L'OBSERVATORI

DE SOSTENIBILITAT

L'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa
és un projecte de la Fundació
IbizaPreservation dirigit a millorar el
coneixement al voltant de l'estat actual de
la sostenibilitat de l'illa d'Eivissa. El
treball es basa en la recopilació i l'anàlisi
de dades.
La intenció de l'Observatori és aportar
informació anual veraç i objectiva de la
situació d'Eivissa per tal de trobar
solucions pràctiques als problemes
identificats, així com posar en valor
aquelles
iniciatives
que
estiguin L'Informe de Sostenibilitat d'Eivissa
contribuint a la sostenibilitat de l'illa i a la 2019 -a diferència dels informes
anteriorss'orienta
enguany
al
conservació del medi ambient.
seguiment del compliment dels
Objectius
de
Desenvolupament
Sostenible (ODS) que les Nacions
Unides van establir en 2015 per a
erradicar la pobresa, protegir el planeta i
assegurar la prosperitat com part d'una
nova agenda de desenvolupament
sostenible, les metes de la qual han
d'aconseguir-se abans de 2030. Per
això, en total s'han desenvolupat 65
indicadors emmarcats en 13 dels 17
ODS: aquells en els quals és possible i
pertinent fer un seguiment del
compliment de les 33 metes
seleccionades al llarg del temps.

L'INFORME DE
SOSTENIBILITAT
D'EIVISSA 2019
I ELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

ODS 2: ACONSEGUIR LA SEGURETAT
ALIMENTÀRIA I PROMOURE
L'AGRICULTURA SOSTENIBLE
META 2.3
PRODUCCIÓ AGRÍCOLA A PETITA ESCALA
Per a 2030 es pretén duplicar la productivitat agrícola i els
ingressos dels productors d'aliments a petita escala

2.3.1

2.3.2

Distribució general de terres

Superfície i producció agrària

La superfície agrària útil ha dsminuit de les 26.579
hectàrees comptabilitzades en 2014 fins a les 6.075 de
2018. Així, la superfície agrària ha passat de
representar el 46,6% de la superfície total a suposar
només l'11% en tan sols 4 anys. Aquest
abandonament de la terra contribueix també a
augmentar el risc d'incendis forestals massius.

L'evolució de les superfícies i produccions de
cultius herbacis extensius entre 2014 i 2018
mostra un clar descens de tots els cultius tant
en superfície com en volum de producció a
Eivissa.
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SUPERFÍCIE FORESTAL

Cooperatives agrícoles
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Les xifres de compra i venda de les
cooperatives agrícoles de I'illa en 2019 són
molt similars a les registrades en els dos anys
anteriors.
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El número total de bestiar s'ha duplicat al 2019
respecte de 2018, gràcies a l'important increment de
nombre de gallines. Augmenta també el cens boví, i el
d'abelles, i descendeix l'oví, el porcí, l'equí, el cabrú i
el de conills. Les dades mostren una clara regresió
del sector ramader a Eivissa.
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CE
NS
O

2.3.3

ODS2
FAM ZERO

Per a 2030: assegurar la sostenibilitat dels
sistemes de producció d'aliments i aplicar
pràctiques agrícoles resilients.

META 2.4: PRÀCTIQUES AGRÍCOLES SOSTENIBLES I RESILIENTS

2.4.1
Operadors en
producció
ecològica
8000
6000

A l'illa d'Eivissa, la tendència segueix a l'alça amb un increment del
10,6% en el nombre d'operadors inscrits en 2019 respecte de 2018. Sent
un 11,1% l'increment de productors i un 9,7%, el d'elaboradors.
Entre 2009 i 2019, els productors ecològics inscrits han passat de 47 a
90 mentre que els elaboradors van ascendir de 12 a 37

Evolució de la superfície en agricultura ecològica a Eivissa 20052019 en núm. d'hectàrees
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2.4.2
Hectàrees de
producció
ecològica
2.4.3.Explotacion
s de ramaderia
ecològica i caps
de bestiar
2.4.4
Distribució
d'agricultura
ecològica per
municipi

30.00
0

S'han incorporat 24 hectàrees noves en 2019, el que suposa un
increment del 3,1% respecte a l'any anterior.
Del total de la Superfície Agrària Útil, un 11% són terres ecològiques.
Si en 2008 el nombre d'hectàrees de producció ecològica eren 385, en
2019 sumaven un total de 770,6 hectàrees
El nombre d'explotacions ramaderes ecològiques ha crescut a Eivissa
passant de les 13 en 2018 a les 17 de 2019.
Per tipus de bestiar, destaca a l'illa les explotacions de ramaderia
avícola.
Els cinc municipis de l'illa d'Eivissa han augmentat la superfície
destinada a agricultura ecològica respecte de 2018 i Santa Eulària des
Riu segueix al capdavant amb 261,91 ha. (34%), seguida de Sant Josep
de sa Talaia amb 182,97 ha. (23,7%), Sant Joan de Labritja amb 157,34
ha.(20,4%), Sant Antoni de Portmany amb 160,41 ha. (20,8%) i Eivissa
amb 8.02 ha. (1,1%).
A principis de 2019 més d'una quart part de la terra dedicada a cultius
agrícoles (2.894 ha.) es dedicava a l'agricultura ecològica a Eivissa,
aconseguint un percentatge del 25,8%.
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META 2.A:
INVERSIONS EN
AGRICULTURA

Per a 2030: Augmentar les
inversions en la
infraestructura rural i la
recerca agrícola
2.A.1 Volum econòmic de la
Producció Agrària

El volum econòmic que va aconseguir
la producció agrícola i ramadera a
Eivissa ha anat descendint des dels
10,2 milions d'euros de 2004 als 7,3
milions de 2018. És a dir, 2.9 milions
d'euros menys en tan sols 4 anys.
2.A.2 Treballadors agrícoles
afiliats a la seguretat social

Després del repunt de l'activitat del
sector primari registrada en 2015
amb 668 treballadors agrícoles
afiliats a la seguretat social, aquest
número ha passat a ser en 2018 de
420, una xifra lleugerament superior
a la de 2017.

2.A.3 Pressupost d'agricultura
del Consell d'Evissa 2019

Les inversions del Consell d'Eivissa
en 2019 no van arribar al mig milió
d'euros.

ODS 3 SALUT I BENESTAR
L'OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 3 PRETÉN GARANTIR
UNA VIDA SANA I PROMOURE EL
BENESTAR PER A TOTHOM A TOTES
LES EDATS

META 3.6:
ACCIDENTS
DE TRÀNSIT

PER A 2030, REDUIR A LA
MEITAT EL NOMBRE DE
MORTS I LESIONS CAUSADES
PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT
AL MÓN

3.6.1: TAXA DE MORTALITAT
PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT
EIVISSA HA AUGMENTAT DES DE 2016 EL NOMBRE
D'ACCIDENTS ANUALS, SUPERANT ELS 200. MÉS DEL 65%
DELS ACCIDENTS ES PRODUEIXEN EN TEMPORADA ALTA,
AMB UNA RÀTIO DE MÉS DE 50 ACCIDENTS PER CADA
100.000 PERSONES.
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META 3.9 SALUT
MEDIAMBIENTAL
(QUÍMICS I
POL·LUCIÓ)

2018
PER A 2030, REDUIR
SUBSTANCIALMENT EL NOMBRE DE
MORTS I MALALTIES PRODUÏDES PER
PRODUCTES QUÍMICS PERILLOSOS I
LA CONTAMINACIÓ DE L'AIRE,
L'AIGUA I EL SÒL

3.9.1 QUALITAT DE L'AIRE

ELS REGISTRES DE QUALITAT DE L'AIRE A L'ILLA
ENREGISTRATS AL 2019 VAN SER BONS TANT A L'ESTACIÓ DE
SANT ANTONI COM A LA DE DALT VILA. MALGRAT AIXÒ, VAL
LA PENA CONTINUAR APOSTANT PER UNA MOBILITAT NO
MOTORITZADA JA QUE AQUESTA ÉS LA MILLOR ELECCIÓ PER
A EVITAR LES EMISSIONS DE GASOS CONTAMINANTS I ELS
EFECTES D'AQUESTS SOBRE ELS ECOSISTEMES I LA SALUT DE
LES PERSONES.

ODS 4 EDUCACIÓ DE
QUALITAT

L'educació ambiental suposa una presa de
consciència de la realitat i de la nostra relació
amb la naturalesa, així com dels problemes que
deriven d'aquestes relacions

META 4.7 EDUCACIÓ GLOBAL PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
PER A 2030: ASSEGURAR QUE TOTS EL ALUMNAT
ADQUIREIX ELS CONEIXEMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS
NECESSARIS PER A PROMOURE EL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
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4.7.1 RECURSOS I ACTIVITATS
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A EIVISSA

La majoria de l'educació mediambiental extraacadèmica a Eivissa és oferida per la Conselleria de
Medi Ambient del Govern Balear amb 55 dels 129
cursos oferts a l'illa. El Govern Balear ofereix més de
la meitat del total de l'oferta educativa
mediambiental d'Eivissa dirigida a l'alumnat de totes
les etapes educatives. D'altra banda , l'Ajuntament
d'Eivissa és el consistori que ofereix una major
oferta educativa d'aquest tipus amb 36 cursos. Pel
que fa al Consell d'Eivissa, el nombre d'assistents
als seus cursos va augmentar lleugerament al 2019
(1.956) respecte de 2018 (1.888) però aquesta xifra
continua sent molt baixa si es compara amb el
nombre d'assistents de 2017 que va ser de més del
doble amb 4.329 assistents als 168 cursos d'aquest
any (84 més que en 2019).

4.7.2 OFERTA I DEMANDA
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL MARINA
Hi ha una percepció majoritària que existeix menor
oferta que demanda d'activitats d'educació
ambiental marina

Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió
sostenible, i el sanejament per a tots

META 6.1 ACCÉS A L'AIGUA
POTABLE

D'aquí a 2030, aconseguir l'accés
universal i equitatiu a l'aigua
potable a un preu assequible per
a tothom

6.1.1 Demanda urbana d'aigua

La demanda urbana d'aigua ha augmentat en l'última dècada un 11,1%. La demanda d'aigua
subterrània es va reduir un 12% i el consum d'aigua dessalada va créixer un 64% fins a
aconseguir els 8,34 hm³ anuals en 2018. El municipi que més aigua procedent de dessaladora
consumeix és Eivissa (consumint en 2019 un 94,3% del seu total d'aigua), seguit de Sant Josep
(80,6%), Sant Antoni (69,6%), Sant Joan (62,4%) i Santa Eulària (25,0%).
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6.1.2 Consum turístic

El consum d'aigua és major durant els mesos estivals, època en què el volum d'aigua consumida
és un 62,8% del total consumit anualment. En temporada baixa, la ràtio de consum seria de 196
litres/habitant/dia; mentre que en temporada alta seria de 201, un consum molt similar al de la
temporada estival; per això, seria la pressió humana a la qual es veu sotmesa l'illa la que
generaria tal augment en el volum consumit. El municipi on major consum es registra en
temporada alta en comparació amb el consum anual seria Sant Joan (72,6%), que a més seria el
municipi on menor volum es consumeix tant en temporada alta com en el còmput anual. El segon
municipi amb major consum en temporada alta seria Sant Antoni (65,4%), seguit de Sant Josep
(63,3%), Santa Eulària (62,8%) i, finalment, Vila (60,5%).
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META 6.3 QUALITAT D'AIGUA
CONTAMINACIÓ I AIGÜES RESIDUALS

D'aquí a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant
els abocaments i minimitzant l'emissió de productes químics i materials
perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües residuals sense tractar i
augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos.

6.3.1 Qualitat de les aigües residuals que ARRIBEN A les depuradores

Al llarg de 2019, totes les depuradores excepte la depuradora de Cala Llonga van rebre
cabals amb majors càrregues orgàniques o de sòlids en suspensió del que poden
tractar. En termes globals, el 81,1% de les aigües que van arribar a les depuradores
comptaven amb concentracions superiors a les definides pel marc legal. Les tres
depuradores que major quantitat d'aigua depuren serien: Vila, Sant Antoni i Santa
Eulària; totes elles presentant una mala qualitat d'aigües residuals, per sobre del límit
legal.
6.3.2 Estat quantitatiu de les masses d'aigua subterrània

En 2019 s'observa que les masses d'aigua subterrània es troben en un estat generalitzat
d'esgotament i sobreexplotació ja que 9 de les 16 masses d'aigua presents a Eivissa
presenten un mal estat quantitatiu, i, a més una d'elles es troba en risc. D'ltra banda, gran
part de les masses d'aigua amb mal estat quantitatiu a Eivissa sofreixen una pressió alta
(5) o pressió mitjana (3) i una sofreix una pressió que la situa en risc, encara que encara té
capacitat de recuperar-se.
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DE LES 10 DEPURADORES
AMB VALORS DE CÀRREGA
ORGÀNICA SUPERIORS
ALS LEGALS

9

DE LES 16 MASSES
D'AIGUA SUBTERRÀNIA
PRESENTEN UN MAL
ESTAT QUANTITATIU

1
MASSA D'AIGUA
SUBTERRÀNIA EN RISC

6.3.3 Salinitat de les aigües depurades

Totes les depuradores d'Eivissa excepte la de Sant Joan produeixen aigües amb
salinitats superiors al límit apte per a la seva reutilització. Quatre depuradores aboquen
pràcticament de manera sistemàtica aigües amb conductivitat per sobre del límit per a
ús agrícola: Can Bossa, Vila, Sant Josep i Santa Eulària. Les altres cinc que aboquen
aigües amb salinitats elevades serien Cala Llonga, Cala Sant Vicent, Cala Tarida, Port de
Sant Miquel i Sant Antoni, emetent de manera puntual. Així mateix, un 72,16% de les
aigües depurades a l'illa mostren salinitats elevades, inutilitzant-les per a ús agrícola.

4

DEPURADORES ABOQUEN
AIGÜES AMB MASSA
CONDUCTIVITAT PER A ÚS
AGRÍCOLA

45.2%

6.3.4 Qualitat de les aigües depurades

Al llarg de 2019, de les 10 depuradores de l'illa d'Eivissa, 4 han abocat aigües
deficientment depurades: Sant Josep, Cala Sant Vicent, Vila i Sant Joan. En termes
globals, de 12,7hm3 que s'han depurat, 5,7hm3 s'han depurat deficientment. Així, un
45,2% de les aigües depurades s'han abocat amb quantitats de matèria orgànica per
sobre de la legalitat. La depuradora de Vila (responsable de tractar un 98,3%) hauria
abocat el 100% de les aigües deficientment depurades segons les dades mensuals.

DE LES AIGÜES
DEPURADES S'HAN
ABOCAT AMB MATÈRIA
ORGÀNICA SUPERIOR A LA
LEGALITAT

100%

D'AIGÜES DEFICIENTMENT
DEPURADES PER LA
DEPURADORA DE VILA

META 6.4
ÚS EFICIENT
DELS RECURSOS
HÍDRICS

D'AQUÍ A 2030, AUGMENTAR
L'ÚS EFICIENT DELS RECURSOS
HÍDRICS I ASSEGURAR LA
SOSTENIBILITAT DE L'EXTRACCIÓ
I EL PROVEÏMENT D'AIGUA DOLÇA
PER A FER FRONT A
L'ESCASSETAT D'AIGUA.

META 6.5
GESTIÓ INTEGRAL
DE RECURSOS
HÍDRICS

D'AQUÍ A 2030, IMPLEMENTAR LA
GESTIÓ INTEGRADA DELS
RECURSOS HÍDRICS A TOTS ELS
NIVELLS, FINS I TOT MITJANÇANT
LA COOPERACIÓ
TRANSFRONTERERA, SEGONS SIGUI
PROCEDENT.

META 6.6
ECOSISTEMES
RELACIONATS AMB
AIGUA
D'AQUÍ A 2030,PROTEGIR I
RESTABLIR ELS ECOSISTEMES
RELACIONATS AMB L'AIGUA,
INCLOSOS ELSBOSCOS, LES
MUNTANYES, ELS AIGUAMOLLS,
ELS RIUS, ELS AQÜÍFERS I ELS
LLACS

6.4.1 Aigües no registrades (ANR) en la xarxa de
subministrament
Les pèrdues en la xarxa de subministrament
d'Eivissa van suposar un 28% en 2019, (0,69% menys
que en 2018) amb 4,3hm3 d'aigua; un volum superior
a la producció de la dessaladora de Vila per al
mateix any. Eivissa i Sant Joan són els únics
municipis que no han superat el màxim legal
establert en el Pla Hidrològic entre 2016-2019. Tots els
municipis de l'illa presenten una reducció de ANR
en 2019 respecte a 2018. Així mateix, en 2019 el
municipi que major relació de ANR ha sofert ha
estat Sant Josep (40,2%) amb un 15% més de la
quantitat requerida pel Pla Hidrològic, seguit de
Santa Eulària, (29,4%), Sant Antoni (19,76%), Sant Joan
(19,14%) i finalment Vila (18,13%).

6.5.1 Producció d'aigua dessalada
La quantitat d'aigua dessalada produïda a Eivissa
entre 2015 i 2019 s'ha incrementat en un 43,1%,
passant de 7,64 hm³ a 10,94 hm³. Aquesta tendència
succeeix per la gradual substitució de l'aigua
subterrània per a demanda urbana per dessalada,
la qual cosa implica un 73,4% de la capacitat de les
dessaladores. Així mateix, la producció de les
dessaladores va aconseguir el 102% durant agost
de 2019. Per municipis, el que rep major quantitat
d'aigua dessalada és Eivissa (4,25 hm³), seguit de
Sant Josep (3,97hm3), Sant Antoni (1,14hm3), Santa
Eulària (0,96hm3), i Sant Joan (0,2hm3).
6.6.1 Sequera Meteorològica
Per a l'illa d'Eivissa, 2019 va ser un any sec, situant-se
en totes dues estacions meteorològiques en el rang
de “sequera lleu”.
6.6.2 Sequera hidrològica
A l'agost de 2019 es va decretar la prealerta per
sequera a l'illa d'Eivissa; sense recuperar la situació
de normalitat en tot 2019. En l'últim decenni Eivissa
únicament ha tingut 4 anys en els quals l'índex ha
romàs tot el registre dins de la normalitat.

ODS 7: ENERGIA
ASSEQUIBLE I NO
CONTAMINANT
GARANTIR L'ACCÉS A UNA
. NERGIA ASSEQUIBLE,
E
SEGURA, SOSTENIBLE I
MODERNA PER A TOTHOM

META 7.1. ACCÉS UNIVERSAL A
L'ENERGIA
D'aquí a 2030, garantir l'accés universal a serveis
energètics assequibles, fiables i moderns.
7.1.1. Consum d'energia
Des de 2011 el consum d'energia ha augmentat un
33% fins a superar els 470.000 Tep en 2018, any en
què el gas natural representava el 90% de l'energia
que entrava a la central tèrmica d'Eivissa. Eivissa
segueix sense complir l'objectiu de reducció del
26% per a l'any 2030, respecte el 2005. Tanmatèix, de
2005 a 2018, el consum s'ha incrementat un 39%. A
més, el consum final d'energia es caracteritza per
dependre, en més d'un 70% dels productes
petrolífers lleugers i un 25% de l'electricitat. El
transport és l'activitat amb un major consum final
d'energia, un 61,5% del total.

7.1.2. Consum d'electricitat
També el consum d'electricitat a l'illa ha
augmentat des de 2010 un 20,8%. Percentualment,
en 2018, un 50% de l'electricitat s'ha destinat a
serveis i un 46% a usos domèstics. La resta dels
sectors té un consum per sota del 2% del total. El
60% de l'electricitat es consumeix en temporada alta
(maig a octubre) i el 40% restant en temporada baixa.

META 7.2 ENERGÍES RENOVABLES
D'aquí a 2030, augmentar considerablement la
proporció d'energia renovable al conjunt de fonts
energètiques.
7.2.1. Ús d'energies renovables
En 2018 les energies renovables constituïen
únicament el 0,3% del consum final. Eivissa està
molt lluny de complir l'objectiu d'aconseguir una
proporció d'energia renovables del 35% en 2030. El
consum de renovables està en reculada tal com
mostra el fet que en 2004 constituïa l'1% del total de
consum brut.

ODS 8: TREBALL DECENT I
CREIXEMENT ECONÒMIC

Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible,
l'ocupació plena i productiva i el
treball decent per a thotom

META 8.1: CREIXEMENT ECONÒMIC
Per a 2030: Mantenir el creixement econòmic per càpita i,
particularment, un creixement del producte intern brut d'almenys
el 7% anual als països menys avançats.
8.1.1 Variació VAB
El valor agregat brut (VAB) és la macromagnitud econòmica que mesura el valor afegit
generat pel conjunt de productors d'una àrea econòmica. A les Pitiüses, en el 2019, el
creixement se situa al voltant del 2,5%.
8.2.1. Diversitat sectorial
Les dades d'Eivissa mostren que la diversitat laboral es va reduint, en tant que el
sector primari va perdent força i se situa per sota de l'1% del total d'afiliats, la
indústria es va reduint també i es troba en els últims tres anys per sota del 4% del
total. La construcció està augmentant el percentatge de treballadors/as però se situa
per sota del 13% de les afiliacions totals. D'altra banda, el sector serveis, i en
particular l'hostaleria i el comerç, són els principals sectors d'atracció
econòmica amb més del 80% dels treballadors/es dedicats a serveis. En 2019, el
sector que més ha crescut en nombre de treballadors és la construcció, amb un
5,5% més que en 2018.

META 8.5 PLENA OCUPACIÓ I TREBALL DECENT
D'aquí a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes
les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la
igualtat de remuneració per treball d'igual valor.
8.5.1 Taxa de desocupació
La taxa de desocupació en l'illa d'Eivissa es va reduir a la meitat al
decenni anterior a 2019. A Eivissa el màxim valor en la taxa de
desocupació s'observa en 2010 amb el 17,9%. En 2019 la major taxa d'atur
es troba en l'agricultura amb un 10,8% seguit de l'hostaleria amb un
9,5%. La construcció i els serveis tenen taxes similars, del 8,3% i el 8%
respectivament. La indústria és el sector amb menor atur, un 5,9%.

META 8.9 TURISME SOSTENIBLE
D'AQUÍ A 2030, ELABORAR I POSAR EN PRÀCTICA
POLÍTIQUES ENCAMINADES A PROMOURE UN TURISME
SOSTENIBLE CAPAÇ DE CREAR LLOCS DE TREBALL I QUE
PROMOGUI LA CULTURA I ELS PRODUCTES LOCALS

8.9.1 Arribada de turistes

Des de 2016 les Pitiüses superen els 3 milions anuals de turistes i en 2019 van
representar una cinquena part dels turistes de les Balears. En 2019 el nombre de
turistes ha disminuït a les Pitiüses un 1,1%. El turisme nacional representa un 20% del
total de turistes i el volum de persones ha descendit un 4,7% en 2019 en relació el
2018. El turisme estranger representa el 80% restant i en 2019 el nombre de turistes
s'ha vist incrementat un 0,2%.

8.9.2 Turistes per cada 100 habitants

Eivissa-Formentera en el seu conjunt presenta un major nombre de turistes per cada
100 habitants que la resta de Balears. Des de 2017 a les Pitiüses se superen els 2.000
turistes per cada 100 habitants mentre que en el conjunt de les Illes Balears no
superen els 1.500 turistes per cada 100 habitants.

8.9.3 Valoració del destí

La valoració de l'allotjament a Eivissa disminueix en 2019 comparat amb el 2018. El
tot inclòs i el lloguer turístic suspenen amb una valoració menor a 5. L'oferta
complementària és l'única categoria que augmenta en 2019 en relació amb l'any
anterior, un 6%. L'entorn també presenta una disminució en 2019, causada pel descens
del 14% en la valoració de les platges.

8.9.4 Capacitat màxima d'allotjament

La capacitat màxima d'allotjament a Eivissa va ser de 301.374 places en 2019. Tenint
en compte les dades de l'Indicador de Pressió Humana, en els mesos de juliol i agost
no és possible donar cabuda a la quantitat de gent que hi ha a l'illa, amb una falta de
més de 15.000 places al juliol i de més de 26.000 a l'agost.

ODS 10: REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS
L'Objectiu 10 cerca
entre altres, reduir les
desigualtats i garantir
que ningú es queda
enrere

META 10.2 INCLUSIÓ
SOCIAL, ECONÒMICA I
POLÍTICA

D'aquí a 2030, potenciar i promoure la
inclusió social, econòmica i política de
totes les persones, independentment
de la seva edat, sexe, discapacitat,
raça, ètnia, origen, religió o situació
econòmica o qualsevol altra condició.
.
10.2.1 Renda disponible
L'illa d'Eivissa s'ha trobat des
de 2012 i fins a les dades més
recents disponibles -de 2017-,
per sota de la renda mitjana
balear i només ha superat a la
mitjana espanyola en 2016.
Entre 2015 i 2017, tots els
municipis d'Eivissa, excepte
Vila van tenir una
rendamitjana inferior a la
balear.

ODS 11: CIUTATS I
COMUNITATS SOSTENIBLES
L'Objectiu 11 pretén aconseguir que les
ciutats i els assentaments humans siguin
inclusius, segurs, resilients i sostenibles

META 11.1 ACCÉS A l'HABITATGE
Per a 2030: assegurar l'accés de totes les persones a
habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i
assequibles i millorar els barris marginals.

11.1.3 EVOLUCIÓ DE LA
SUPERFÍCIE URBANA
D

11.1.1 EVOLUCIÓ DEL VALOR MITJÀ DELS BÉNS IMMOBLES
URBANS

EIVISSA I DEL

NOMBRE DE BÉNS
IMMOBLES I PARCEL·LES

Entre 2006 i 2019 es va registrar un augment del valor de tots
els tipus de béns. El valor mitjà dels béns d'ús residencial va
créixer un 96,46% en 13 anys. Respecte de l'any anterior,
aquest creixement va ser del 0,67%.
11.1.2
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El valor mitjà de tots els tipus de béns immobles i dels béns
residencials ha estat molt similar tant en 2018 com 2019.
La variació de nombre de béns immobles ha sofert un lleuger
descens del 0,04%. En 2019, l'habitatge residencial
suposava el 59,58% del total dels béns immobles de l'illa.

Entre 2006 i 2019 la
superfície urbana
edificada d'Eivissa ha
crescut en un 8,09%
mentre a la no edificada
ha caigut en un 46,53%.
En aquest període, els
béns immobles han
augmentat en un 18,4%
mentre que les parcel·les
urbanes han descendit en
un 17,25%.

11.1.4 VALOR CADASTRAL 2006-2019

Entre 2006 i 2019 el valor cadastral total a
l'illa d'Eivissa ha crescut un 105,7%. En 2019
aquest valor va ser un 0,9% superior que en
2018.
11.1.5 PREU DE COMPRA 2009-2019

2019 no va suposar un augment important
del preu de l'habitatge respecte de l'any
anterior. Sant Joan és el municipi en el qual
l'augment del preu de l'habitatge ha estat
més alt, arribant a situar-se en 2019 com el
municipi amb un habitatge més car en règim
de compra.

11.1.7 EVOLUCIÓ DEL MERCAT HIPOTECARI

11.1.6 PREU DE LLOGUER 2011-2019

A Eivissa el preu del lloguer en temporada s'ha duplicat en
2019 respecte de 2011, mentre que el preu en temporada baixa
ha ascendit en un 63,8%. La variació interanual de 2019 ha
estat del +5,3% en temporada baixa mentre que en temporada
alta ha descendit un 5,89% a Eivissa. Sant Antoni va registrar
un augment del 1,9% a l'hivern i del 9,4% en l'època estival. A
Sant Joan el valor del metre quadrat de l'estiu de 2019 va ser de
17,9 €, el preu més baix de tots els municipis.

META 11.2 TRANSPORT PÚBLIC
P e r a 2 0 3 0 , p r o p o r c i o n a r a c c é s a s i s t e m e s d e t r a n s p o rt
s e g u r s , a s s e q u i b l e s , a c c e s s i b l e s i s o s t e n i b l e s p e r a t oth o m
i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant
l'ampliació del transport públic
11.2.1 Parc de vehicles

En 2019 es van superar els 150.000 vehicles. Només en 2019 comparat amb 2018, hi ha
1.000 motocicletes més (+4,1%) i més de 2.000 turismes (+2,2%). Eivissa presenta la
taxa de motorització més elevada de Balears, superant en 2018 i 2019 els 1.000 vehicles
per cada 1.000 habitants. A més, gran part dels vehicles de lloguer no es troben
comptabilitzats .

11.2.2 Transport
marítim

11.2.3 Transport
aeri

META 11.3 URBANITZACIÓ INCLUSIVA I
SOSTENIBLE

PER A 2030, AUGMENTAR LA URBANITZACIÓ INCLUSIVA I
SOSTENIBLE I LA CAPACITAT PER A UNA PLANIFICACIÓ I
GESTIÓ PARTICIPATIVES, INTEGRADES I SOSTENIBLES
DELS ASSENTAMENTS HUMANS
11.3.1 SUPERFÍCIE I NOMBRE DE VISATS DE VIVENDA

El nombre d'obres visades creix un 1% en 2019 enfront
de 2018. Pel que fa al pressupost, aquest va créixer en
2019 un 2% enfront de les dades de 2018.
11.3.2 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE LLICÈNCIES
D

'

OBRA

A Eivissa-Formentera ha crescut en els primers 9
mesos de 2019 un 1% el nombre d'obres, mentre que
el nombre d'habitatges ha descendit un 16%.
11.3.3 EVOLUCIÓ DEL SÒL RÚSTIC I URBÀ

El sòl rústic ha descendit en 2019 un 2,1% respecte de
l'any anterior mentre que el sòl urbà ha descendit un
0,1%.
11.3.4 ANÀLISI MUNICIPAL

En tots els municipis predomina l'habitatge col·lectiu.
Sant Joan compta amb el major percentatge
d'habitatge col·lectiu i Vila és el municipi amb un major
percentatge d'aparcaments. Si comparem el valor
cadastral, Eivissa és el municipi més car.

META 11.6 DEIXALLES I CONTAMINACIÓ EN CIUTATS
Per a 2030 reduir l'impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, fins i
tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió de les deixalles
municipals i d'un altre tipus.
11.6.1 RESIDUS DOMÈSTICS GENERATS

De 2009 a 2018 el volum anual de residus
domèstics ha augmentat un 42%. En 2019,
per primera vegada en deu anys, ha
disminuït la quantitat de residus domèstics
en relació a l'any anterior, encara que de
forma molt lleu (-0,13%). Els residus en
massa han descendit entre 2017 i 2019 un
2,8%. En 2019 només es va reciclar el 17,1%
dels residus domèstics, percentatge molt
allunyat del 50% per a 2021 que ha marcat la
Llei de residus de les Illes Balears. A Eivissa
no ha disminuit la generació per persona i any
de residus domèstics, i a mès ha augmentat
en aquests últims 9 anys un 22%, situant-se
en 662 kg/hab i any encara que, en relació a
l'any anterior, en 2019 la ràtio es va reduir un
0,5%.

ODS 12: PRODUCCIÓ I
CONSUMS RESPONSABLES
L'OBJECTIU 12 CERCA GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I
PRODUCCIÓ SOSTENIBLES

META 12.5 PREVENCIÓ,
REDUCCIÓ, RECICLATGE I
REUTILITZACIÓ DE
DEIXALLES
PER A 2030, REDUIR LA
GENERACIÓ DE DEIXALLES
MITJANÇANT ACTIVITATS DE
PREVENCIÓ, REDUCCIÓ,
RECICLATGE I REUTILITZACIÓ

12.5.1 Recollida selectiva de residus generats
La recollida selectiva mostra una important
estacionalitat. En 2019, només s'ha reciclat un
17,1% dels residus de paper, envasos i vidre. Els
municipis amb major percentatge de reciclatge,
superior al 20% són Eivissa, Santa Eulària i Sant
Josep. Sant Joan es troba en el 15% i Sant Antoni
en el 14%. En 2019 en comparació amb l'any
anterior s'ha reciclat un 9% més superant les
24.000 tones anuals.

META 12.6 EMPRESES I
INFORMES SOBRE
SOSTENIBILITAT
ENCORATJAR A LES
EMPRESES AL FET QUE
ADOPTIN PRÀCTIQUES
SOSTENIBLES I INCORPORIN
INFORMACIÓ SOBRE LA
SOSTENIBILITAT

12.6.1 Alta
Al 2019 el
d'alta com
era de 711,

de productors de residus
nombre total d'empreses donades
a productors de residus a Eivissa
un 11% del total.

ODS 13: ACCIÓ PEL CLIMA
L'OBJECTIU 13 CERCA ADOPTAR MESURES URGENTS
PER A COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS
EFECTES
META 13.1 RESILIÈNCIA I
ADAPTACIÓ
PER A 2030: ENFORTIR LA RESILIÈNCIA I
LA CAPACITAT D'ADAPTACIÓ ALS RISCOS
RELACIONATS AMB EL CLIMA I ELS
DESASTRES NATURALS

13.1 Emissions de CO₂
Les emissions de CO₂ a l'atmosfera derivades del
consum de combustibles fòssils a Eivissa i Formentera,
van passar de 1,148 Kt de CO₂ en 2017 a 1,058 Kt en
2018, el que representa una disminució del 7.8%
respecte a l'any anterior causad, principalment, per la
reducció en un 75% de l'ús de combustibles pesats per a
la generació d'energia elèctrica. En 2019 les emissions
de CO₂ per generació d'electricitat van representar el
14% del total d'emissions per consum de combustibles
fòssils respecte a l'any anterior. Així, per a proveir
d'energia elèctrica a Eivissa es van emetre a l'atmosfera
un total 151 Kt de CO₂. Les últimes dades d'emissions
mitjanes de CO₂ per habitant a Eivissa i Formentera
corresponen al 2018 amb una mitjana de 6.7
TnCO2/habitant que mostra una disminució del 9.4%
respecte a l'any anterior. En relació al trànsit aeri, en
2019, entre arribades i sortides en l'aeroport Es Codolar
es van emetre a l'atmosfera 32.796,68 Kt de CO₂.

ODS 14. VIDA SUBMARINA

L'Objectiu 14 cerca conservar i utilitzar de manera sostenible
els oceans, les mars i els recursos marins
META 14.1 CONTAMINACIÓ MARINA
D'aquí a 2025, prevenir i reduir significativament la contaminació
marina de tota mena, en particular la produïda per activitats
realitzades en terra, inclosos els detritus marins i la pol·lució per
50
nutrients

14.1.1 Qualitat de les aigües de bany
Comparant les dades de 2010, 2015 i 2019 s'aprecia
una disminució gradual de la qualitat de les aigües
de bany a Eivissa. Així, mentre que en 2010 els 41
punts de mostreig van oferir aigües catalogades com
a “excel·lents”, en 2019, en 31 punts de mostreig les
aigües es van qualificar com a “excel·lents” (10
menys que en 2010), 8 punts de mostreig van oferir
aigües “bones” i 2 van mostrar aigües de qualitat
“suficient”. En 2019, 6 dels mostrejos puntuals
recollits han ofert valors superiors als permesos
legalment a causa de contaminació per bacteris
fecals. En 2019 un 76% de les platges de l'illa es van
classificar com a “Excel·lents” quant a qualitat de les
aigües de bany.
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14. 1.2 Soroll Submarí
En Es Freus, en 2019 la quantitat d'energia
acústica derivada de la navegació augmenta en
els mesos d'estiu i supera els 15 dB en les
mesures basals.

META 14.2 GESTIÓ ECOSISTEMES MARINS I COSTANERS
D'aquí a 2020, gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes
marins i costaners

14.2.1 ESTAT DE CONSERVACIÓ DELS HÀBITATS MARINS
D'EIVISSA
La major superfície d'hàbitats marins d'Eivissa correspon a sorres gruixudes, amb una superfície de
126,66 km². En segon lloc, trobem la Posidònia Oceànica, amb una superfície de 65,49 km² i, en
tercer trobem sorres fines, amb 45,53 km². La informació disponible sobre els hàbitats marins
d'Eivissa amb un estat de conservació conegut és baixa, amb només un 23% de l'àrea cartografiada
en 2019. D'aquesta, el 23% presenta un estat inadequat en l'àrea LIC de Ses Salines.

14.2.2 FONDEIGS
D'EMBARCACIONS
NÀUTIQUES
Eivissa va ser en 2019 l'illa de Balears amb
un major nombre de comprovacions per
embarcació (10.640) per part dels vigilants
del Govern Balear. A més, els fondeigs
indeguts advertits van suposar un 7,4%
del total. En 2019 al Parc Natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera les
embarcacions assessorades van ser
majoritàriament d'eslores superiors a 25 m .
Les actes d'infracció per fondeigs indeguts
sobre fons de posidònia superen en 3 les de
2018 .

14.2.3 SGMA PLATGES I
PORTS
En 2019 van ser nou les platges d'Eivissa,
dues més que en 2018, les que van comptar
amb banderes blaves, amb cinc a Santa
Eulària i altres quatre a Sant Joan , a més
de dos ports esportius . A més, a Eivissa van
ser 15 les platges certificades segons la
norma ISO 14001:201: 5 a Santa Eulària, 3 a
Eivissa, i 7 a Sant Antoni. D'altra banda, el
EMAS (Reglament Comunitari de Ecogestió i
Ecoauditoría) ha acreditat a Sant Antoni 7
platges certificades així com l'Ajuntament.
Altrament, Eivissa compta amb 3 d'aquestes
certificacions.

14.2.4 GESTIÓ DE BOIES
D'AMARRAMENT DE
BAIX IMPACTE

En els últims tres anys Eivissa és l'illa amb
menys boies del Govern de totes les
Balears i, en 2019, aquestes van disminuir
respecte a les de 2018 amb 6 boies menys.

META 14.4 REGULAR UNA EXPLOTACIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

Reglamentar eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a la pesca
excessiva, la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i les pràctiques
pesqueres destructives, i aplicar plans de gestió.

14.4.1 Volum de pesca de les
confraries

La pesca de peixos en 2019 va descendir un
11,96% respecte de 2014 i un 10,14% respecte
de l'any anterior. En 2019 es va apreciar un
augment espectacular del volum de pesca de
crustacis que pràcticament es va triplicar
respecte de 2018; i en el mateix període la
pesca de mol·luscos va descendir a Eivissa
en un 32,99%. Pel que fa a l'import que van
suposar aquestes captures, s'observa un
major marge de guany en la pesca de
crustacis que en la resta de pesca, amb
creixements del 35% entre 2014 i 2019,
encara que sent l'import d'enguany un
12,54% inferior al de 2018. El núm.
d'embarcacions d'arrossegament s'ha
mantingut constant a Eivissa i ha passat a
ser la meitat a Sant Antoni respecte de 2014
amb tan sols una embarcació d'aquest tipus.
El núm. d'embarcacions d'arts menors va
augmentar respecte de l'any anterior en 4
embarcacions menys. A Sant Antoni, les
xifres s'han mantingut.

14.4.2 Riquesa d'espècies en la
reserva marina d'Eivissa i
Formentera

+4
embarcacions d'arts
menors en la confraria
d'Eivissa al 2019

La Reserva Marina d'es Freus d'Eivissa i
Formentera, tant en les aigües profundes
com en les superficials, mostra el major
nombre d'espècies (fins a 8,7
espècies/250m2) de totes les Àrees
Marines Protegides de Balears
estudiades fins a 2018.Els majors
augments apareixen en aigües
superficials de Es Freus i, pel que fa a la
biomassa d'aigües profundes, en la zona
de reserva integral en 2018 també és la
major de la regió (26,5 kg/250 m²) el que
demostra un efecte reserva pel qual es
comença a observar una recuperació de
les espècies explotades que és
proporcional als anys sota gestió.

META 14.5 CONSERVACIÓ DE ZONES COSTANERES I MARINES

Conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat
amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor
informació científica disponible.

4.5.1 Recollida marítima de
residus

Entre 2018-2019 s'observa un lleuger
augment en la quantitat de residus marins
recollits malgrat la reducció del nombre
d'embarcacions de neteja. En la temporada
de 2019, 30 embarcacions de neteja del
Govern van recollir un total de 66 t de
de la superfície de les
residus flotants a Balears, de les quals, 10
platges presenten
tn es van recollir a Eivissa sent la meitat
d'aquest pes, plàstic. Aquesta xifra no té en
sobreocupació
compte iniciatives privades de neteja
impulsades per entitats de la societat civil
o particulars.

12.3%

14.5.2 Ocupació de platges

Del total de les 73 platges estudiades,
en 11 d'elles la superfície supera el
màxim establert per la Llei de Costes,
el 12,3% de les platges. A Sant Joan i a
Santa Eulària la meitat de les platges
naturals estan sobre-ocupades. A Sant
Antoni hi ha un terç de les platges
naturals que excedeixen la superfície
legal permesa per a instal·lacions
temporals i a Sant Josep un 6%.

ODS 15: VIDA
D'ECOSISTEMES
TERRESTRES
META 15.2 GESTIÓ
SOSTENIBLE DE BOSCOS
Per a 2020, promoure la gestió sostenible
de tots els tipus de boscos, posar fi a la
desforestació, recuperar els boscos
degradats i incrementar el repoblament i
la reforestació a nivell mundial.
15.2.1 APROFITAMENT FORESTAL I GESTORS
A partir de 2013 el volum d'aprofitaments
forestals disminueix de manera abrupta fins a
2018 amb menys de 1.000 m³ anuals. Les
principals espècies sobre les quals s'actua són el
pi blanc (Pinus halepensis) amb més de 900 m³
en 2018. D'alzina (Quercus ilex) es van extreure
en 2018 2 m³ i d'olivera (Olea europaea) 1,6 m³

L'Objectiu Núm. 15 cerca gestionar de
manera sostenible els boscos, lluitar
contra la desertificació, detenir i
invertir la degradació de les terres i
detenir la pèrdua de biodiversitat.
15.2.2 INCENDIS FORESTALS I DIPÒSITS
Des de l'any 2009 disminueix la
quantitat d'incendis a favor dels
conats; és a dir, enfront del mateix
nombre de sinistres menor quantitat
aconsegueix estendre's més d'1 hectàrea.
Això és degut probablement a una major
eficiència en l'extinció d'aquests i a
l'augment del nombre de dipòsits
contra incendis. Després de 2013, 2018 és
l'any amb menor quantitat de sinistres
(20) i a penes 1,1 ha afectades. En 2018 va
haver-hi 28 focs, amb 26 conats que van
cremar 2,54 hectàrees, i 2 incendis en els
quals van cremar 2,55 hectàrees. A l'illa
d'Eivissa es distribueixen 28 dipòsits
contra incendis la distribució dels quals
deixa tres zones boscoses sense cobrir, en
les zones de Sant Miquel, Sant Carles i
Ses Salines.

META 15.5 DEGRADACIÓ I PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
PER A 2030: ADOPTAR MESURES PER A REDUIR LA DEGRADACIÓ DELS HÀBITATS

NATURALS, DETENIR LA PÈRDUA DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA I, PER A 2020,

PROTEGIR LES ESPÈCIES AMENAÇADES I EVITAR LA SEVA EXTINCIÓ.

ESPÈCIES

6

988
EXEMPLARS ALBIRATS

EN PERILL

15.5.1 Espècies amenaçades
En 2019 un total de sis espècies de
fauna a Eivissa estaven en perill
d'extinció : la Nacra, el Calàpet, la
Rosseta, el Virot petit, el Vellmarí i la
Balena amb bec de Cuvier. Així
mateix, el total d'espècies sensibles
a l'alteració de l'hàbitat d'Eivissa van
ser 19 (6 de flora i 13 de fauna). Pel
que fa a les espècies d'especial
interès, a data 2 de desembre de
2019, aquestes van ser 13 espècies de
flora i 168 de fauna. En total, les
espècies endèmiques de l'illa eren
en aquesta data 146.

15.5.2 Dinàmiques Migratòries
Als parcs naturals de les Illes Balears, el
canvi climàtic ja afecta a les dinàmiques
migratòries . En total, al Parc Natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera s'han
comptat 988 exemplars a Eivissa de 35
espècies diferents. Cal destacar també
l'albirament d'un exemplar de cigonya
negra (Ciconia nigra), una espècie en perill
d'extinció, També s'ha detectat que alguns
ocells reproductors ja no parteixen cap a
Àfrica durant l'hivern. A Eivissa hi ha 14
colònies de paíño europeu, de les quals, la
més gran es troba en S'Espartar..

META 15.8 ESPÈCIES INVASORES
PER A 2020, ADOPTAR MESURES PER A PREVENIR LA INTRODUCCIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

INVASORES I REDUIR ELS SEUS EFECTES EN ELS ECOSISTEMES

15.8.1 Espècies
Invasores: Ofidis
En total, en 2019 va créixer en un
20% el nombre de serps
invasores capturades a Eivissa
per part del Consorci per a la
Recuperació de Fauna de les Illes
Balears (COFIB). En total es van
capturar 875 serps, en 47.673 dies
de parany i es va obtenir un
rendiment de captura de 0,018.

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I
INSTITUCIONS SÒLIDES

L'Objectiu 16 pretén promoure societats justes, pacífiques i inclusives
META 16.9 IDENTITAT JURÍDICA I
REGISTRE DE NAIXEMENTS

D'aquí a 2030, proporcionar accés a una
identitat jurídica per a tothom, en
particular mitjançant el registre de
naixements.

16.9.1 Població
La població a Eivissa ha augmentat
un 72% en els últims 20 anys . Si en
1998 es comptabilitzaven a l'illa al
voltant de 84.000, en 2019
s'aconsegueixen gairebé els 148.000.
El municipi que, en 2019, concentra
major població és Eivissa , amb una
mica més d'un terç . A Santa Eulària
es troba el 25,2%, el 18,3% a Sant
Josep, el 17,8% a Sant Antoni i Sant
Joan que compta amb el 4,3%. Des de
1988 fins a 2019, els estrangers han
crescut més d'un 300% . En l'últim
any, la població nacional també ha
crescut en tots els municipis i
destaca Sant Josep amb més d'un
7,5% de creixement en relació amb
l'any anterior. La població estrangera,
majoritàriament procedent d'Europa i
Amèrica del Sud, en canvi, disminueix
en tots els municipis excepte Sant
Joan de Labritja i Sant Eulària.

16.9.2 Indicador de Pressió
Humana
L' Indicador de Pressió Humana (IPH)
mostra l'elevada estacionalitat
poblacional que experimenta l'illa al
llarg de l'any. Una vegada s'inicia la
temporada turística alta el mes de
maig, augmenta el nombre de
persones a l'illa, amb els màxims
situats el mes de juliol i agost amb
més de 300.0000 persones . Des de
2016 fins a 2018 s'ha incrementat un
0,5% el IPH en temporada alta, però
en el 2019 s'observa un lleuger
descens del 0,3% . No obstant això, el
IPH mitjà de la temporada baixa
s'ha incrementat un 15,8% des de
2016, destacant el creixement entre
2018 i 2019 que ha estat del 10,7%.La
mitjana anual mostra un augment del
2,3% des de 2016 fins a 2019.
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