Insular (calculats per última vegada l’any 2015) i el Sistema
d’Indicadors de Sostenibilitat per a la Reserva de biosfera (calculats per última vegada l’any
2011).
Els sistemes d’indicadors que s’han tingut en compte, i per ordre de prioritat, són els següents.
L’ordre de prioritat s’ha establert per aquells que són calculats amb més freqüència i/o que han
estat dissenyats de forma més recent (entre parèntesi els anys en el que s’ha realitzat informe):
•

Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM (2004-2015)

•

Indicadors Bàsics - OBSAM (2000-2017)

•

Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT – 2017

•

Butlletí de Conjuntura econòmica - OBSAM CEM – 2018

•

Sistema d'Indicadors de Biodiversitat - OBSAM (2006-2017). Inclòs en el programa de seguiment de
l’estratègia de biodiversitat del CIM de la Reserva de biosfera.

•

Sistema d'indicadors d'Exclusió residencial de Menorca (2017)

•

Sistema d'Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera a les Illes Balears - IBESTAT
SOCIB OBSAM – 2010
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Aquests indicadors podran ser modificats en funció de les diferents accions proposades que
generaran informació.
A més a més, el Sistema d’Indicadors de Benestar i Assistència Social (2017) complementa el
programa de seguiment d’aquest Pla d’Acció pel que fa a l’àmbit social.
Per a cada objectiu específic es concreten les fites o resultats que s’esperen assolir per al 2025 i
els d’indicadors de seguiment principals segons els sistemes d’indicadors existents. Això es
concreta mitjançat la següent taula:

OBJECTIU GENERAL

Codi

Descripció

OBJECTIU ESPECÍFIC

Codi

Descripció

FITES 2025
-

Resultats mesurables esperats de l’execució de les accions per aconseguir l’objectiu al llarg del
període d’implantació del Pla. La definició dels resultats esperats mitjançant fites permet la
concreció operativa dels objectius i el sistema d’indicadors en facilitarà el seguiment i avaluació.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d’indicadors
Indicadors principals
Els sistemes d’indicadors existents tenen altres indicadors que poden donar suport en la mesura
de la consecució de les fites i objectius, però aquí s’ha realitzat el treball de destacar aquells que
es creuen més adients i representatius.
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

1

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals
intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca, promovent la
sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva
conservació.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.1.1

Conservar, restaurar i promoure la sostenibilitat dels usos dels
ecosistemes terrestres, i frenar la pèrdua de biodiversitat, a través
de la gestió adequada dels recursos.

FITES PER AL 2025
-

Que no augmentin el nombre d'espècies en perill d'extinció a Menorca.
Que totes les espècies declarades vulnerables o en perill d’extinció tinguin els plans de
recuperació i plans de conservació revisats i aprovats.
Que totes les figures de protecció (ENPE i XNat) tinguin un pla de gestió aprovat i se n'executin les
accions anuals.
Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions de l'Estratègia de Conservació de la
Biodiversitat
Tenir prou coneixement per poder calcular els indicadors adients en espècies invasores i mantenirlos en la tendència desitjada.
Que el 50% dels torrents tinguin un estat de valoració bo en base al seu bosc de ribera
Que la revisió del Pla especial de camí de cavalls estigui aprovada i inclogui una eina de gestió i
control de l’ús públic.
Que estigui implantat i consolidat el contracte territorial en aproximadament 200 finques de
Menorca que hagin assolit compromisos extres de sostenibilitat.
Que el contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera inclogui criteris de temes d’economia circular.
Que el 80% de la proposta del CIM de Llocs d'Interès Geològics estiguin inclosos en l'inventari
Geològic del GOIB i que existeixi una eina de gestió i actualització per als mateixos.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
2.1.9. Evolució de les poblacions d'aus (INO)
2.2.1. Superfície dels canvis d'ús del sòl (IO)
2.3.1. Percentatge de sòl protegit sobre la superfície insular i municipal (IO)
2.3.2. Índex de gestió dels espais naturals protegits (INO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
II.g.2.3. Censos per principals zones humides 1990-2017
III.a.3.2. Nombre, superfícies afectades i causes per municipis 1970-2016 (incendis)
IV.c.1. Usuaris al Camí de Cavalls. Activitats autoritzades. 2013-2016
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
6.1.3. Plans de gestió aprovats de la Xarxa Natura 2000
6.7.1. Activitats autoritzades al Camí de Cavalls
8.2.1. Visites al Parc Natural des Grau
Sistema d'Indicadors de Biodiversitat - OBSAM - 2009
1.2. Expansió de flora invasora
1.3. Espècies de flora i fauna exòtica
1.6. Nombre d'espècies protegides
2.1. Aprofitament forestal
2.4. Superfície forestal amb plans de gestió aprovats
2.13. Qualitat del Bosc de Ribera
Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat per a la Reserva de biosfera - OBSAM- 2011
13.3. Espècies en perill d'extinció
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

Indicadors sobre electrocució d’aus
Finques adherides al Contracte Agrari
Nombre de LIG
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OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

1

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals
intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca,
promovent la sostenibilitat en el seu ús de forma
compatible amb la seva conservació.

O.1.2

Aconseguir un litoral en bon estat de conservació i una mar
productiva a través d’un ús col·lectiu responsable, la gestió
sostenible dels recursos i l'enfortiment de la seva capacitat
de recuperació.

FITES PER AL 2025
-

Que s’amplii l’àrea marina de la Reserva de biosfera.
Gestionar i vigilar les 3 àrees marines protegides amb una superfície de 7.000 hectàrees.
Que totes les figures de protecció (ENPE i XNat) tinguin un pla de gestió aprovat i se n'executin les
accions anuals.
Que l'abundància de peixos vulnerables a la pesca es mantingui estable o a l'alça.
Que siguin efectives les zones de fondeig controlat que preveu el decret de Posidònia.
Que en cap platja la disponibilitat d'espai mínim per als usuaris sigui inferior a 10m2/usuari
Que els sistemes dunars de les platges no tinguin un balanç negatiu de pèrdua de sediment, ni de
vegetació.
Tenir mesures efectives de control i seguiment de la pesca a través de zones delimitades i un pla
d’acció comú amb els agents públics i privats (Tenir aprovat el Pla de Gestió de la Pesca).

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
2.3.2. Índex de gestió dels espais naturals protegits (INO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
III.b.4.4. Pressió nàutica a les platges 2002-2016
VI.f.1.4.2. Llicències de pesca recreativa per municipis 2002-2014
VII.a.7.1. Flota pesquera a Menorca 1996-2010
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
11.4.1. Nombre d’amarratges per port
6.6.2. Qualitat de les aigües de bany
6.6.6. Capacitat de càrrega de les platges
Sistema d'Indicadors de Biodiversitat - OBSAM - 2009
1.12. Evolució de les poblacions de peixos
1.15. Esforç pesquer
2.14. Estat hidrològic de les Zones Humides.
2.19. Evolució de les praderies de Posidònia
2.23. Nombre de platges i cales amb fondeig controlat
Sistema d'Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera a les Illes Balears - IBESTAT SOCIB
OBSAM - 2010
GIZC. Existència de rutines de neteja a la platja i la mar
GIZC. Regeneració de la costa
GIZC. Valors (sense ser de mercat) de l'economia de la mar i de costes
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-
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Indicadors sobre l’eficàcia de la vigilància en la mar
Reserva Marina aprovada i gestionada

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

1

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals
intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca, promovent la
sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva
conservació.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.1.3

Garantir la conservació, millora i restauració del patrimoni
arquitectònic, arqueològic, sociocultural i etnològic a través de les
eines adients.

FITES PER AL 2025
-

Disposar dels criteris de gestió dels béns d'interès cultural unificats a nivell insular.
Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions del Pla Insular de Gestió del Patrimoni.
Que el patrimoni talaiòtic hagi estat declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Obtenir dades reals de l'ús del català i coneixement sobre les seves varietats.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
2.3.5. Nombre d'edificis rehabilitats (IO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
V.a.3.3. Visites anuals als museus i monuments 2004-2015
Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat per a la Reserva de biosfera - OBSAM- 2011
7.1. Coneixement de la llengua catalana
8.3. Béns d'Interès Cultural
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
11.5.2. Monuments adaptats a persones amb necessitats especials

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

1

Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals
intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca, promovent
la sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva
conservació.

O.1.4

Treballar per la utilització racional del territori que eviti la
dispersió en el territori, afavoreixi la cohesió social, garanteixi el
dret a gaudir d'un habitatge digne, atengui la preservació i la
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i
consolidi un model de territori globalment eficient.

FITES PER AL 2025
-

Que tots els planejaments urbanístics estiguin adaptats segons el nou PTI de forma inicial com a
mínim.
Tenir les Directrius de conservació del Paisatge redactades i que s'hagi realitzat al manco una
formació als tècnics municipals per la seva aplicació.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
2.1.1. Superfície del sòl ocupada pels assentaments urbans, rural i turístics (IO)
2.1.2. Superfície de sòl vacant (INO)
2.1.3. Edificació en sòl rústic (INO)
2.3.1. Percentatge de sòl protegit sobre la superfície insular i municipal (IO)
2.3.3. Variació de la superfície del sòl urbà o urbanitzable segons la planificació vigent (INO)
2.3.4. Superfície de parcs i zones verdes urbanes per càpita (IO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
IV.a.1.3. Àrees artificials a la franja costanera 500 m.
VII.a.3.2. Evolució de la superfície declarada de conreus a Menorca 1988-2013
Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat per a la Reserva de biosfera - OBSAM- 2011
9.1. Adaptació del planejament urbanístic municipal al pla territorial
3.7. Diversitat del paisatge
3.8. Fragmentació del paisatge
Sistema d'indicadors d'Exclusió residencial de Menorca - 2016
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OBJECTIU GENERAL

2

Treballar per una societat i economia eficient i autosuficient
des del punt vista dels recursos i l’energia, amb una alta
resiliència i amb una menor petjada ambiental.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.2.1

Millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua en tots els sectors, afavorint la
reducció de consum, la seva reutilització i incrementant la qualitat
de l'aigua.

FITES PER AL 2025
-

Que la CUA es reuneixi un mínim de dos cops l'any.
Disposar del nou sistema tarifari de l'aigua implantat que incentivi a la reducció del consum.
Que cada any es duguin a terme les accions previstes en el PHIB i s’avaluïn les accions i resultats.
Mantenir el nivell piezomètric dels aqüífers de Migjorn i Albaida de mitjana anual per sobre dels
nivells del 2017 si la situació pluviomètrica és similars.
Reduir a un 10% les pèrdues de la xarxa existent de clavegueram i abastament.
Que la mitjana de consum per habitant es redueixi fins a 250 litres/habitant i dia.
Reduir un 50% el consum d’aigua embotellada en tota la illa.
Que el nombre de pous contaminats sigui inferior al 10%.
Eliminar el 50% dels pous negres i fosses sèptiques de l'illa per la connexió a xarxa i depuradora
Que un 50% de l'aigua abocada al mar a finals de 2017 en el procés de depuració sigui reutilitzada.
Que el 50% de les taulades en edificis públics tingui recollida de pluvials i les aigües siguin
reutilitzades.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
2.1.7. Qualitat dels recursos hídrics (IO)
2.1.8. Mitjana anual dels nivells piezomètrics (INO)
2.2.2. Consum urbà d'aigua (INO)
2.3.7. Percentatge d'aigua depurada reutilitzada (IO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
I.c.1.4. Balanç hídric al sòl 1984-2012
I.c.2.2. Nivell piezomètric de l'aqüifer de s'Albaida 1999-2016
I.c.2.3. Nivell piezomètrics de l'aqüífer de Migjorn 1984-2016
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-
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Indicadors sobre recollida i reutilització d’aigües pluvials
Aigua pluvial recollida/reutilitzada
Consum aigua embotellada
Pous contaminats
Pous negres i fosses sèptiques

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia eficient i
autosuficient des del punt vista dels recursos i
l’energia, amb una alta resiliència i amb una
menor petjada ambiental.

O.2.2

Reduir substancialment la generació de residus i
incrementar l’aprofitament de recursos mitjançant
la prevenció, la reducció, la reutilització, la
preparació per a la reutilització i el reciclatge.

FITES PER AL 2025
-

-

-

Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions del Pla de Prevenció i Gestió de Residus de
Menorca.
Disposar de les ordenances municipals de residus actualitzades i sistema fiscal unificat.
Abans de l’any 2020, reducció en un 10% en generació de residus respecte l’any 2010.
Abans de l’any 2020 s’ha d’augmentar com a mínim fins a un 50% global del seu pes la preparació
per la reutilització i el reciclatge de residus de materials tals com, com a mínim, el paper, els
metalls, el plàstic i el vidre dels residus domèstics i assimilables.
Abans de l’any 2025 s’assolirà un objectiu del 3% de preparació per a la reutilització del total de
residus municipals d’origen domèstic gestionats i un 5% l’any 2030. Aquests percentatges
s’assoliran igualment pels residus d’origen comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.
100% dels municipis amb recollida de fracció orgànica.
Reduir un 50% el consum d’aigua embotellada.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
2.2.6. Generació de residus sòlids urbans (IO)
2.2.7. Generació de residus sòlids urbans per càpita (INO)
2.3.8. Residus sòlids urbans separats en origen (INO)
2.3.9. Taxa de reciclatge de residus sòlids urbans (IO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
VIII.a.4.4.1. Recollida selectiva de matèria orgànica. Total de Menorca i per municipis 1998-2015
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
6.5.2. Recollida selectiva a zones turístiques
6.6.3. Neteja de platges
Butlletí de Conjuntura econòmica - OBSAM CEM -2018
15. Residus voluminosos
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

Residus preparats per a reutilització
Consum aigua d’embotellada
Recollida d’envasos reutilitzables (Projecte Menorca sense envasos)
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OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia
eficient i autosuficient des del punt vista
dels recursos i l’energia, amb una alta
resiliència i amb una menor petjada
ambiental.

O.2.3

Augmentar substancialment l'eficiència
energètica i el percentatge
d’autoproveïment energètic procedent de
fonts renovables.

FITES PER AL 2025
-

-

Reduir un 20% la demanda energètica en tots els sectors econòmics.
Reduir un 15% la demanda elèctrica en la xarxa d'abastament i depuració d'aigua i en la cadena de
tractament de residus.
Arribar al 20% de producció elèctrica amb energies renovables al 2020, al 35% de producció
elèctrica amb energies renovables al 2025 (18MW eòlics + 50MW solars instal·lats) i aconseguir
que el 100% d’energia elèctrica provingui de fons renovables el 2050 (en línia amb els acords de
París contra el canvi climàtic).
20% dels habitatges i establiments turístics rehabilitats energèticament.
Que al manco un equipament públic de cada municipi tingui la calefacció amb font d'energia
renovable i local.
Reduir un 20% la contaminació lumínica
En el sector serveis, 15% de substitució de subministrament d’energia provinent de combustibles
líquids i GLP per biomassa.
Per a habitatges: 20% dels habitatges dotats de producció d’aigua calenta solar, 10% dels
habitatges dotats de plaques fotovoltaiques per autoconsum i 12% dels habitatges que tenen
caldera de gasoil la substitueixen per una de biomassa.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
2.2.4. Consum final d'energia per càpita (IO)
2.3.10. Energia elèctrica procedent d'energies renovables (INO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
VII.b.3.1. Consum d'electricitat segons el lloc i la font de generació 1957-2016
VII.b.3.4. Energia elèctrica procedent d'energia eòlica 2004-2016
VII.b.3.5. Energia elèctrica procedent d'energia solar 2002-2016
VII.b.3.6. Consum d'energia elèctrica per càpita 1999-2016
VII.b.5. Balanç global d'energia a Menorca3
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
6.4.1. Consum d'electricitat per persona i dia segons temporada turística
6.4.4. Percentatge d'establiments turístics que disposen d'energies renovables
Butlletí de Conjuntura econòmica - OBSAM CEM -2018
1. Demanda total d'electricitat
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

3

Indicadors sobre el nombre de punts de producció d’energia distribuïda
Equipaments públics amb fonts d'Energia renovable
Consum d'E per abastament i depuració d'aigua i en la cadena de tractament de residus
Consum energètic associat a l’enllumenat públic

El balanç energètic, és l’equilibri entre l’energia total que entra al sistema, i la que es consumeix, és a dir, per una banda
hi ha l’energia que entra i es produeix a Menorca i per l’altre la consumida finalment pels usuaris. Entrades: combustibles
líquids (benzines i gasoils), gasos liquats del petroli (butà i propà) i l’electricitat importada per cable submarí des de
Mallorca. Producció: Energia elèctrica generada a la central tèrmica de Maó a partir de gasoil i fueloil importat,
l’electricitat renovable solar i eòlica de les plantes menorquines i la biomassa dels boscos menorquins. Exportacions:
Biomassa exportada, electricitat exportada a Mallorca de la central de Maó. Consum: consum final d’energia a Menorca
pels diversos sectors. Font: OBSAM.
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PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

2

Treballar per una societat i economia eficient
i autosuficient des del punt vista dels
recursos i l’energia, amb una alta resiliència i
amb una menor petjada ambiental.

O.2.4

Reduir les emissions de GEH causants del canvi
climàtic (mitigació) i les emissions de gasos
contaminants alhora que es reforça la capacitat
d’adaptació als riscos i oportunitats climàtiques
(adaptació).

FITES PER AL 2025
-

Que la qualitat de l'aire es mantingui en qualitat bona o excel·lent, també per a l'ozó.
Disposar d’indicadors sobre la contaminació de l’aire actualitzats.
Reduir les emissions GEI el 40% per a l’any 2025 (en base als valors de 1990).
100% dels municipis amb PAESC aprovat i que cada any es duguin a terme les accions previstes i
s’avaluïn els resultats.
Assessorament a 300 empreses per al seu càlcul de petjada de carboni i com reduir-la.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
2.2.5. Emissions directes de CO2 a l'atmosfera (INO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
I.d.1.2.1. Nivells d’immissió de diòxid de sofre 2005-2016
I.d.1.2.2. Nivells d’immissió d’òxids de nitrogen 2005-2016
I.d.1.2.3. Nivells d’immissió d’ozó 2005-2016
I.d.1.2.43. Nivells d'immissió de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10µm (PM10) 20052016
VI.e.2.1.1. Consum energètic i emissions directes de CO2 vinculades a la mobilitat a Menorca
1999-2007
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
6.8.1. Petjada de carboni dels turistes (emissions de CO2)
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

Indicadors sobre el nombre d’empreses que realitzen la petjada de carboni (si es realitza
l’assessorament proposat es disposaran de dades)
Nombre de PAESC redactats i grau d’execució
PAESC: vigència i nivell d'execució
Risc i vulnerabilitat front el canvi climàtic
Projeccions del canvi del clima
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OBJECTIU GENERAL

2

Treballar per una societat i economia
eficient i autosuficient des del punt vista
dels recursos i l’energia, amb una alta
resiliència i amb una menor petjada
ambiental.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.2.5

Ambientalitzar la mobilitat pública i privada
per fer-la més eficient i aconseguir la baixa
dependència de combustibles fòssils.

FITES PER AL 2025
-

Reduir al 15% de la demanda energètica total del transport terrestre.
Arribar a un 15% de la demanda energètica del transport terrestre coberta amb vehicle elèctric.
25 % dels viatges mecanitzats es realitzin en transport públic o bicicleta el 2026.
100% municipis amb Pla Mobilitat Sostenible aprovat i que cada any es duguin a terme les accions
previstes i s’avaluïn els resultats.
Que es disposi del Pla Insular de la Bicicleta redactat i que cada any es duguin a terme les accions
previstes i s’avaluïn els resultats.
Doblar l’ocupació mitjana dels cotxes fins les 2,5 persones per cotxe.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
1.3.8. Cobertura dels serveis de transport col·lectiu (INO)
1.3.9. Taxa d'utilització del transport col·lectiu (IO)
2.2.11. Taxa de motorització (INO)
Indicadors Bàsics - OBSAM - 2007
VI.e.2.1.1. Consum energètic i emissions directes de CO2 vinculades a la mobilitat a Menorca
1999-2007
VI.e.2.1.3. Passatgers en transport públic 2002-2014
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
1.5.4. Empreses de lloguer de vehicles
11.3.2. Línies i viatgers a zones turístiques
11.3.3. Línies i viatgers a platges no urbanes
6.4.2. Consum de combustibles fòssils per persona i dia segons temporada turística
Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat per a la Reserva de biosfera - OBSAM- 2011
11.2. Connexions entre illes i amb la península
Butlletí de Conjuntura econòmica - OBSAM CEM -2018
2. Consum de combustibles per a la mobilitat interior
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-
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Indicadors sobre el grau d’electrificació de la flota en diferents sectors
Indicadors sobre la distribució modal
Desplaçaments en modes no motoritzats
Emissions de CO2 associades als desplaçaments per vehicle privat

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i social
sostenible, afavorint l’economia circular, verda i
social.

O.3.1

Aconseguir majors nivells de sostenibilitat i circularitat
en l’economia a través de l'eficiència d’ús dels recursos,
la diversificació, la col·laboració, les cadenes de
producció i distribució baixes en carboni, l'actualització
tecnològica, la retroalimentació i la innovació.

FITES PER AL 2025
-

Disposar d’un sistema d'indicadors d’ocupació verda.
Aconseguir que al manco un polígon industrial redueixi en un 50% el seu consum de recursos
(energia, aigua i matèries).
Aconseguir que en el consum de recursos de l’agricultura hi hagi un 20% de reducció de consum
de recursos (energia, aigua i matèries).
Que el contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera inclogui criteris de temes d’economia circular.
Que el BIT esdevingui un centre d'assessorament en empreses verdes i innovació de la
sostenibilitat amb un mínim de 52 assessoraments relacionats a l'any.
Que un 50% dels tràmits amb l'administració local i insular es realitzi a través de l'e-administració.
Que existeixi un pont de diàleg periòdic (amb el mecanisme i format que es cregui més
convenient) amb els sector agrari organitzat.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
1.2.2. Diversitat sectorial (IO)
2.3.6. Empreses amb sistema de gestió ambiental (INO)
Sistema d'Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera a les Illes Balears - IBESTAT SOCIB
OBSAM - 2010
GIZC. Responsabilitat social corporativa
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

Indicadors sobre ocupació verda (es proposa que el Pla d’Ocupació de Menorca el dissenyi)
Indicadors sobre el contracte agrari
Nombre d’assessorament en la creació de nous nínxols d’ocupació en relació a la sostenibilitat
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OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i
social sostenible, afavorint l’economia circular,
verda, blava i social.

O.3.2

Reforçar el sistema productiu primari per tal
d’optimitzar la utilització de recursos i la
productivitat agrícola i econòmica del sector
productiu primari, promovent l’agricultura i la pesca
sostenible.

FITES PER AL 2025
-

Reduir un 20% el consum de recursos (energia, aigua i matèries) en el sector de l’agricultura.
Que unes 200 finques agràries es beneficiïn anualment del Contracte Agrari de la Reserva de
biosfera.
Que el contracte Agrari de la Reserva de biosfera inclogui criteris de temes d’economia circular.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
1.2.7. Explotacions agràries en actiu (INO)
2.1.4. Variació de la superfície cultivada (IO)
2.1.5. Evolució de la superfície agrària (INO)
2.3.11. Agricultura ecològica (INO)
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-
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Indicadors sobre sostenibilitat en les finques agràries.
Indicadors sobre el contracte agrari

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i
social sostenible, afavorint l’economia circular,
verda i social.

O.3.3

Desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles,
inclusius, resilients, segurs i diversificats, per
assegurar una alimentació saludable i accessible per
a tota la societat.

FITES PER AL 2025
-

Augmentar el nombre d’operadors adscrits al inscrits al Consell Balear de Producció Agrària
Ecològica a Menorca fins a més de 100.
Que el 75% dels establiments públics on hi hagi servei d'hostaleria utilitzin com a mínim un
proveïdor de productes locals o ecològics.
Que els professionals del sector agrari disposin de formació continuada adient a través d'una
programació d'activitats a Sa Granja, amb un mínim de 15 a l'any.
Com a mínim, mantenir el número de pescadors actius a 2017.
Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions de l'Estratègia de Polítiques Alimentàries.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
1.2.7. Explotacions agràries en actiu (INO)
2.1.4. Variació de la superfície cultivada (IO)
2.1.5. Evolució de la superfície agrària (INO)
2.3.11. Agricultura ecològica (INO)
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
8.4.1. Productors al catàleg Agroxerxa
8.4.2. Restaurants al catàleg Agroxerxa
8.4.3. Punts de venda al catàleg Agroxerxa
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

Races autòctones
Indicadors sobre formació en el sector agrari
Indicadors sobre el flux alimentari i relació de productors/consumidors
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OBJECTIU GENERAL

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i social
sostenible, afavorint l’economia circular, verda i social.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.3.4

Fomentar un model de turisme més conscient i corresponsable
cap al manteniment dels valors de la RBM.

FITES PER AL 2025
-

Tenir un sistema d’indicadors de sostenibilitat del turisme fiable i que reflecteixi la realitat,
calculat i actualitzat que permeti avaluar-lo.
Que el PDT s’executi i es realitzi seguiment de les accions de forma anual.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Tots els indicadors inclosos en el Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT – 2017
Sistema d'indicadors d'Exclusió residencial de Menorca 2016
13. Habitatges d’ús turístic

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

3

Aconseguir un desenvolupament econòmic i
social sostenible, afavorint l’economia circular,
verda i social.

O.3.5

Fomentar la sostenibilitat en el sector industrial,
usant els recursos amb major eficàcia i promovent
l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i
racionals ambientalment.

FITES PER AL 2025
-

Reduir un 15% la demanda energètica en tots els sectors econòmics.
Disposar d’un sistema d'indicadors d’ocupació verda

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
No hi ha cap sistema d’indicadors que avaluï aquest aspecte de la Reserva de biosfera. Veure indicadors de
l’O.3.1.
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-
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Indicadors sobre ocupació verda (es proposa que el Pla d’Ocupació de Menorca el dissenyi)
Consum energia final del sector industrial segons font
Nombre d’empreses certificades amb ISO 50001
Llicències d’activitat actualitzades o noves otorgades i millors tècniques disponibles adoptades
Cens periòdic d’activitats amb criteri de millors tècniques disponibles ambientals.

PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb la
participació i implicació de tota la comunitat.

O.4.1

Assegurar que tots els agents i públics implicats, i
especialment les persones joves, adquireixin de forma
inclusiva els coneixements, capacitats i habilitats
necessàries per promoure el desenvolupament sostenible.

FITES PER AL 2025
-

100 % centres educatius participants a la xarxa de centres educatius per la sostenibilitat de
Menorca.
Disposar d’un sistema per mesurar l’efectivitat dels programes d’educació i comunicació
ambiental (enquesta d'hàbits de vida sostenible).
Que els resultats de l'enquesta hàbits de vida sostenible millorin en cada una de les seves
edicions.
Que cada any es duguin a terme i s’avaluïn les accions pla de treball en educació per al
desenvolupament sostenible (EDS) de Menorca que inclogui un pla de comunicació.
Que el 50% dels alumnes de Menorca assisteixin anualment a un mínim de una activitat del
programa de l’Agenda d’activitats educatives de la Reserva de biosfera.
Realitzar un mínim de 12 activitats anuals en el programa Viu Menorca Biosfera.
Que els equipaments d'educació per la sostenibilitat tinguin uns objectius i pla de treball comuns i
uns materials de treball sobre la RBM unificats.
Que el 50% de mestres hagin realitzat com a mínim una formació anual en sostenibilitat .

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors del PTI - OBSAM - 2015
1.3.13. Ús dels serveis culturals (INO)
1.3.14. Visites al patrimoni cultural (INO)
2.3.12. Educació ambiental (INO)
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
8.2.1. Visites al Parc Natural des Grau
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

Indicadors sobre hàbits de vida sostenible
Indicadors sobre l’eficiència de les campanyes d’educació ambiental
Indicadors d’assistència en altres programes educatius en relació a la sostenibilitat
Centres educatius participants a la Xarxa
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OBJECTIU GENERAL

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb la
participació i implicació de tota la comunitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.4.2

Potenciar la investigació científica i la generació de
coneixement per millorar la transferència cap als sistemes
i teixits productius.

FITES PER AL 2025
-

-

Tenir un Pla d’investigació amb el compromís d'execució de diferents centres d’investigació
universitats i consensuat amb els diferents sectors productius i que cada any es duguin a terme i
s’avaluïn les accions.
Que el Centre de Documentació de la Reserva sigui una realitat efectiva, coneguda i emprada que
coordini les diferents investigacions que es realitzen a Menorca.
Que es realitzin un mínim de una jornada anual per sector econòmic de transferència de
coneixement destinada al teixit productiu.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
No hi ha cap sistema d’indicadors que avaluï aquest aspecte de la Reserva de biosfera
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

Indicadors sobre la generació de coneixement científic sobre sostenibilitat a Menorca
Indicadors sobre transmissió del coneixement científic als sectors productius
Indicadors sobre l’aplicació del coneixement científic en projecte de gestió.
Usuaris Centre de Documentació de la RB

OBJECTIU GENERAL

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge,
innovació i experimentació de referència en
l’àmbit de la sostenibilitat i el
desenvolupament sostenible amb la
participació i implicació de tota la comunitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.4.3

Fomentar la innovació i demostració en
sostenibilitat i en l’eficiència d’ús dels recursos en
el sector públic i privat.

FITES PER AL 2025
-

Que es realitzi un mínim de 6 projectes amb un component d'innovació en la sostenibilitat des de
l'aprovació fins al 2025.
Que es realitzi un mínim de 6 projectes amb un component d'innovació en la sostenibilitat des de
l'aprovació fins al 2025: Sensorització per al coneixement, recursos hídrics alternatius, Menorca
sense envasos, Ecopolígons, Agricultura Circular i Nuclis Turístics cap a la sostenibilitat.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
No hi ha cap sistema d’indicadors que avaluï aquest aspecte de la Reserva de biosfera
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-
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Indicadors sobre innovació i coneixement
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OBJECTIU GENERAL

4

Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i
experimentació de referència en l’àmbit de la
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb
la participació i implicació de tota la comunitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

O.4.4

Millorar la informació, sensibilització i comunicació de
la figura de la RBM i les seves activitats.

FITES PER AL 2025
-

Disposar d’un sistema per mesurar l’efectivitat dels programes d’educació i comunicació
ambiental (enquesta d'hàbits de vida sostenible).
Que els resultats de l'enquesta hàbits de vida sostenible millorin en cada una de les seves
edicions.
Que la web tingui 30.000 visites diàries.
Realitzar un mínim de 12 activitats anuals en el programa Viu Menorca Biosfera.

INDICADORS DE SEGUIMENT PRINCIPALS
Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca - PDT - 2017
9.1.4. Persones ateses a les oficines d'informació turística.
INDICADORS QUE MANQUEN DEFINIR
-

Indicadors sobre utilització dels canals de comunicació de la RBM
Indicadors d’assistència en els diferents programes educatius
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7.3 RESPONSABLE DEL SEGUIMENT
Per últim, cal designar una persona responsable tècnic d’execució i seguiment del Programa de
Seguiment dins l’Agència de la Reserva de biosfera.
Aquesta persona haurà de coordinar-se amb els impulsors de les diferents comissions
proposades per la coordinació tècnica d’execució de les accions que es mostren a continuació per
obtenir informació del grau d’execució de les diferents accions.
COMISSIONS
DE
SEGUIMENT DEL PLA

COORDINACIÓ

I

COORDINADOR

Comissió de seguiment del PA de territori
sostenible

Equip tècnic de l’Agència de la RBM

Comissió de seguiment del PA de mar
sostenible

Equip tècnic de l’Agència de la RBM

Comissió de cultura per la sostenibilitat

Equip tècnic de l’Agència de la RBM

Comissió de l’aigua per la sostenibilitat

Consorci de Residus i Energia (i aigua)

Comissió de seguiment de Residus

Consorci de Residus i Energia

Comissió de seguiment de canvi climàtic,
energia i mobilitat

Consorci de Residus i Energia

Comissió de seguiment del PA de sectors
econòmics cap a la sostenibilitat

Equip tècnic de l’Agència de la RBM

Consell Social del Turisme

Equip tècnic de l’Agència de la RBM

Comissió de seguiment científic

Equip tècnic de l’Agència de la RBM

Xarxa de centres educatius
sostenibilitat de Menorca
Creació de la xarxa d’equipaments

per

la

Equip tècnic de l’Agència de la RBM
Equip tècnic de l’Agència de la RBM

7.4 ACTUALITZACIÓ DEL PLA
En base les memòries d’avaluació i revisió realitzades als 3 i als 6 anys des de l’aprovació del Pla
d’Acció, així com les conclusions de les memòries anuals, l’Agència de la Reserva de biosfera
realitzarà una avaluació global del grau d’execució de les accions i del grau d’assoliment dels
objectius dels Programes d’Actuació i del Pla d’Acció per procedir a redactar l’actualització del Pla
i la renovació del Pla i a la definició de nous objectius i fites per al següent horitzó temporal.
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