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1 INTRODUCCIÓ
1.1 LA RESERVA 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 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 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.
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1.2 SITUACIÓ ACTUAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE
MENORCA
Dades bàsiques de la Reserva de biosfera de Menorca (RBM)
•

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 UNESCO: 8 d’octubre de 1993

•

Motius de la declaració: elevada qualitat paisatgística i compatibilitat aconseguida entre
desenvolupament econòmic, consum de recursos i conservació del patrimoni.

•

Ampliació: 29 d’octubre de 2004

•

Superfície: 71.186 ha
o Zona nucli: 7 %
o Zones d’esmorteïment o tampó: 38 %
o Zones de transició: 55 %

Zonificació actual de la Reserva de la Biosfera de Menorca. 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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Ampliació de la RB sol·licitada per Menorca. Extret de: Formulario de Propuesta de Reserva de Biosfera.

Els motius pels quals es proposa l’ampliació de la Reserva de Biosfera són:
•

Les recomanacions del Consell Internacional de Coordinació del Programa MaB, que apunta
la necessitat de revisar la zonificació de la RBM ampliant-la a la part marina.

•

Els canvis en l’ordenació territorial de l’illa produïts des de la declaració de la RBM el 1993:
l’aprovació del Pla Territorial Insular (2003), la creació de noves figures de protecció, la
delimitació dels espais Xarxa Natura 2000, l’ampliació del Parc Natural de s’Albufera des
Grau o la Declaració de la Reserva Marina del Nord de Menorca (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.
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2 EL PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE
MENORCA
Tot i que des de la creació de la RBM s’han mantingut els valors pels quals va ser declarada, les
jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera del 2013 van posar de manifest que
l’evolució del desenvolupament econòmic i la conservació dels valors naturals de l’illa ha estat
insostenible i s’han incrementat els impactes ambientals de forma proporcional al creixement.
Per tant:

És necessari un desenvolupament humà diferenciat d’altres indrets, més sostenible i més
compatible amb la conservació del patrimoni natural i cultural de Menorca.
La Reserva de la Biosfera és una oportunitat per emprendre accions cap a un
desenvolupament sostenible i el Pla d’Acció pretén reforçar i impulsar aquest
compromís.

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, l’Estratègia del MAB per a
2015-2025, el Pla d’Acció de Lima 2016-2025 i el Pla d’Ordesa-Viñamala 2017-2025. El Pla d’Acció
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.

Posar les bases per al seguiment del propi Pla.
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2.1 OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ
El pla s’estructura en 5 objectius principals que es desglossen en objectius operatius. Cadascun
d’aquests objectius operatius es desglossa en fites concretes que es volen aconseguir per al 2025
i les accions necessàries per aconseguir-les. Sobre les fites es dissenyen els indicadors en el
programa de seguiment que permetran observar si els objectius s’estan assolint.

Objectiu
principal
Objectiu operatiu
Indicadors
Fites

Accions

El Pla es desenvolupa sobre el marc conceptual dels 17 Objectius del Desenvolupament
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides , que aborden temàtiques diverses per
afrontar els reptes la pobresa i la fam, l’educació, les desigualtats, la prosperitat econòmica, la
protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats, l’energia, el consum i la
producció sostenibles i la governança.

Dit això, els objectius principals i operatius del Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera de
Menorca són els següents:
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OBJECTIUS PRINCIPALS
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.

OBJECTIU 2

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

OBJECTIU 3
Aconseguir un
desenvolupament econòmic i
social sostenible, afavorint
l’economia circular, verda,
blava i social.
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OBJECTIUS OPERATIUS
• 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.
• 1.2. Aconseguir la conservació d’una mar en bon estat de conservació i productiva a través d’un ús col·lectiu responsable,
la gestió sostenible dels recursos i l'enfortiment de la seva capacitat de recuperació.
• 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.
• 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.
• 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.
• 2.2. Reduir substancialment la generació de residus i incrementar la valorització material mitjançant la prevenció, la
reducció, la reutilització, la preparació per a la reutilització i el reciclatge.
• 2.3. Augmentar substancialment l'eficiència energètica i el percentatge d’autoabastament energètic procedent de fonts
renovables.
• 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).
• 2.5. Ambientalitzar la mobilitat pública i privada per fer-la més eficient i aconseguir la baixa dependència de
combustibles fòssils.
• 3.1. Aconseguir majors nivells de sostenibilitat i circularitat en l’economia 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.
• 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.
• 3.3. Desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, per assegurar una
alimentació saludable i accessible per a tota la societat.
• 3.4. Fomentar un model de turisme més conscient i corresponsable cap al manteniment dels valors de la Reserva de
biosfera de Menorca.
• 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.

Relació amb ODS
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OBJECTIUS PRINCIPALS
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.

Relació amb ODS

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

• 4.3. Fomentar la innovació i demostració en sostenibilitat i l’eficiència d’ús dels recursos en el sector públic i privat.
• 4.4. Millorar la informació, sensibilització i comunicació de la figura de la RBM i les seves activitats.

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.

• 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).

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.

• 6.1. Millorar el compromís, la capacitat i la coordinació entre institucions per assolir els objectius de la Reserva de biosfera
de Menorca.
• 6.2. Establir els canals de col·laboració público-privada necessaris per executar de forma participativa el Pla d’Acció.
• 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 PROGRAMES D’ACCIÓ
Per assolir els objectius generals i operatius que planteja el Pla d’Acció de la Reserva de la
Biosfera de Menorca, el mateix Pla vol aconseguir una sèrie de fites per al 2025 a través de
diverses accions. Aquestes accions es separen en eixos d’acció que ha definit el Consell Científic i
Social per a la nova etapa de funcionament de la Reserva de Biosfera de Menorca fins al 2025.
Per a cada eix d’acció, el Pla defineix un programa que inclou les accions específiques que
permetran assolir els objectius plantejats anteriorment. Els principals eixos d’acció, el seu
programa i objectius relacionats són els següents:

EIXOS D’ACCIÓ

Conservació del
patrimoni
natural, la
biodiversitat i el
paisatge

Gestió de
recursos més
eficients

PROGRAMES D’ACCIÓ
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

A continuació es resumeix per a cada Programa esmentat anteriorment, les principals accions
que el desenvolupen. Per a més detall, vegeu el document complet del Pla d’Acció de la RBM.
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3.1 PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ÚS SOSTENIBLE DEL
PATRIMONI NATURAL, LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE
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.

»A.1.1.1

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.1.1.2
»A.1.1.4
»A.1.1.5
»A.1.1.9
»A.1.1.11
»A.1.1.13

»A.1.2.1
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.

»A.1.2.2

»A.1.2.4

»A.1.2.6

»A.1.2.8
»A.1.2.9

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.
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.
Aplicació de bones pràctiques en totes les activitats organitzades en
el medi natural.
Execució de mesures pel control dels impactes dels animals
assilvestrats.
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.

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.
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 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.
Projecte pilot d’ancoratge sostenible sobre fanerògames marines
(en Posidònia i Cymodocea).
Projecte pilot de mètodes de pesca sostenible.
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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

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.

AP.33.

Reformulació de la Candidatura Menorca talaiòtica

»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
vernacular, parets seques, sèquies, etc.) i 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.1.3.6

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.

»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.

»A.1.4.5

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

3.2 PROGRAMA D’ÚS EFICIENT DELS RECURSOS
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.
»A.2.1.1
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.
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»A.2.1.2
»A.2.1.8
»A.2.1.10
»A.2.1.11

Creació i consolidació de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de
Menorca.
Unificació dels criteris per al càlcul del sistema tarifari de l’aigua.
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.
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.
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»A.2.1.13
»A.2.1.15
»A.2.1.17

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.

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

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.
Realització d’un pla d’inversions per municipi i insular de les
instal·lacions d’abastament i sanejament i el seu manteniment.
Establiment de perímetres de protecció entorn als pous de captació
i una planificació de regulació d'usos.

AP.21.

Aprovació, execució i seguiment de les accions del Pla Insular de
Prevenció i Gestió de residus de Menorca (PIPGReM)

»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.2.2.8

Implantació del projecte “Menorca sense envasos”.

» A.2.2.13

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

»A.2.2.14

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

»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.

»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.

»A.2.3.5

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.2.3.8

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

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.

»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.
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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).

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

»A.2.4.1

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

»A.2.4.4

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

»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.

»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.

»A.2.5.4

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

»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.

»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.

»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.

»A.2.5.12

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

»A.2.5.15

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

3.3 PROGRAMA D’IMPULS DE L’ECONOMIA 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.
Així, en el camí cap a la sostenibilitat, l’economia circular representa l’eficiència en l’ús dels
materials i l’energia en els processos. Els residus es converteixen en recursos, el producte ha de
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ser dissenyat des de l’inici per a poder ser reaprofitat i es genera una economia generadora de
llocs de treball locals.
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.

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

3.4. Fomentar un
model de turisme més
conscient i
corresponsable cap al
manteniment dels
valors de la RBM.

»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 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.

AP.32.

Impuls i continuïtat de l’Estratègia de polítiques alimentàries

»A.3.3.1

Impuls de la marca de qualitat Menorca Reserva de biosfera en els
sectors agroalimentari, turístic i artesà (inclòs calçat).

»A.3.3.2

Realitzar un projecte pilot en una cuina pública (geriàtric, centre
assistencial,...) per a introduir producte de proximitat i responsable.

»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.

»A.3.3.6

Programa de formació per al sector pesquer. EPA- LE4. A.17.

»A.3.3.8

Realització d’accions encaminades a la transferència de
coneixements i innovació en l'àmbit de la transformació
agroalimentària.

»A.3.3.9

Estudi sobre el potencial de producció i fluxos alimentaris de l’illa.
EPA-LE4. A.13.

AP.24.

Execució de les mesures del Pla de Desenvolupament Turístic

»A.3.4.1

Activació del projecte Nuclis turístics cap a la sostenibilitat.

»A.3.4.3

Promoció de l’ecoturisme que permeti canviar el paradigma cap a
un model de turisme sostenible.

»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.

»A.3.4.9

Càlcul i seguiment del sistema d’indicadors turístics associats al PDT.
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Treball amb els sectors econòmics per a incorporar la circularitat i la sostenibilitat
en la seva producció i comercialització en els sectors:
Calçat
Sector nàutic
Bijuteria

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.

»A.3.5.2

Organitzar fira del calçat sostenible.

»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.3.5.5

Formació per a la capacitació i experimentació per potenciar la
sostenibilitat en el sector nàutic des del Centre de formació de la
Mar.

»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.

»A.3.5.9

Guia per la producció/construcció sostenible i l’ecodisseny destinat
a iots, velers i embarcacions neumàtiques.

»3.5.11

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.

3.4 PROGRAMA DE CONEIXEMENT I EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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.
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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.

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

4.4. Millorar la
informació,
sensibilització i
comunicació de la
figura de la RBM i les
seves activitats.

»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

»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.

»A.4.1.4

Creació d’una xarxa de centres educatius per la sostenibilitat de
Menorca a partir del Programa ecocentres.

»A.4.1.5

Coordinació dels equipaments existents (ambientals, culturals,
museus, etc.) per al funcionament 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

»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”.

»A.4.1.9

Realització anual del programa Viu Menorca Biosfera.

»A.4.1.12

Promoció de la figura Ciutats educadores per als municipis més
petits amb un programa d’accions d’aprenentatge – servei.

»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.

»A.4.2.1

Elaboració del Pla d’investigació científica aplicada a la sostenibilitat
de la RBM.

»A.4.2.4

Millora del Centre de Documentació de la RBM.

»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.

»A.4.4.2

Realització de la web de la Reserva amb dues subwebs tècnica i
divulgativa.

»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

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.
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3.5 PROGRAMA DE CONTROL DEL LÍMIT DE CANVI
ACCEPTABLE
El Pla d’Acció de la RBM preveu la creació d’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 una entorn, d’acord amb els objectius de conservació que
existeixen per a aquesta zona1).
Així, el programa treballarà en 3 grans àmbits:
 Coneixement del medi.
 Coneixement sobre la freqüentació humana a Menorca.
 Coneixement dels impactes ambientals que aquesta última genera.
L’objectiu final d’aquest Programa és concretar un sistema d’indicadors que permetin avaluar si
se sobrepassa el límit de canvi acceptable (o capacitat de càrrega ambiental i social de l’illa) i
definir eines per controlar els impactes del desenvolupament econòmic i no superar la
capacitat de càrrega ambiental i social de l’illa. A partir d’aquests indicadors els gestors de la
RBM podran prendre decisions de forma més acurada sobre temes importants com:
- La gestió del nombre de visitants i residents a l’illa;
- La gestió adaptativa de la RBM per no sobrepassar els límits de sostenibilitat.

Coneixement
de la
frequentació

Indicadors
Seguiment dels
impactes

Definició del límit
acceptable de
canvi

Sostenibilitat

Coneixement
del medi

Treball de consens social

3.6 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. En el Pla es destaquen aquells que més interaccionen amb el present
Pla segons objectiu i programa d’acció doncs de la seva execució, depèn en gran part la
consecució dels objectius que aquí es plantegen.

1

Europarc, 1997. “L’estat actual en relació al turisme i l’ús públic en els espais naturals protegits”.
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4 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 de 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

4.1 MODEL ORGANITZATIU
A continuació, i de forma simplificada, s’exposa l’esquema de govern de la Reserva de Biosfera de
Menorca, del que hauria de ser l’òrgan de govern i l’equip tècnic per poder assolir aquests
objectius i el desenvolupament del Pla. En la part tècnica es pot observar com destaquen les
comissions de seguiment del Pla d’acció, que es detallen posteriorment.

4.1.1 INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ – ÒRGANS CONSULTIUS
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.
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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.

4.1.2 COORDINACIÓ ENTRE ELS AGENTS IMPLICATS
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.
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ÚS
SOSTENIBLE DEL PATRIMONI
NATURAL, LA BIODIVERSITAT I EL
PAISATGE

Comissió de seguiment
del PA de territori
sostenible
Impulsat per: Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

Comissió de seguiment
del PA de mar sostenible
Impulsat per: Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

Comissió de cultura per la
sostenibilitat
Impulsat per: Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

PROGRAMA D’IMPULS DE
L’ECONOMIA SOSTENIBLE

Comissió de seguiment del PA
de sectors econòmics cap a la
sostenibilitat
Impulsat per: Equip tècnic de l’Agència
de la RBM

Consell Social del Turisme
Impulsat per: Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

PROGRAMA D’ÚS EFICIENT DELS
RECURSOS

Comissió de l’aigua per la
sostenibilitat

Impulsat per: Consorci de Residus,
Energia i Aigua

Comissió de seguiment de
residus

Impulsat per: Consorci de Residus,
Energia i Aigua
Comissió de seguiment de
canvi climàtic, energia i
mobilitat
Impulsat per: Consorci de Residus,
Energia i Aigua

PROGRAMA DE CONEIXEMENT I
EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Comissió de seguiment
científic
Impulsat per: Equip tècnic de
l’Agència de la RBM
Xarxa de centres
educatius per la
sostenibilitat de Menorca

Impulsat per: Equip tècnic de
l’Agència de la RBM

Creació de la xarxa
d’equipaments
Impulsat per: Equip tècnic de
l’Agència de la RBM
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4.2 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 de Ometepe, illa lacustre
de Nicaragua. Aquest programa es concreta en un acompanyament i intercanvi tècnic i contacte a
nivell d’escoles.

4.2.1 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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5

PROGRAMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL
PLA D’ACCIÓ DE LA RBM

El Pla d’Acció de la Reserva de biosfera de Menorca està planificat per a un termini de 7 anys
(2018-2025) i per això defineix un programa de seguiment que ha de permetre que el Pla s’adapti
als condicionants socioeconòmics, tècnics, polítics, etc. que puguin produir-se en aquest temps.
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 complir aquests objectius es plantegen els següents mecanismes de seguiment i avaluació,
que es considera que tenen una bona relació cost-efectivitat, ja que aprofiten indicadors ja
dissenyats i calculats:
•

El Pla d’Acció proposa que es redacti una memòria anual de l’activitat de la Reserva de
biosfera de Menorca, que serveixi per realitzar un seguiment anual del desenvolupament
de les accions segons el calendari marcat.

•

S’avaluarà el grau d’execució de les accions previstes als Programes d’Actuació i al Pla
d’Acció a partir de la informació disponible. Atès que les accions que estableix el Pla són
diverses, és oportú establir un procediment sistematitzat per al càlcul del grau d’execució
dels diferents Programes d’Actuació i de tot el Pla d’Acció.

•

Als 3 anys de l’aprovació del Pla d’Acció es proposa redactar una memòria d’avaluació i
revisió dels objectius del Pla.
o

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.

o

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.

o

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. 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.

o

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.
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•

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

Els mecanisme de seguiment i avaluació del present programa vol prioritzar, per sobre de tot, la
possibilitat que realment es realitzi aquest seguiment i avaluació.

5.1 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.:

28

•

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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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.
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