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3. ÀREA DE SÒL I MAR PROTEGIDA PER UNA REGULACIÓ LEGAL 
 

Objectiu  
 
Obtenir la superfície protegida tant a escala local, estatal, com internacional de la zona costanera i 
de la zona interior del territori, separant les àrees terrestres de les marines. 
 
Conceptes 
 
Existeix un gran nombre de figures de protecció, la diferència entre les quals és l’administració que 
les gestiona i el grau de protecció que impliquen. A més, cal recalcar que el fet de que una zona 
estigui protegida no implica que estigui gestionada. A continuació, es mostren el conjunt de figures 
de protecció segons la seva administració competent: 
 
Figures de protecció europees (Xarxa Natura 2000); 

- Lloc d’Interès Comunitari (LIC) 
- Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) 

 
Figures de protecció estatals: 

- Parc Natural 
- Reserva Natural 

 
Figures de protecció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 

- Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) 
- Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP) 
- Alzinar protegit 
- Àrea Natural d’Interès Territorial (ANIT) 
- Àrea d’Interès Paisatgístic (AIP) 
- Àrea d’Alt Nivell de Protecció (AANP) fora d’ANEI 
- Àrea de Protecció Territorial (APT) costera 
- Reserva Marina 
 

 
Totes les figures de protecció es basen en la legislació vigent.  
 

- Directiva Aus. Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la 
conservació de les aus silvestres. 

- Llei 1/1984, de 14 de març, d'ordenació i protecció d'àrees naturals d'interès especial. 
- Llei 4/1986, de dia 7 de maig, de declaració de "S'Albufera d'Es Grau", com a àrea natural 

d'interès especial. 
- Llei 1/1988, de 7 d'abril, declaració de la zona litoral i boscosa de la costa sud del terme 

municipal de Ciutadella, compresa entre el sorral de Són Xoriguer i cala Galdana, com a 
àrea natural d'especial interès. 

- Llei 2/1988, de 28 d’abril. És declara ANEI el Barranc d’Algendar (BOE 14/10/1988). 
- Llei 11/1988, de 26 d'octubre, de declaració de l'àrea que comprèn la zona d'Atalis, 

Barrancs de Sa Vall i És Bec i platges de Són Bou, en els termes municipals de Mercadal i 
Alaior com àrea natural d'especial interès. 

- Llei 4/1989, de 29 de març, de declaració de la zona costanera compresa entre Cala Mitjana 
i Platges de Binigaus, així com els barrancs de Cala Mitjana, Trebalúger, Sa Covà, Són Fideu, 
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Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre Vella i Binigaus, Area Natural d'especial interès. 
- Llei 8/1989, de 24 de maig, de modificació de la Llei 11/1988, de declaració de l'àrea natural 

de la zona d'Atalis, Barranc de Sa Vall i És Bec i Platges de Són Bou, en els termes 
municipals d'És Mercadal i Alaior. 

- Acord del Consell de Govern de la CAIB de 8 de febrer de 1990, relatiu a l'aprovació inicial 
del Pla Especial de Protecció de l'Àrea Natural d'Especial Interès de la zona litoral de la 
costa sud del terme municipal de Ciutadella. 

- Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial 
protecció. 

- Directiva Hàbitat. Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i del fauna i flora silvestres. 

- Decret 32/1992, de 21 de maig, pel qual es declara "zona sensible", des del punt de vista de 
la protecció del medi ambient i dels recursos naturals i de la conservació de l'espai natural i 
del paisatge, a tot el territori de les Illes Balears.  

- Decret 86/1992, de 18 de novembre, d'aprovació definitiva de la delimitació de les àrees 
d'alzinar protegit. 

- Llei 7/1992, de 23 de desembre, de modificació de determinats articles de la Llei 1/1991, de 
30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les 
Illes Balears. 

- Decret 124/1993, de 25 de novembre, de modificació del Decret 86/1992. 
- Decret 50/1995, de 4 de maig. Creació del Parc Natural de s'Albufera des Grau, l'illa d'en 

Colom i el cap de Favàritx (BOCAIB 20/05/1995) 
- Decret 143/1997, de 14 de novembre, pel qual es modifica la delimitació de les àrees 

d'alzinar protegit, aprovades pel Decret 86/1992, de 18 de novembre. 
- Ordre de 5 d'octubre de 1999, per la qual es creen les Comissions de seguiment de les 

reserves marines del Nord de Menorca i dels Freus d'Eivissa i Formentera. 
- Llei 6/1999 i 14/2000. Directrius d’Ordenació Territorial (DOT) dels Illes Balears (BOE 

19/01/2001). 
- Llei 1/2000 de 9 de març de 2000, de Modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, 

d'espais naturals, per la qual es més àmplia l'àmbit d'algunes àrees d'especial protecció. 
- Acord, de 28 de Juliol de 2000, pel qual es dona conformitat a la llista de Llocs d'Interès 

Comunitari (LIC) i a l'Inici dels tramits per a la declaració de Zones d'Especial Protecció per 
les Aus (ZEPA). 

- Decret 130/2001, de 23 de novembre de 2001. Delimitació dels àrees d'Alzinar Protegit als 
illes de Mallorca i Menorca (BOCAIB 13/12/2001). 

- Decret 53/2002, de 5 d'abril, pel qual es modifica el Decret 50/1995, de 4 de maig, de 
declaració del parc natural de s'Albufera des Grau, Illa d'en Colom i Cap de Favàritx. 

- Acord de 16 de maig de 2003, pel qual s'aprova definitivament el Pla d'Ordenació dels 
recursos naturals de s'Albufera des Grau (Menorca). 

- Ple del Consell Insular de Menorca, de 25 d’abril de 2003. Aprovació definitiva del Pla 
Territorial Insular de Menorca (BOIB 16/05/2003). 

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2004, de inicio de la elaboración de una 
disposición de carácter general ampliando el listado de LICs y ZEPAs en el ámbito de las 
Illes Balears, en el cumplimiento las directivas comunitarias 79/409/CE y 92/43/CEE. 

- Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 
(LECO). 

- Acord del Consell de Govern, de dia 3 de març de 2006, pel qual s'aprova definitivament la 
llista de Llocs d'Importància Comunitària (LIC) aprovada per l'Acord del Consell de 
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Govern de 28 de juliol de 2000 en l'àmbit de les Illes Balears. 
- Decret 28/2006, de 24 de març, pel qual es declaren Zones d'Especial Protecció per a les 

Aus (ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears. 
- Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova l'ampliació de la llista de Llocs 

d'Importància Comunitària (LIC) i es declaren més Zones d'Especial Protecció per a les Aus 
(ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears. 

- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
- Decret Llei 1/2007 de 23 de novembre, de mesures cautelars fins a l'aprovació de normes 

de protecció d'àrees d'especial valor ambiental per a les Illes Balears. 
- Llei 4/2008, de 14 de març, de mesures urgents per al desenvolupament territorial 

sostenible dels Illes Balears. 
- Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2008, pel qual es creen noves Zones 

d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i s'amplia la superfície d'algunes de les existents 
en l'àmbit de l'illa de Mallorca i de l'illa de Menorca (2008-05-30). 

- Acord del Consell de Govern de 24 de setembre de 2010, sobre l’aprovació de l’ampliació 
de la llista de llocs d’importància comunitària (LIC) quant a l’hàbitat ‘Basses Temporals 
Mediterrànies’. 

- Acord del Consell de Govern de dia 29 d’Abril de 2011 sobre la iniciació del procediment 
d’aprovació de l’ampliació de la llista de llocs d’importància comunitària (LIC) quant a 
l’hàbitat ‘Puig Malet i Santa Eularieta’, LIC es5310126 (Menorca). 

 
 
Tipus 
 

Indicador de governança 
 
Dades 
Mesura  Act Op Nom Codi 

Font Període de 
referència 

 
1.Àrea marina 
protegida 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- 

OBSAM. Espais de 
Natura Balear. 
Conselleria de Medi 
Ambient.  

 
1995-2011 

 
2.Àrea terrestre 
protegida 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- 

OBSAM. Espais de 
Natura Balear. 
Conselleria de Medi 
Ambient. 

 
1986-2011 

3. Gestió de la 
zona protegida 
 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- 

OBSAM. 
Departament 
d’Ordenació del 
Territori. Consell 
Insular de Menorca. 
i OBSAM 

 
1986-2011 

Escala espaial Escala temporal Mesura 
 Idònia Disponible Idònia Disponible

Unitats 

C.A. X 
Illa X 

 
1 

Municipi  

 
Anual 

 
X 

 
Hectàrees 

Mapa 1:5000 
C.A. X  

2 Illa X 
 

Anual 
 

X 
 

Hectàrees 
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Municipi  Mapa 1:5000 
 
3 

 
Illa 

 
X 

 
Anual 

 
X 

 
Hectàrees 

Mapa 1:5000 
Metodologia 
 
Mesura PASSOS RESULTATS 

A Recerca de les dades sobre l’àrea marina 
protegida estatal. 

Figures de protecció estatal a Menorca. 
1988-2011 
 (finestra ‘1-a’ de l’arxiu ‘3_àrea protegida’) 

B Recerca de les dades sobre l’àrea marina 
protegida europea. 

Figures de protecció europea a Menorca. 
2000-2008 
(finestra ‘1-b’ de l’arxiu ‘3_àrea protegida’) 

1 

C Recerca de les dades sobre l’àrea marina 
protegida autonòmica. 

Figures de protecció autonòmica marina a 
Menorca.  (finestra ‘1-c’ de l’arxiu ‘3_àrea 
protegida’) 

A Recerca de les dades sobre l’àrea terrestre 
protegida estatal. 

(Figures de protecció estatal a Menorca. 
1988-2007 
 (finestra ‘1-a’ de l’arxiu ‘3_àrea protegida’) 

B 
 

Recerca de les dades sobre l’àrea terrestre 
protegida europea. 

Figures de protecció europea a Menorca. 
2000-11 
(finestra ‘1-b’ de l’arxiu ‘3_àrea protegida’) 

2 

C Recerca de les dades sobre l’àrea terrestre 
protegida autonòmica. 
 

Figures de protecció autonòmica terrestre a 
Menorca.  (finestra ‘1-c’ de l’arxiu ‘3_àrea 
protegida’) 

3 A Anàlisis del tipus de gestió de les zones 
protegides 

D’acord amb OBSAM (Sistema d’Indicadors del 
PTI Menorca, Informe 2011) 
(finestra ‘1-d’ de l’arxiu ‘3_àrea protegida’) 

Comentaris 
 
* Les mesures  d’aquest indicador no estan definides dintre del inventari estadístic de les Illes 
Balears 2010-2013. 
 
El fet d’estar tractant diferents figures de protecció a diversos nivells administratius comporta 
problemes a l’hora de contabilitzar el total d’àrea protegida tenint en compte les superposicions de 
les diferents figures. De manera que les dades sobre la superfície total protegida que provenen de la 
Conselleria de Medi Ambient no són exactament igual a les que provenen del Consell Insular de 
Menorca. OBSAM recull el total de les superfícies terrestres protegides en el seu sistema 
d’indicadors PTI 2008  
 
Canvis del Dictamen: 
- Anàlisis d’idoneïtat: Una vegada desenvolupada la metodologia es creu convenient revisar el valor 
del criteri “disponibilitat de les dades” ja que la exactitud de la delimitació de les àrees protegides 
també fa disminuir el valor d’idoneïtat de l’indicador. La interpretació de la declaració i vigència de 
les àrees protegides també pot crear confusió a l’hora d’avaluar l’evolució de les àrees protegides. 
L’exemple més clar és el de la interpretació en la vigència de les figures de protecció de la Xarxa 
Natura 2000. En el present indicador el criteri adoptat ha tingut en compte les figures de protecció 
de la Xarxa Natura 2000 a partir de 2006 (decrets 28/2006 i 29/2006 en els que es declaren ZEPAs 
(Zones d’Especial Prtecció per a les Aus) i es dona conformitat a la llista de LICs (Llocs d’Interès 
Comunitari) vigent des de l’any 2000 (Acord de Consell de Govern de 3 de març)). Però és precís 
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assenyalar que l’any 2000 es donà conformitat a la llista de LICs i s’iniciaren els tràmits de declaració 
de ZEPAs (Acord 28 de Juliol) i posteriorment, a 2004 s’amplia el llistat de LICs i ZEPAs (Acord 
de 23 d’Abril), d’acord amb la pròpia normativa de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), els 
organismes administratius encarregats de gestionar aquestes àrees (Conselleria de Medi Ambient) ja 
han de procurar el bon estat de conservació (GES; Good Environmental Status) des del moment de la 
proposta, ja que s’han de prendre mesures cautelars per assegurar la qualitat de conservació. De 
manera que amb una altra interpretació (tal i com es fa per a l’indicador d’evolució d’àrees 
protegides de Mallorca), les àrees protegides per la Unió Europea podrien esser comptabilitzades 
des de l’any 2000 i 2004 enlloc de 2006 com ocorre en aquest cas. 
 
-Nova mesura: Tenint en compte que el realment important de la zona protegida és la implicació 
d’una gestió, de manera que no tot el sòl protegit s’inclou dins la nova mesura de ‘gestió de les 
zones protegides’. La gestió de les zones protegides es refereix a la gestió activa i no només nominal 
d’una àrea natural. La gestió activa és la que implica una regulació d’usos i activitats i la presa de 
mesures i decisions per a mantenir un bon estat de conservació. En aquest apartat es tenen en 
compte les figures de protecció amb un pla de gestió (Parc Natural i Reserva Natural) i les àrees 
protegides per la Xarxa Natura 2000 ja que segons l’article 17 de la Directiva 92/43/CEE 
d’Hàbitats, s’han de realitzar informes d’estat de conservació de les àrees protegides comprometent 
a l’administració encarregada a prendre les mesures necessàries per a mantenir el bon estat de 
conservació. 
 
-Canvi d’escala espaial: segons el dictamen l’escala espaial correspon a una franja concreta del litoral 
però no s’ha seguit aquest criteri, sinó el mateix que a les altres fitxes: C.A., illa i municipi. 

 


