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40. NOMBRE DE LLOCS D’AMARRAMENT 
 

Objectiu  
 
Obtenir el nombre total de llocs d’amarrament, la seva densitat (amarraments per kilòmetre de 
costa) i l’evolució del nombre total d’amarres. 
  
Conceptes 
 
S’entenen per llocs d’amarrament les zones que té en disposició un port per subjectar o fermar un 
vaixell. 
  
El nombre “d’atraques” és sinònim al nombre d’amarraments.  
 
Altres conceptes relacionats amb els llocs d’amarrament són: 
 
     Port: El conjunt d’infraestructures, instal·lacions, espais terrestres i aigües marítimes adscrites,  
que permetin la realització de les activitats de tràfic portuari i la prestació dels serveis corresponents. 
    Dàrsena: El conjunt de superfícies de terra i aigua incloses en la zona de servei d’un port 
preexistent i destinades preferentment a donar servei a la flota mercant, pesquera o deportiva o a les 
activitats turístiques o recreatives complementaries.  
[Llei 10/2005, de 21 de Juny, de ports de les Illes Balears] 
 
Tipus 

 
Indicador Socioeconòmic  

Disponibilitat de dades 
Dades Font 

 
Període de 
referència Mesura  Act Op Nom Codi 

 
1. Nombre 
total de llocs 
d’amarrament 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- 

Ports de les Illes 
Balears. Conselleria 
de Medi Ambient.  

 
2007-2008 

Autoritat Portuària de 
Balears. 

 
2002-2008 

 
 
2. Nombre de 
llocs 
d’amarrament 
per kilòmetre 
costa 

 
 
- 

 
 
- 

 
* 

 
 
- 

Serveis d’Informació 
Territorial de les Illes 
Balears (SITIBSA). 
Conselleria de 
Mobilitat i Ordenació 
del Territori. 

 
 

2002-2008 

- -  
* 

- Ports de les Illes 
Balears. Conselleria 
de Medi Ambient. 

 
2007-2008 

Autoritat Portuària de 
Balears 

2002-2008 

3. Canvi en el 
nombre de 
llocs 
d’amarrament 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- 

Ports de les Illes 
Balears. Conselleria 
de Medi Ambient.  

 
2007-2008 

Autoritat Portuària de  



Sistema d’indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera de les Illes Balears. 
Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.  
 

Balears. 2002-2008 

4. Grau 
d’ocupació 
d’amarrament 

- - * -  
** 

 

Escala de dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible

 
1 

C.A.   
Anual X 

 
Nombre d’amarraments 

 
Illa X 

Municipi X 
Port X 

2 C.A.  Anual X Nombre 
d’amarraments/km de costaIlla X 

 
3 

C.A.   
Anual X 

 
Nombre d’amarraments 

 
Illa X 

Municipi X 
Port X 

 
4 

C.A.   
Anual 

 
X 

 
** Illa  

Municipi  
Port  

Metodologia 
 

Mesura PASSOS DADES 
1 A  

Recerca de dades sobre el nombre 
d’amarraments de ports de gestió 
estatal. 
 

Nombre de llocs d'amarrament de gestió estatal 
de ports esportius i marines. Menorca. 2002-
2008  
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu ’40.nombre llocs 
amarrament.xls’) 

 
B 

 
Recerca de dades sobre el nombre 
d’amarraments de ports de gestió 
autonòmica. 
 

Nombre d'amarres de gestió autonòmica dels 
ports de gestió autonòmica (2007-2009)  
(Finestra ‘1.b’ de l’arxiu ’40.nombre llocs 
amarrament.xls’) 

2 A  
Càlcul de la densitat de llocs 
d’amarrament: 
           

Llocs d’amarrament/Km de costa 

Nombre d'amarres per km de costa de Menorca 
(2008)  
(Finestra ‘2.a’ de l’arxiu ’40.nombre llocs 
amarrament.xls’) 

3 A 
 

 
Recerca d’informació sobre el nombre 
d’amarraments d’anys anteriors. 

Nombre d'amarres per tipus de gestió (2002-
2009)  
(Finestra ‘3.a’ de l’arxiu ’40.nombre llocs 
amarrament.xls’) 

 
4 

 
A 

 
Recerca de dades sobre l’ocupació del 
amarraments 

 
** 

Comentaris 
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*Les mesures d’aquest indicador no es tenen definides dintre del inventari estadístic de les Illes 
Balears 2010-2013. 
 
** Seria molt interessant saber el grau d’ocupació dels amarraments però tot i que aquesta 
informació existeix en cada un dels ports, no es troba la informació disponible. 
 
L’obtenció de dades sobre el número de llocs d’amarrament es presenta com un feina complicada 
en el reconeixement de les principals fonts d’informació, així com la determinació de la fiabilitat 
d’aquestes. Les institucions encarregades de la gestió administrativa dels ports d’amarrament són 
l’Autoritat portuària de les Balears (Ministeri de medi ambient) i Ports de les Illes Balears (Conselleria de 
Medi Ambient. Govern de les Illes Balears).  
 
Saber amb exactitud les dades d’aquest indicador es complicat perquè la seva gestió pot dependre 
de diferents ports esportius i/o marines, dependents del govern o del estat. A més a més, els ports 
esportius i/o marines estan situats físicament dins del conjunt de la zona gestionada pel govern o 
per l’Estat. De manera que les dades de les institucions de vegades son diferents a les que es poden 
obtindre a les webs pròpies dels ports esportius de Balears. 
 
Seria molt interessant tenir en compte la distribució del número total de llocs d’amarrament oficial 
en cada instal·lació portuària segons l’eslora de les embarcacions. 
 
A l’apartat de densitat d’amarraments, s’ha utilitzat la mesura de kilòmetres de costa de tota l’illa 
però també seria interessant fer el càlcul per kilòmetres de port o de municipi.  
 
Canvis del Dictamen: 

- Anàlisis d’idoneïtat: Després de cercar les dades i d’implementar la metodologia s’hauria de 
modificar alguns dels valors inicials de l’anàlisi d’idoneïtat. La ‘disponibilitat de dades’ estava 
caracteritzat amb un valor 3, és a dir, total disponibilitat, però en realitat no ha sigut una 
tasca senzilla perquè les dades no coincidien entre unes institucions i altres. 

 
Referències 
 
Bolletí Oficial de les Illes Balears (2 juliol 2005), núm. 100. 

 
  


