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Resum 
Aquesta és la memòria final de la primera fase del projecte “Cartografia digital de l’ocupació del 

territori d’Eivissa 2018”; un treball sorgit amb l’objectiu principal d’elaborar uns mapes de cobertes 

i usos de sòl que permetin tot un conjunt d’anàlisis i seguiments territorials i ambientals sobre l’illa 

d’Eivissa. La metodologia es basa en la fotointerpretació i el treball de camp, tot fent servir eines 

pròpies de Sistemes d’informació Geogràfica (SIG). El treball es troba en la línia del programa 

europeu CORINE Land Cover (1985) i enllaça amb la Directiva Habitats (1992) de la Unió Europea 

(UE). Aquesta primera fase del projecte ha estat focalitzada sobre els municipis d’Eivissa i de Sant 

Josep de sa Talaia, els quals conformen la meitat sud de l’illa. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 
Presentació 
 

Definim l’ocupació del sòl (o del territori) com la suma dels conceptes de cobertes de sòl, usos de 
sòl i habitats naturals. Les cobertes de sòl representen la visió més objectiva, física i fisiognòmica 
del territori, descomponent-lo en taques o unitats (patches en terminologia anglesa) d’aspecte 
diferent. Incorpora tant cobertes artificials com naturals i serveix de base per derivar les altres dues 
perspectives. El mapa d’usos de sòl representa una interpretació de caire més antropogènic i social, 
ja que representa l’ús que en fem els humans del territori i es centra més amb les àrees artificials o 
humanitzades. El mapa d’habitats naturals, no abordat en el present projecte, representaria la visió 
més naturalística, o sigui, l’ús de la flora i fauna del territori, vist tot ell com un conjunt 
d’ecosistemes.  
 
 

 
 

Aquest projecte enllaça amb diverses iniciatives i directives europees. El programa CORINE 

(Coordination of information on the environment) aprovat al 1985 pel Consell de Ministres d’Europa 

(CE/338/85) es va crear amb la voluntat de vertebrar una estructura bàsica per a recopilar, coordinar 

i homogeneïtzar informació sobre el medi ambient pel conjunt dels estats membres. 

 

Per una banda, el projecte CORINE Land Cover (CLC) seria l’encarregat de subministrar informació 

geogràfica sobre l’ocupació del sòl a partir de teledetecció via satèl·lit. A l’estat espanyol es va iniciar 

a l’any 1987, existeixen quatre versions que daten dels anys 2000, 2006, 2012 i, la més actualitzada, 

del 2018; sempre a escala 1:100.000.  

COBERTES DE SÒL

Land cover

USOS DE SÒL

Land use

HABITATS NATURALS

Biotopes

OCUPACIÓ DEL SÒL
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De forma derivada a l’anterior projecte, a l’any 2005 des del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

s’inicia el projecte Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE), que ha tingut 

diverses actualitzacions segons comunitats autònomes als anys 2009, 2011 i 2014. 

 
Per altra banda, l’elaboració de la cartografia dels habitats d’interès comunitari i dels espais naturals 

que conformen la xarxa NATURA 2000 es recull en la Directiva Habitats de 1992 (92/43/EEC), sorgida 

arran de la publicació dels resultats del projecte CORINE Biotopes (CB).  

 
 
Objectius  
 
Des de l’inici del projecte es varen marcar els següents objectius generals: 
 

• Crear una base cartogràfica sobre l’ocupació del sòl a Eivissa, a una escala adequada per Eivissa. 
Ja sigui per al seu estudi, la gestió del territori o l’anàlisi del paisatge. 

• Localitzar, delimitar geogràficament i quantificar les diferents cobertes artificials, modificades i 
naturals presents a Eivissa en un moment donat. 

• Localitzar, delimitar geogràficament i quantificar els diferents usos que es fan a Eivissa del 
territori en un moment donat. 

• Iniciar d’aquesta manera un seguiment de l’ocupació del territori amb actualitzacions 
periòdiques aproximadament cada 5 anys, segons disponibilitat de vols fotogramètrics.  

• Crear una base cartogràfica vàlida per a l’ensenyament, el coneixement i el gaudiment de la 
realitat territorial Eivissenca i el seu paisatge. 

 
A banda d’aquests, es poden definir un llistat molt ampli d’objectius específics i càlculs derivats a 

partir de les diferents tipologies cartografiades. Alguns exemples sense un ordre estricte poden ser: 

• Conèixer amb precisió la superfície forestal arbrada i no arbrada d’Eivissa. 

• Conèixer de forma immediata les afectacions d’un possible incendi forestal. 

• Localitzar i delimitar àrees d’influència de zones humides. 

• Quantificar la variació dels usos de sòl. 

• Quantificar el grau d’urbanització de la franja litoral de l’illa. 

• Avaluar el fenomen de la dispersió rural o de la pressió humana difusa. 

• Quantificar les àrees d’agricultura intensiva. 

• Quantificar el grau d’abandó del camp a nivell geogràfic. 

• Analitzar i quantificar l’evolució de cada un d’aquests aspectes anteriors al llarg dels anys. 
 
 

Antecedents 
 

Els antecedents en cartografia digital temàtica sobre l’illa d’Eivissa són més be escassos. Per una 

banda, existeixen alguns mapes elaborats des de Mallorca pel Gabinet d’Anàlisi Ambiental i 

Territorial (GAAT) pel conjunt de les illes Balears, però a escales superiors a 1:50.000 i per tant massa 

grolleres.  
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Un altre referent, encara no superat, en la cartografia digital temàtica de l’illa, és el mapa geològic 

elaborat per al Instituto Geológico y Minero de España, també a escala 1:25.000. 

Més recentment, al 2019, l’OBSAM va elaborar el mapa de distribució dels hàbitats de fons marins 

d’Eivissa i Formentera a escala 1:5000. Aquesta capa complementarà a la present cartografia 

objecte d’aquest informe dotant-la d’una continuïtat terra-mar. 

A banda de tot això, hi ha hagut altres treballs que a una escala fina han aportat una interessant 

informació sobre alguna zona concreta, però que no han abastat el conjunt de l’illa; o el cas contrari, 

treballs a escala autonòmica o estatal que no han aprofundit en la realitat insular. En aquest sentit, 

una escala de detall 1:25.000 resulta adequada per treballar a nivell insular o fins i tot, a nivell 

municipal. No obstant, per treballar a nivell d’espais naturals, entorns periurbans, unitats cadastrals 

o, fins i tot, de finques agrícoles, resulta necessari baixar a escales més petites, com la utilitzada en 

aquest treball a 1:5.000.  

 

2. METODOLOGIA 

 
Escala de treball 
 
L’escala de treball original del projecte CORINE LC, 1:100.000 i la seva elaboració a partir d’imatges 

de satèl·lit, permet abastar de forma relativament ràpida el conjunt del territori de la Unió Europea. 

No obstant, en el present treball i com ja s’ha justificat anteriorment, s’ha optat per una escala de 

treball 1:5.000, la qual suposa una unitat mínima cartografiable (u.m.a.) aproximada de 500 m2, 

equivalent a la superfície d’un cercle 25 m de diàmetre. També s’inclouen, els elements lineals de 

més de 4 m d’amplada sempre que superin la superfície mínima de 500 m2. A més, per la seva 

rellevància, s’ha fet un esforç addicional amb les edificacions arribant a detallar totes les visibles en 

les fotografies aèries a partir dels 4m2 de superfície. 

 

Procediment 
 
La tasca ha estat realitzada de forma mixta per l’equip de tècnics de l’OBSAM, comptant amb un 

inicialment amb un tècnic resident a l’illa d’Eivissa i un tècnic que ha treballat des de Catalunya. Al 

mes de setembre l’equip de treball es va ampliar amb l’objectiu de doblar els esforços durant la 

segona meitat de la primera fase del projecte, incorporant-se tres tècnics més que treballaren des 

de Menorca i Catalunya. 

Per a l'elaboració dels mapes d'ocupació del sòl s'ha seguit el mètode habitual en aquests casos de 

cartografia temàtica, basat en el reconeixement de les fotografies aèries digitals, la digitalització en 

pantalla a l'ordinador i la verificació mitjançant treball de camp. De forma més detallada es pot 

explicar el procés en les següents fases: 

 



  

 

5 
 

Cartografia digital de l’ocupació del territori d’Eivissa 2018 

1- Reconeixement de les fotografies aèries i primera digitalització. 
 

El material de partida són les anomenades ortofotos, és a dir, fotografies aèries referenciades amb 

coordenades i adaptades al relleu del terreny. Aquestes ortofotos van ser elaborades pel Servei 

d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) a l'any 2018 sobre un vol fotogramètric del mes 

d’abril.  Arriben a una resolució espacial de 40cm i segueixen el sistema de referència UTM (Datum 

ETRS 1989). Aquestes ortofotos i el mapa topogràfic derivat a escala 1:5.000, constitueixen el punt 

de partida de la feina i ja permeten realitzar una primera aproximació a les cobertes del territori.  

 

Sobre la pantalla de l’ordinador i utilitzant eines pròpies de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), 

es fa una fotointerpretació dels diferents usos i cobertes, i es realitza una primera digitalització de 

les unitats aparents. En aquesta primera digitalització es treballa a una escala en pantalla d’entre 

1:1.000 i 1:1.500, per aconseguir un fidel traçat del dibuix. 

 

 
Figura 1. Els dos tècnics que han treballat des de l’inici del projecte reunits a Eivissa just abans de l’inici de la 

crisi sanitària, després totes les reunions han set per videoconferència. Aquí fotointerpretant i digitalitzant 

utilitzant els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).  
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Posteriorment, es preparen diverses impressions d’una zona concreta a mida A4 i a escala variable 

entre 1:4.000 i 1:5.000 per anar a fer les verificacions de camp. 

 
 
2- Sortides de camp per verificar les cobertes i els usos de sòl. 
 

Les sortides de camp es realitzen normalment equipats amb un sèrie d'ortofotos impreses, un mòbil 

amb GPS i uns prismàtics. La finalitat principal és diferenciar tipus de cobertes o elements de difícil 

identificació directa amb la fotografia aèria. Alguns exemples a distingir són: pradells de plantes 

anuals i bulboses de brolles o herbassars naturals secs; zones de roca nua o roques amb vegetació 

dispersa, camps de cultiu en actiu o abandonats, edificacions amb finalitat residencial o ús agrari, 

etc. Amb només un tècnic resident a l’illa i amb les mesures de limitació de moviment establertes a 

rel de la de crisi sanitària resultant de l’aparició del Covid19, les sortides de camp es veren limitades 

durant aquesta primera fase del projecte, podent haver impactat sobre la precisió d’algunes taques 

dels mapes resultants. 

La classificació s'ha realitzat conforme un total de 53 tipologies diferents de cobertes de sòl i 30 

classes d’usos de sòl, totes elles descrites en detall en el proper apartat. 

 

La següent figura s’ha elaborat per il·lustrar el procés interpretatiu   de les cobertes i els usos   del 

sòl  d’un paisatge particular durant les sortides de camp. 

 

 
Figura 2:    Imatge  que exemplifica el procés interpretatiu de cobertes i usos del territori basat en un paisatge 
específic durant una sortida de camp
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3. Correcció i complement de la digitalització inicial i obtenció de cartografia temàtica. 
 

Una vegada realitzades les comprovacions de camp es procedeix, ja mitjançant l’ordinador, a la 

correcció i complement de la primera digitalització. En acabar la delimitació de totes les unitats en 

forma de línies, es passa a polígons i a l’etiquetat de totes les unitats seguint els esquemes de 

codificació establerts. Després d’aquest procés ja s’obté el mapa acabat per aquella zona concreta i 

només restarà la revisió final.   

 

 
Figura 3. Exemple d’un àrea de 100 hectàrees completada amb totes les unitats dins aquesta àrea ja 
fotointerpretades, etiquetades i amb les revisions necessàries realitzades després del treball de camp. 

 

 
Figura 4. Detall d’un àrea ja fotointerpretada, etiquetada i revisada a una escala en la qual es pot apreciar 

l’etiquetatge. 
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L’últim pas és ajuntar totes les zones de feina fins a conformar el conjunt d’un o diversos municipis. 

 
Figura 5. Cartografia unificada de totes les zones de feina i dels dos municipis. 

 

En resum, després fotointerpretar de les ortofotos, es procedeix a dibuixar i classificar les diferents 

unitats fent servir  SIG. Es procedeix a fer les verificacions de camp necessàries i es fan les 

correccions pertinents al mapa concloent així l’etiquetatge correcte de cada unitat. Finalment es 

procedeix a editar la simbologia del mapa. Les següents imatges il·lustren aquest procés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figures 6, 7 i 8. Etapes de treball sobre l’ortofoto: fotointerpretació, dibuix de les unitats i edició. 
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 3. CLASSIFICACIÓ DE COBERTES DE SÒL 

 

La classificació proposada pel mapa de cobertes de sòl es basa en les tipologies del nivell 3 de 

la llegenda CORINE LC (veure annex 1), adaptada a la realitat Eivissenca per tal que resulti més 

útil i comunicable. De fet, es tracta d’un esquema jeràrquic de classificació, on cada nivell 

suposa un grau de concreció major. Ja el projecte CORINE LC, des d’Europa, instava a cada 

estat membre de la Unió Europea a desenvolupar específicament la llegenda pel seu territori 

per assolir nivells de detall majors. A l’estat espanyol, el Instituto Geográfico Nacional va 

realitzar una primera proposta amb el projecte “Mapa de Ocupación del Suelo de España”. 

Des de llavors són diverses les iniciatives i modificacions a escala regional fetes per altres 

administracions i entitats. Un exemple és el “Mapa de Usos y Coberturas vegetales del Suelo 

de Andalucía” que arriba a definir fins a 6 nivells, amb més de 100 classes diferents. En 

qualsevol d’aquests casos, l’escala de treball és summament superior a l’expressada en el 

present projecte, fet que ja obliga a una revisió de la classificació. Si a més, es té en compte 

la realitat diferencial de les Illes Balears, tan a nivell territorial com ambiental, resulta ben 

justificada la necessitat d’elaborar una llegenda pròpia.  

 

Per aquesta raó, es va dissenyar una llegenda de cobertes de sòl a nivell 4, amb 53 classes 

diferents i una nomenclatura adaptada a la parla de l’illa. Els codis reflecteixen el quart nivell 

de classificació mitjançant lletres posades per ordre alfabètic. En qualsevol cas, la classificació 

utilitzada manté l’estructura CORINE LC del nivell 3 pel que resulta comparable a altres 

territoris, sempre tenint presents les diferències d’escala. Cal destacar també en aquest punt, 

que la llegenda proposada ha estat pensada per descriure les cobertes de sòl d’Eivissa i que 

seria necessària una revisió de la mateixa per adaptar-la al conjunt de l’arxipèlag. 

 

La llegenda s’organitza en 5 grans classes (nivell 1): superfícies artificials, superfícies agrícoles 

i ramaderes, Boscos i àrees naturals, Zones Humides i Masses d’aigua. Llavors, apareixen 15 

classes a nivell 2 i 37 classes a nivell 3, fins arribar a les 53 tipologies diferents del nivell 4.  

 

Cal tenir en compte que aquestes tipologies no són definitives ja que encara queda per davant 

la segona fase d’aquest projecte durant la qual seria possible trobar alguna coberta que no 

s’hagués anticipat i viceversa. Per tant, encara podrien afegir-se noves tipologies o llevar-se’n 

algunes.  

 

A continuació es descriuen, primer en una taula resum i després de forma detallada, les 53 

tipologies de classificació utilitzades per elaborar el mapa de cobertes de sòl. 
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Taula 1. Taula de les 53 tipologies de classificació utilitzades per elaborar el mapa de cobertes de sòl. 

Codi Nomenclatura CORINE original nivell 3 Nomenclatura adaptada nivell 4

1. Superfícies artificials

1.1 Zones urbanes

1.1.1 Teixit urbà continu Nuclis de població

1.1.2.A Teixit urbà discontinu Urbanització laxa. Urbanitzacions i zones residencials.

1.1.2.B Teixit urbà discontinu Urbanització dispersa. Nuclis rurals.

1.2 Zones industrials, comercials i de transports

1.2.1 Zones industrials o comercials Polígons industrials, comercials i equipaments

1.2.2.A Xarxa viària, ferroviària i terrenys associats Carreteres i camins asfaltats

1.2.2.B Xarxa viària, ferroviària i terrenys associats Camins rurals i carreranys 

1.2.2.C Xarxa viària, ferroviària i terrenys associats Carrers

1.2.3 Zones portuàries Ports marítims 

1.2.4 Aeroports Aeroports

1.3 Zones d'extracció minera, de construcció i abocadors

1.3.1 Zones d'extracció minera Pedreres i zones d'extracció minera

1.3.2 Abocadors i runams Abocadors, runams i compostadors

1.3.3.A Zones en construcció Zones en construcció

1.3.3.B Zones en construcció Àrees marginals

1.4 Zones verdes artificials no agrícoles

1.4.1 Zones verdes urbanes Zones verdes i jardins

1.4.2 Instal·lacions esportives i de lleure Instal·lacions esportives i d'oci

2. Superfícies agrícoles i ramaderes

2.1 Terres de conreu

2.1.1 Terres cultivades de secà Cultius extensius de secà

2.1.2.A Terres cultivades de regadiu Cultius intensius de farratges de regadiu

2.1.2.B Terres cultivades de regadiu Cultius intensius d'hortalisses

2.1.2.C Terres cultivades de regadiu Cultius intensius en hivernacles

2.2 Cultius permanents

2.2.1 Vinya Vinya

2.2.2 Horts de fruiters Horts d'arbres fruiters

2.2.3 Camps d'oliveres Camps d'oliveres

2.3 Pastures

2.3.1 Pastures Pastures i camps abandonats

2.4 Zones agrícoles heterogènies

2.4.1 Cultius anuals associats a cultius permanents Fruiters de secà esparsos associats amb herbacis

2.4.2 Patrons de cultius complexes Horts mixtos d'arbres fruiters i hortalisses

2.4.3 Terrenys agrícoles amb espais de vegetació natural Terres de conreu o pastura mesclades amb vegetació natural

2.4.4 Terrenys agrícoles amb espais de vegetació natural Àrees agro-forestals

3. Boscos i àrees naturals

3.1 Boscos

3.1.1.A Boscos de frondoses Alzinars

3.1.1.C Boscos de frondoses Arbres de fulla plana diversos

3.1.1.D Boscos de frondoses Marges amb vegetació diversa

3.1.2.A Boscos de coníferes Pinars

3.1.2.B Boscos de coníferes Savinars

3.1.2.C Boscos de coníferes Pinar-Savinar

3.2 Àrees de vegetació arbustiva i/o herbàcia

3.2.1.A Pastures naturals Herbassars naturals humits. 

3.2.1.B Pastures naturals Herbassars naturals secs. 

3.2.1.C Pastures naturals Pradells de plantes anuals i bulboses. 

3.2.2.B Bosquines i matollars Comunitats arbustives de ribera. Murtars, baladrars, alocars  i tamarellars 

3.2.2.C Bosquines i matollars Bardisses

3.2.2.D Bosquines i matollars Matolls litorals

3.2.3 Bosquines i matollars Màquia escleròfil·la

3.2.4.A Matollars de transició Brolles de romaní i cepells i frigolars

3.2.4.B Matollars de transició Matollar en regeneració

3.3 Espais oberts amb poca o sense vegetació

3.3.1.A Platges, dunes i arenals Platges i arenals sense vegetació

3.3.1.B Platges, dunes i arenals Dunes i arenals amb vegetació

3.3.2 Roquissars Roquissars sense vegetació

3.3.3 Espais amb vegetació escassa Roquissars amb vegetació esparsa

3.3.4 Zones cremades Zones cremades

4. Zones humides

4.1 Zones humides continentals

4.1.1 Zones humides i pantanoses Aiguamolls i basses temporals

4.2 Zones humides litorals

4.2.1 Maresmes Saladars litorals

4.2.2 Salines Salines

5. Masses d'aigua

5.1 Aigües continentals

5.1.1 Cursos d'aigua Torrents i basses de desembocadura

5.1.2 Làmines d'aigua Basses artificials

5.2 Aigües marines

5.2.3 Mar i oceans Mar i oceans
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CLASSIFICACIÓ DE COBERTES DE SÒL 

 

1.         SUPERFÍCIES ARTIFICIALS 

 

1.1      ZONES URBANES 

 

1.1.1      Nuclis de població    

 

Teixit urbà continu. Conjunt d’edificis més patis i similars associats. Les cobertes artificials 

superen el 80%. També s’inclouen altres tipus de cobertes artificials i naturals, quan aquestes 

estan integrades dins el nucli i la seva superfície no supera la Unitat Mínima Cartografiable de 

500m2, UCM d’aquí en davant.  

 

Figura 8. Fotografia aèria d’un teixit urbà dens (classe 111) corresponent a un nucli tradicional. Els 

carrers (classe 122C) queden separats. 

Inclou: 

• Habitatges particulars 

• Voreres i carrers de vianants 

• Jardins, horts i sòl nu dins del nucli de talla inferior a la UMC 

• Zones esportives i d’oci dins del nucli de talla inferior a la UMC 

• Zones industrials i comercials; portuàries; en construcció o marginals dins del nucli i de 
talla inferior a la UMC 

• Superfícies comercials majors de la UMC en la planta baixa d’un edifici d’habitatges  
 

Exclou: 

• Carrers amb trànsit rodat i zones d’aparcament associades ( Classe 122C) 

• Cobertes naturals o artificials dins del nucli que superin la UMC 
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1.1.2       Urbanització laxa o dispersa 

Teixit urbà discontinu. Conjunt d’edificacions esparses, o juntes però alternades amb coberta 

vegetal natural o enjardinada. S’han descrit les següents classes particulars: 

1.1.2.A    Urbanització laxa. Urbanitzacions i àrees residencials 

Àrees residencials, nuclis turístics o zones d’habitatge combinat turístic i residencial 

on dominen les edificacions però on la coberta vegetal de jardins té un paper destacat, 

així com la presencia de piscines. La coberta artificial representa entre un 30% i 80%. 

No s’inclouen els carrers associats a les urbanitzacions (Classe 122C – Carrers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 9 i 10. Fotografies aèries de diferents tipus d’urbanitzacions laxes (classe 112A). A la primera 

es pot observar una combinació d’edificis, petits jardins i piscines. A la segona predominen els horts 

recreatius entre els edificis encara que apareixen algunes piscines i jardins. 
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1.1.2.B     Urbanització dispersa. Nuclis rurals 

Cases pageses i contemporànies aïllades amb edificacions i infraestructures relatives 

a una explotació agrària o ramadera (corrals, quadres, magatzems, terrenys 

formigonats, safaretjos eres, etc.) o amb infraestructures relatives a un habitatge 

residencial. Com a regla general, el primer cas s’associaria amb un ús A3 i el segon amb 

A4. Un tercer cas serien les cases pageses reformades o convertides a restaurant, 

botigues, o hotel rural que també s’inclouran dins aquesta classe amb un ús A5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 11, 12 i 13. Fotografies aèries d’urbanitzacions disperses. A l’esquerra i envoltada per diverses 

cobertes agrícoles, una casa aïllada amb ús agrícola 112B-A3. Dalt a la dreta una casa aÏllada amb ús 

residencial 112B-A4 i baix a la dreta una casa pagesa reconvertida a hotel rural 112B-A5 

 

Eivissa conta amb una urbanització dispersa abundant i de constitució molt variada. 

Així, avui dia, una casa pagesa tradicional pot estar fàcilment associada amb un ús A4 

(residencial) o A2 (turístic) i una casa contemporània amb piscina i jardins pot estar 

associada amb un ús A3 (agrari). Sovint l’observació de la foto aèria és un mètode 

insuficient per diferenciar un ús A3 d’un ús A4, si bé l’ús més habitual és l’A4. Així 

mateix, és impracticable verificar l’ús cada un dels habitatges sobre els quals 
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existeixen dubtes a través de treball de camp. Així, no és possible afirmar que l’ús 

assignat sobre els elements de la coberta 112B sigui sempre acurat. 

 
Figura 14. Exemple de nucli rural (112B) en el qual es distingeix la casa pagesa davant i els corrals i 

magatzem darrera. Segons la disposició de la casa i les infraestructures annexes, es poden entendre 

tots com una mateixa unitat. 

 

 

1.2           ZONES INDUSTRIALS, COMERCIALS I DE TRANSPORTS 

1.2.1       Polígons industrials, comercials i equipaments 

Polígons industrials, zones comercials i equipaments aïllats. La coberta vegetal mai pot 

representar un percentatge important. Aquestes instal·lacions poden estar abandonades i 

igualment ser considerades dins aquesta classe si mantenen la morfologia original. 

 

Inclou: 

• Fàbriques, magatzems i grans centres comercials. 

• Estacions depuradores d’aigües residuals. 

• Plantes dessaladores. 

• Grans instal·lacions agropecuàries i centres de jardineria. 

• Gasolineres. 

• Centrals elèctriques o de telecomunicacions. 
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• Casetes de comptadors o transformadors d’electricitat generalment situades en 
  marges de carrers, camins i carreteres sempre que superin la UMC. 

• Universitats, escoles, centres d’educació i d’investigació, aïllats o integrats dins 111 o 
112. 

• Hospitals i centres de salut, aïllats o integrats dins 111 o 112. 

• Edificis i instal·lacions annexes de construcció moderna en zones militars.  

• Instal·lacions fotovoltaiques que superin la UMC que estiguin instal·lades sobre una 
base formigonada. 

  

Exclou: 

• Edificis, generalment d’habitatges, integrats dins 111 o 112. 

• Llacunes de sedimentació d’estacions depuradores, en cas d’existir-hi (Classe 512). 

• Construccions militars o de defensa històriques (Classe 142). 
 

 
Figura 15. Fotografia aèria d’un polígon industrial (121-A5) on també es distingeixen habitatges 

residencials integrats dins el polígon (112A-A4), carrers (122C-A7) i àrees marginals (133B-A5/C1) 

 

1.2.2        Xarxa viària 

 

Xarxa viària de carreteres i camins rurals. S’inclouen rotondes, aparcaments i altres 

estructures afins associades. Al ser generalment elements linears, només seran representats 

aquells amb una amplada superior als 4m. Les vores vegetades estan incloses, sempre i quan 

representin un recobriment menor; si no és així seran incloses en les classes 133B i 141. S’han 

descrit les següents classes particulars: 

 

1.2.2.A      Carreteres i camins asfaltats 

Xarxa viària primària i secundària. Corresponent a les carreteres comarcals i locals d’ús 

públic. Algunes també poden ser privades.  
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Inclou: 

• Vies asfaltades de doble carril, encara que no estiguin demarcades amb 
senyalització viària. 

• Vies asfaltades d’un sol carril. 

• Vegetació de la vorera quan aquesta ocupi una franja estreta menor a la UMC. 

• Carrils bici quan discorren bé sobre la pista asfaltada, o bé sobre una vorera 
adjacent (p. ex. carril bici a la carretera de Sant Miquel). 

 

Exclou: 

• Carrils bici que no circulin directament adjacents a la xarxa viaria. Quedaran 
inclosos en la matriu urbana per on discorren, com ara zones enjardinades (classe 
142-A10) (p. ex. el carril bici d’es Viver) o com àrees marginals (classe 133B). 

 

1.2.2.B      Camins rurals i carreranys 

 

Xarxa viària terciària i quaternària. Corresponent als camins rurals no asfaltats d’ús 

públic o privat, tant si són aptes per a la circulació de vehicles o només per vianants.  

Inclou: 

• Accessos a platges i cales i els seus aparcaments. 

• Recorreguts naturalístics. 
 

1.2.2.C      Carrers 

 

Carrers de població. Correspon als carrers oberts al trànsit rodat. 

 

Inclou: 

• Carrers asfaltats o empedrats. 

• Zones d’aparcament dins nucli urbà tradicional o turístic indiferentment.  

• Voreres de carrers que es troben adjacents a cobertes naturals o modificades, 
com boscos, camps o jardins. 

 

Exclou: 

• Voreres quan es troben adjacents a cobertes artificials. En aquest cas quedaran 
inclosos a la matriu urbana per la que discorren (Classe 111 o 112A o 121). 

• Carrers de vianants (Classe 111 o 112A). 
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Figura 16. Exemple representatiu de les diferents tipologies de xarxa viària cartografiades : 

carreteres (classe 122A), camins de terra (classe 122B) i carrers (classe 122C) 

 

1.2.3        Ports marítims 

 

Infraestructures relacionades amb àrees portuàries. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 17 i 18. Fotografia aèria del port de Vila i de casetes varador a Cala de Bou (classe 123) 
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Inclou: 

• Molls, embarcadors i dics. 

• Edificacions associades. 

• Aparcaments annexos. 

• Casetes varador  
 
 

1.2.4.        Aeroports 

Infraestructures relacionades amb àrees aeroportuàries.  

Inclou: 

• Pistes d’aterratge i enlairament. 

• Terminals i edificacions associades. 

• Aparcaments annexos. 
 

 

1.3       ZONES D’EXTRACCIÓ MINERA, DE CONSTRUCCIÓ I ABOCADORS 

 

1.3.1        Pedreres i zones d’extracció minera 

 

Superfície mineral artificial a causa de l’explotació minera de roca en superfície associades 

amb l’extracció de material per a la construcció, o bé amb l’antiga l’extracció de minerals 

metàl·lics (p. ex. plom i plata) si les estructures mineres encara es poden discernir. 

Inclou: 

• Pedreres de calcàries i d’argiles. 

• Pedreres de marès. 

• Explotacions d’extracció d’arenes. 

• Zones d’extracció minera fora d’ús que encara mantenen la seva morfologia i no estan 
recobertes de vegetació. 

 

Exclou: 

• Pedreres de marès històriques situades al litoral, encara que conservin la seua 
morfologia (classe 332, roquissar sense vegetació). 
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Figura 19. Fotografia aèria d’una pedrera (classe 131) envoltada per vegetació de pinar-savinar 

(classe 312C), camps de conreu diversos (classes 2xx) i cases aïllades (classe 112B) 

 

1.3.2        Abocadors 

Superfície mineral artificial amb un ús d’abocador, dipòsit de deixalles, de runes, o similar. 

Inclou les edificacions annexes.  

 

Inclou: 

• Zones oficials per a tal menester, incloent edificis i infraestructura viaria directament 
lligades a l’abocador. 

• Abocadors il·legals dins un recinte obert però formalment delimitat. 
 

Exclou: 

• Acumulacions il·legals de runes, escombraries, fems o restes de jardineria dins un entorn 
de vegetació natural, com a clarianes dins o al marge d’un bosc (Classe 133B A5/C1) 
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Figura 20: Imatge aèria de l’abocador de Ca na Putxa (Classe 132) envoltat principalment per bosc de 
pi i savina (312C) i cases aïllades residencials (classe 312B, ús A4). 
 

 

1.3.3        Zones en construcció i àrees marginals 

 

S’han descrit les següents classes particulars: 

 

1.3.3.A      Zones en construcció 

 

Espais en construcció d’edificis, carreteres, carrers o qualsevol altra infraestructura. 

Es solen veure excavacions en roca, moviments de terres, edificis inacabats i una zona 

d’afectació circumdant per les obres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Fotografia aèria d’una zona en construcció (classe 133A) 
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Figura 22. Imatge de zona en construcció (classe 133A) on es pot observar un edifici inacabat, 
moviments de terres i una zona circumdant afectada per les obres. 

 

1.3.3. B      Àrees marginals 

 

Àrees marginals perifèriques en sentit ampli. Poden trobar-se a dins o a l’entorn de 

nuclis urbans, nuclis residencials, polígons industrials, nuclis rurals o de la xarxa de 

transport. Es tracta bàsicament de coberta de terra, que sovint ha incorporat plantes 

ruderals anuals o fins i tot, petits matolls. També hi poden ser presents restes de 

materials, runam i escombraires en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 23, 24 i 25. Fotografies aèries de tres exemples d’àrees marginals (133B).  

 

Inclou: 

• Solars urbanitzables. 

• Antics trams de carretera. 

• Vores de carreteres. 

• Zones improductives de pas a l’entorn d’instal·lacions agràries. 

• Àrees circumdants a pedreres. 

• Abocadors il·legals a un àrea amb vegetació natural. 

• Àrees de terrenys utilitzades com aparcaments informals. 
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Figura 26. Àrea marginal (133B) a una clariana dins una zona boscosa on s’ha depositat material de 
construcció. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Àrea marginal (133B) dins un camp abandonat que ha estat utilitzada com àrea informal 

d’aparcament. 
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1.4           ZONES VERDES ARTIFICIALS NO AGRÍCOLES 

 

1.4.1        Zones verdes i jardins 

Àrees urbanes amb vegetació natural conservada o plantada, i zones verdes no urbanes, 

públiques o privades, amb vegetació no natural i no dedicada a l’agricultura. La coberta verda 

predomina damunt possibles infraestructures artificials que s’hi puguin trobar.  

 

Sempre que es superi la UMC, inclou: 

• Jardins públics i privats. 

• Parcs. 

• Passeigs marítims. 

• Rotondes. 

• Vores de carretera vegetades i similars. 

• Àrees verdes artificials tant envoltades de teixit urbà, com a la perifèria d’aquest o 
localitzades de forma aïllada (p. ex. jardí de xalet aïllat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 28 i 29. Parc (classe 141-A10) dins àrea residencial i jardí dins propietat privada (141-A8) 

 

1.4.2        Instal·lacions esportives i d’oci 

 

Edificacions i petites zones verdes associades a la pràctica de qualsevol esport o activitats 

d’oci. També s’inclouen edificis destinats a activitats religioses fora del nucli urbà. A diferència 

de la coberta anterior (Classe 141), en aquest cas la coberta predominant no és la verda, sinó 

les infraestructures artificials.  

 

Inclou: 

• Tot tipus d’instal·lacions esportives com són: poliesportius, estadis, camps d’esport, 
pistes de curses, piscines, etc. 

• Camps de golf o similars (tot i que la coberta verda sigui superior). 
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• Instal·lacions d’oci com berenadors, zones d’acampada o altres zones d’esbarjo. 

• Parcs infantils. 

• Centres d’equitació. 

• Fèries i parcs temàtics. 

• Altres àrees d’oci per a ús turístic. 

• Cementiris, esglésies, ermites, convents i monestirs fora del nucli urbà. Hi pot haver un 
jardí adjacent, que s’inclouria dins la Classe 141 si supera la UMC. 

• Poblats prehistòrics, torres de defensa i altres zones arqueològiques.  
 

Exclou: 

• Cementiris, esglésies, ermites, convents i monestirs incloses dins el nucli urbà. 
Corresponen a 111 o 112A. 

• Platges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 30 i 31. Instal·lacions esportives amb diverses pistes i piscines coberta i oberta (classe 141-A8). 

A la dreta escola d’equitació (classe 142-A8)  envoltada per cases aïllades (classe 112B), camps de 

fruiters (classe 222); pinar-savinar (classe 312C); diversos camps de conreu (2xx) i camins (classe 122B) 
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2.           SUPERFÍCIES AGRÍCOLES I RAMADERES 

 

2.1        TERRES DE CONREU 

 

2.1.1 Cultius extensius de secà 

 

Cultius extensius de secà, generalment d’espècies anuals.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 32, 33, 34 i 35. Fotografies aèries de diversos exemples de cultius extensius de secà (classe 211) 

 

Inclou: 

• Cultiu de cereals (blat, civada i ordi) 

• Cultiu de Lleguminoses (veces i faves). 

• Plantes aromàtiques o medicinals. 

• Grans extensions de plantes de jardineria. 

• Terrenys llaurats regularment per manteniment però no cultivats on creixen herbacis 
ruderals anuals i, què en alguns casos, s’utilitzen com pastures. 

• Cultius herbacis amb recs de suport (es faran constar a observacions).  

• Zones en guaret, on fa menys de tres anys que s’ha cultivat. En qualsevol moment es 
poden tornar a conrear. Requereix de treball de camp per a la serva identificació.  
Cultius herbacis  amb un o pocs arbres fruiters de secà molt esparsos, la superfície de la 
coberta herbàcia o llaurada és clarament molt superior. 
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En molts casos aquesta classe presenta arbres forestals com pins i/o sabines o brolles de 

romaní i cepell delimitant les voreres de les feixes, aquests s’inclouran sempre dins la classe 

211 sempre i quan no superin la UMC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 36 i 37. Exemples de camps de cultius extensius de secà (211-B1). A l’esquerra un camp 
recentment conreat i a la dreta un cultiu jove de cereals.  

 
 
 
2.1.2        Cultius anuals intensius 

 

Cultius intensius d’extensió variable, sovint amb regadiu durant bona part de l’any. S’han 

descrit les següents classes particulars: 

 

2.1.2.A      Cultius intensius de farratges de regadiu 

 

Conreus de regadiu de diverses espècies per fer farratge. Es tracta de conreus de 

petites a grans extensions. L’espècie cultivada més habitual és l’alfals (Medicago 

sativa) i de manera més residual els pèsols, les faves i la dacsa (Zea mays) . A l’estiu 

són fàcils de distingir pel seu contrastant color verd, però a l’hivern o quan estan 

segats s’han d’identificar a partir de l’observació dels sistemes de regadiu.  

 

Exclou: 

• Cultius més de secà als que s’hi practica un rec de suport durant l’hivern que es 
posaran com a 211 i es senyalarà a observacions. 

 

Exclou: 

• Terrenys formats per feixes que són llaurades regularment pel seu manteniment, 
cultivades o no, on apareixen savines podades destinades a l’aprofitament de la fusta. 
(classe 244). 
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Figures 38 i 39. Fotografies aèries de dos camps cultivats amb farratges de regadiu (classe 212A) 

 
Figura 40. Imatge de conreu farratger d’alfals (classe 212A). Darrera es veuen diversos habitatges 
aïllats (classe 112B) i colines cobertes amb pinar-savinar (classe 312C). 

 

 

2.1.2.B      Cultius intensius d’hortalisses 

 

Zones de cultiu d’hortalisses, maduixeres i qualsevol altra varietat de planta de port 

herbaci o subarbustiu. Es tracta principalment de cultius de patata, tomata, síndria, 

meló, ceba, carabassa i pebrera, encara que cada vegada es cultiven més varietat 

d’espècies. Es tracta de cultius intensius, sovint de regadiu, almenys durant una part 

de la temporada. Correspondria a superfícies mitjanes i petites. 
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Figures 41 i 42. Exemples de cultius intensius d’hortalisses (classe 212B): dalt un hort mixt 

d’hortalisses i baix un monocultiu. En ambdues imatges es poden observar infraestructures 

de rec així com edificacions agrícoles (classe 112B-A3). 

 

Exclou: 

• Petits horts d’oci al voltant d’un habitatge on apareix una combinació 
d’hortalisses i arbres fruiters. Classe 242. 

 

 
Figura 41. Fotografia aèria mostrant cultius intensius d’hortalisses (classe 212B) amb 

urbanització laxa a l’esquerra (classe 112A) i cultius extensius de secà a la dreta (classe 211). 
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2.1.2.C    Cultius intensius en hivernacles 

 

Cultius intensius en hivernacles o altres tipus de cobertes plàstiques o de vidre. Sovint 

presenten sistemes de regadiu. 

Inclou: 

• Cultius intensius d’hortalisses o arbres fruiters. 

• Cultius de plantes ornamentals i medicinals. 
 

Exclou: 

• Cultius de plantes ornamentals i medicinals en hivernacles annexats a centres de 
jardineria amb finalitats més comercials. Corresponen a la classe 121 (Polígons 
industrials i centres comercials). 

• Hivernacles en desús els quals no tenen cap coberta plàstica o de vidre durant tot 
l’any, només l’estructura metàl·lica. En aquest cas s’utilitzarà la classificació que 
correspongui a la coberta sota l’estructura. 

 

 
Figura 44. Fotografia aèria de cultius intensius en hivernacle (classe 212C) 
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2.2           CULTIUS PERMANENTS 

 

2.2.1        Vinya 

 

Zones dedicades al cultiu de la vinya, amb ceps alineats o no. Es considera agricultura 

intensiva.  

 

 
Figura 45. Imatge aèria de diversos camps de vinyes (classe 221-B2). 

 

     
Figura 46. Camp de vinyes (classe 221) amb un camp d’oliveres just darrera (classe 223), un bosquet 

de pi ver (Pinus pinea) i savina, i al fons colines amb boscs de pi bord (Pinus halepensis) i savina 
(ambdós cassos classe 312C). 
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Inclou: 

• Cultius on apareixen vinyes associades amb arbres fruiters dins la mateixa parcel·la quan 
les vinyes representen més del 50% (veure diagrama). 

• Cultius on apareixen vinyes associades amb oliveres, independentment del percentatge 
de cada cultiu. 

 

Exclou: 

• Línies de parres que sovint apareixen recolzades a les parets d’horts. 
 

 

2.2.2        Horts d’arbres fruiters 

Agricultura intensiva d’extensió petita a mitjana dedicada als arbres fruiters. Han de ser horts 

d’arbres fruiters en actiu o que encara conserven la disposició regular dels arbres. Sovint 

presenten algun tipus de sistema de regadiu. Inclou qualsevol varietat de planta de port arbori 

o arbustiu plurianual, generalment de fulla caduca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 47, 48 i 49. Fotografies aèries de diversos camps de fruiters (classe 222-B2). D’esquerra a dreta: 
camp d’ametllers i dos camps de cítrics.  
 

• Inclou: 

• Vergers de albercoquers, cirerers, pruners, pomers, perers, nesprers i altres rosaceae. 

• Cultius d’alvocaters. 

• Cultius de cítrics. 

• Cultius d’ametllers si es troben alineats i densament distribuïts.  

• Vivers i plantacions d’arbres forestals, fruiters i ornamentals: palmeres, cactus, etc. 
 

Exclou: 

• Ametllers dispersats i sense alineació o alineats però distribuïts amb un poc de distància 
entre els peus. Classe 241. 
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Figures 50, 51 i 52. Dalt i baix a la dreta camps de cítrics, baix a l’esquerra camp d’alvocaters (222-B2) 

 

2.2.3        Camps d’oliveres 

Plantacions artificials d’oliveres (Olea europaea var. europaea). Es considera agricultura 

extensiva. 

 

Exclou: 

• Oliveres disperses sense cap mena d’alineació i amb poca densitat. Classe 241. 
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Figures 53, 54, 55 i 56. Fotografies aèries de diversos tipos de camps d’oliveres (classe 223-B1) 

 

 
Figura 57. Exemple d’un camp d’oliveres (classe 223-B1) 

 

 

 

 



  

 

34 
 

Cartografia digital de l’ocupació del territori d’Eivissa 2018 

2.2        PASTURES 

 

2.3.1        Pastures i camps abandonats 

 

Àrees amb predomini de coberta herbàcia anual, però hi poden començar a ser abundants els 

matolls i arbusts. Aquesta coberta, sol presentar vegetació indicadora de l’abandonament del 

camp com per exemple la botja (Ononis natrix), el fonoll (Foeniculum vulgare), la olivarda 

(Ditrichia viscosa) o la pastanaga borda (Daucus carota). També poden començar a aparèixer 

individus d’espècies arbustives petites com per exemple la frígola borda (Micromeria 

inodora). En alguns casos aquestes cobertes es consideren com pastures, en altres on la 

vegetació té un port més alt o arbustiu es considera com vegetació natural. 

 

En qualsevol cas, el recobriment d’espècies arbustives altes  o arbòries pot aparèixer cobrint 

parcialment la coberta herbàcia o dispersat sobre la mateixa i haurà de ser inferior al 50%. La 

classe 231 és una coberta transitòria com a resultat de l’abandonament de les pràctiques 

agrícoles. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 58, 59 i 60. Fotografies aèries de tres exemples de pastures i camps abandonats (classe 231) 
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Inclou: 

• Camps deixats de llaura fa entre 3 i 6 anys, o des de fa més anys si s’ha mantingut la 
pastura o el recobriment d’espècies arbustives altes arbòries no supera el 50%. 

• Camps d’entrenament o zones militar en ús o desús on predomina la coberta herbàcia. 
 

Exclou: 

• Terres abandonades on la cobertura de matolls i arbusts es mostra pràcticament 
continua. Correspon a les classes 324A o 324B. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 61, 62, 63 i 64. Imatges de diversos camps de conreu abandonats (classe 231) amb vegetació 
indicadora d’abandonament. Començant per dalt a l’esquerra i avançant en la direcció de les agulles 
del rellotge: els arbres de secà del que hauria estat una classe 241 estan envoltats per arbusts de mata 
i d’esparreguera; el fonoll (Foeniculum vulgare) predomina en aquest camp; aquí comencen a 
aparèixer matolls de botja (Ononis natrix) i a la darrera imatge la olivarda (Ditrichia viscosa) apareix 
en abundància. 

 

 

2.4          ZONES AGRÍCOLES HETEROGÈNIES 

 

2.4.1        Fruiters de secà esparsos associats amb herbacis 

 

Àrees considerades d’agricultura extensiva on cultius permanents d’arbres fruiters es troben 

associats a una coberta no permanent d’herbàcies anuals espontànies o de cereals cultivats.   

Aquesta coberta d’herbàcies representa més del 50% del total de la coberta. Es tracta de 
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terres llaurades i no irrigades on pot haver pastura. La densitat de recobriment del cultiu 

permanent pot ser diversa anant des de esparsa a poc densa i on la distribució pot ser 

irregular però també lineal mentre la distancia entre arbre i arbre sigui ampla.  

 

Les principals espècies d’arbres fruiters que apareixen en aquest tipus de coberta són 

ametllers (Prunus dulcis), oliveres (Olea europaea var. europaea), garrovers (Ceratonia 

siliqua) i figueres (Ficus carica). Però també poden aparèixer, en menor mesura, altres fruiters 

de secà com els magraners (Punica granatum).  Generalment apareixen en combinacions de 

dos o més espècies, però de vegades només una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 65, 66 i 67. Diversos exemples de fruiters de secà esparsos associats amb herbacis (classe 241-

B1). En la primera imatge es veuen petits camps dins àrees forestals i a la segona una petita expansió 

al costat d’una casa aïllada. En la darrera imatge, s’han ressaltat en turquesa les úniques àrees dins 

aquesta expansió agrícola que no pertanyen a la classe 241. 
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Exclou: 

• Parcel·les on fa més de tres anys que la terra no es llaura (Classe 231). 

• Cultius permanents associats amb arbres fruiters de regadiu (Classe 222). 

• Cultius permanents de oliveres que presenten una estructura clarament regular i una 
major densitat (Classe 223). 

• Cultius permanents d’ametllers que presenten una estructura clarament regular i una 
major densitat (Classe 222). 

• Cultius permanents associats amb vinyes on aquestes superen el 50% de la coberta 
(Classe 221). 

• Cultius no permanents associats a savines podades (Classe 244). 
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Imatges 68, 69,70 i 71. Diverses imatges mostrant la classe 241 amb diferents densitats arbòries i 

amb diferent vegetació herbàcia segons les estacions i segons quan s’ha llaurat. 
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2.4.2.        Horts mixtes d’arbres fruiters i hortalisses 

Cultius permanents associats a cultius anuals de regadiu. Aquesta és una pràctica que 

comunament es dona en petites superfícies a l’entorn d’habitatges aïllats en zones rurals  i al 

voltant d’habitatges dins àrees d’urbanització laxa. També poden arribar a aparèixer dins els 

nuclis urbans, on només s’identificaran si superen la UMC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 72 i 73. Fotografies aèries d’horts mixtos de fruiters i hortalisses (classe 242) on també poden 
aparèixer elements de jardineria. Generalment es tracta d’horts adjacents a habitatges aïllats o en 
urbanitzacions laxes. 

 
Figura 74. Hort mixt d’hortalisses, al front de la imatge, amb arbres fruiters, al fons de la imatge (classe 
242) amb alguns elements de jardineria . Es considera tot com una unitat única. 
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Inclou: 

• Petits horts domèstics o horts d’oci amb combinació d’arbres, cultius de temporada i 
fins i tot petites zones enjardinades. 

• Petites construccions annexes (pous, casetes de gossos, barraques, etc.) sempre que no 
superin els 4m2 (2x2m). 

 

Exclou: 

• Extensions més grans d’arbres fruiters o plantacions d’hortalisses (Classes 222 i 212B, 
respectivament).  

• Construccions de major entitat (casetes d’eines, corrals, casetes de cap de setmana, 
etc.) 

 
 

2.4.3      Terres de conreu o pastura mesclades amb vegetació natural 

Mosaic de cobertes agrícoles i naturals no diferenciables a l’escala de treball. Sol aparèixer en 

zones de cultius en feixes. Es dona quan l’escala de treball no permet diferenciar les unitats 

que composen el mosaic perquè són menors que la UMC. 

 

Inclou: 

• Zones agrícoles amb cultius de secà amb nombroses taques arbustives i arbòries 
entremig. 

 

Exclou: 

• Àrees on la vegetació natural és superior al 50% (Classes 31x o 32x). 

• Àrees on la superfície mineral rocosa és superior al 50% (Classes 333 o 332). 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 75 i 76. Fotografies aèries de camps de conreu mesclats amb vegetació natural (classe 243-
B1/C1) 
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2.4.4        Àrees agro-forestals 

Cultius anuals de secà o coberta herbàcia anual associats a savines. Es tracta de feixes on 

s’han mantingut individus de savina dispersats als quals se’ls hi fa un manteniment de poda 

amb l’objectiu d’un futur aprofitament de la fusta. 

Exclou: 

• Parcel·les on fa més de tres anys que la terra no es llaura (classe 231). 

• Camps on apareixen savines sense podar i en formació lineal d’amplitud superior al 4m 
i a la UMC. Es considera classe 312B (savinar) o classe 243 (terres de conreu o pastura 
mesclades amb vegetació natural) si l’escala de treball entre aquesta i la coberta agrícola 
no són diferenciables. 

 

 
Figura 77. Camps de conreu amb savines cuidades per l’aprofitament de la fusta (classe 244) 
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3.           BOSCOS I VEGETACIÓ NATURAL 

 

3.1           BOSCOS 

 

3.1.1        Boscos de frondoses 

 

Boscos d’arbres de fulla plana (planifolis o frondoses), ja sigui caduca o perenne. El 

recobriment de les capçades dels arbres ha de ser superior al 50%, però pot estar acompanyat 

de zones arbustives. S’han descrit les següents classes particulars: 

 

3.1.1.A      Alzinars 

 

A Eivissa aquesta classe és molt rara, només es presenta formant petites taques al 

nord de l’illa, específicament per la zona de Sant Miquel. En aquestes taques, les 

alzines  (Quercus ilex subsp. ilex) de port arbori han de predominar netament sobre 

qualsevol altra coberta; més del 75% dels arbres han de ser alzines. 

 

 

3.1.1.C      Arbres de fulla plana diversos 

 

Bosquets de frondoses de fulla caduca o perenne.  

 

Inclou: 

• Arbres plantats o que apareixen de forma subespontània procedents de zones 
enjardinades en el medi rural o natural. Les espècies més comuns són els 
eucaliptus (Eucalyptus spp.), les palmeres o fassers (Phoenix spp.), l’ailant 
(Ailanthus altissima), les mimoses (Acacia spp.), els xops (Populus spp.) i altres 
arbres ornamentals.  

• Petites taques de caquiers (Diospyros caki) o pruners (Prunus domestica) 
assilvestrats en vergers abandonats i al seu voltant. 

 

Exclou: 

• Plantacions d’aquestes espècies en pobles o ciutats. (Classe 141). 

• En baix nombre al costat de cases rurals (Classe 112B). 

• Horts d’arbres fruiters i plantacions  o vivers d’ornamentals (Classe 222). 
 

 

3.1.1.D      Marges amb vegetació diversa (oliveres, garrovers, mata, etc.)  

Formació generalment linear amb una alta densitat de recobriment que pot 

desenvolupar-se en marges de parcel·les agrícoles. Predominen, plantats o de forma 

subespontània, garrovers (Ceratonia síliqua) i oliveres (Olea europaea var. europaea), 

encara que també poden aparèixer figueres (Ficus carica), mata (Pistacia lentiscus) o 

coscoll (Quercus coccifera). Poden presentar-se com formacions arbustives de port alt 
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o com formacions arbòries on de vegades també apareix algun peu de pi bord (Pinus 

halepensis) i de savina (Juniperus phoenicia subsp. turbinata).  

Aquesta coberta també es pot trobar en petites extensions al voltant de cases pageses 

amb una formació no linear. En aquests casos apareixen també sovint figueres de pic 

(Opuntia màxima) i canyes (Arundo donax). 

 

Exclou: 

• Canyars que superen la UMC (classe 321A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatges 78 i 79. Dos exemples de marges amb vegetació diversa (classe 311D) que apareixen als 

marges de camps de conreu. Espot observar vegetació com la mata, oliveres i garrovers. 
 

3.1.2        Boscos de coníferes 

Boscos d’arbres de fulla acicular o esquamiforme. El recobriment de les capçades dels arbres 

ha de ser superior al 50%, però pot estar acompanyat de zones arbustives. Les coníferes han 
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de representar més del 75% dels arbres de la zona. S’han descrit les següents classes 

particulars: 

 

3.1.2.A      Pinars 

Conjunt de coníferes de fulla acicular. Majoritàriament correspon a zones dominades 

pel pi bord o blanc (Pinus halepensis). Generalment estarà associat a un sotabosc de 

cepell, romaní, estepes i mata. Sovint poden aparèixer associats ginebres (Juniperus 

oxycedrus). A Eivissa, l’existència del pinar pur és rara. En tots els casos, el recobriment 

de les capçades de pins ha de ser netament superior al 50%. 

Inclou: 

• Boscs joves en regeneració després d’un incendi forestal on les sabines han 
desaparegut i trigaran dècades abans de tornar a créixer. 

• Pinars al voltant d’urbanitzacions turístiques o a aparcaments de platja on la 
vegetació de sotabosc està pràcticament desapareguda degut a l’enjardinament, 
el trepig i el pas de vehicles motoritzats. 

 

Exclou: 

• La gran majoria de pinars d’Eivissa, en els quals el pi s’associa amb la savina 
(Juniperus phoenicia subsp. turbinata) (classe 312C). 

 

 

3.1.2.B      Savinars 

Zones dominades per la savina (Ass. Cneoro tricocci – Pistacietum lentisci i de 

Rosmarino -Ericion). El savinar costaner generalment correspon a la part més interior 

de sistemes dunars (dunes marrons) o a zones de dunes quaternàries fòssils i sobre 

sols arenosos. Es tracta de formacions més o menys denses localment aclarides. A les 

clarianes sovint apareixen matolls o petits arbusts. Hi poden haver pins però 

predomina la coberta de savines (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) en forma 

arbòria o arbustiva. La coberta és >50% però no arriba a ser total. Així mateix, 

correspon a terrenys rurals d’interior on es pot presentar en petites taques sovint en 

camps de conreu abandonats en procés de regeneració o preservades en terrenys 

agrícoles on apareixen a les voreres o a l’interior de les parcel·les en formacions lineals 

de vegades connectades a una massa forestal de pinar-savinar. 
 

Inclou: 

• Savinars litorals sobre dunes consolidades, dunes quaternàries fòssils i roquissars. 

• Savinars interiors associats a marges de zones agrícoles i a camps de conreu fa 
temps abandonats. 

 

Exclou: 

• Roquissars litorals on les savines tenen una distribució esparsa (classe 333) 
 



  

 

45 
 

Cartografia digital de l’ocupació del territori d’Eivissa 2018 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 80, 81, 82 i 83. Fotografies aèries en les que s’han ressaltat en turquesa els savinars (classe 
312B). Dues àrees de savinar litoral i dos exemples de savinar d’interior. 
 

 
Figura 84. Exemple de savinar d’interior (classe 312B) al marge d’un camp abandonat (classe 231) 
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Figura 85. Des de la distancia el savinar (312C) es diferencia per un port més angular i una tonalitat 

més fosca que el pi. Les taques arbòries negres són savinars, mentre que darrera el pinar-savinar 
(classe 312C) es veu de color més clar, més gran i amb formes més suaus i arrodonides. 

 

 

Figura 86. Exemple de savinar litoral (classe 312B), amb un port arbustiu o postrat. 
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3.1.2.C      Pinar – savinar 

Es la coberta forestal més comú a Eivissa. Es tracta d’una associació de pi bord o blanc 

(Pinus halepensis) i savina (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) amb un sotabosc 

típicament composat de cepell, romaní, estepes i mata. Sovint apareixen associats 

ginebres (Juniperus oxycedrus) i, menys comunament, el coscoll (Quercus coccifera) o 

l’arbocer (Arbutus unedo) en terrenys més profunds i humits. Així mateix, aquesta 

coberta també s’associa amb el pi ver (Pinus pinea), generalment en forma de 

bosquets o taques i sovint, però no sempre, associat a trams lineals en voreres de 

torrents. Es tracta d’una coberta la densitat de la qual és variable segons el substrat 

on creix i de la intervenció humana.  
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Figures 87, 88 i 89. Imatges mostrant diferents perspectives i tipus de pinar-savinar (classe 312C). La 
primera imatge mostrant una vista panoràmica d’aquest bosc; la segona un pinar-savinar postrat com 
es pot trobar en algunes zones litorals i la tercera un pinar-savinar d’interior. 

 

 

3.2            ÀREES DE VEGETACIÓ ARBUSTIVA I/O HERBÀCIA 

 

3.2.1        Herbassars naturals 

Àrees on de forma natural predominen les plantes herbàcies perennes o anuals. L’aflorament 

rocós pot ser evident, però sempre inferior al 50% (sinó Classe 333). En qualsevol cas, les 

espècies herbàcies ocupen almenys el 75% de cobertura. No s’han de confondre amb els 

camps de conreu abandonats o pastures (Classe 231), coberta amb una clara influència 

antròpica i en constant procés successional (comunitats secundàries). Solen estar composat 

per gramínies o plantes junciformes sovint acompanyats de plantes bulboses. S’han descrit 

tres classes particulars: 

 

3.2.1A      Herbassars naturals humits 

Àrees humides recobertes de plantes de la família de les gramínies, juncàcies o 

ciperàcies, o bé d’espècies halòfites de zones properes a la mar. Solen ser zones amb 
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la capa freàtica molt propera a la superfície (menys de 30cm), però on l’aigua no 

acostuma a aflorar.   

 
Figura 90. Fotografia aèria amb àrea ressaltada en turquesa d’un herbassar natural humit (321A), en 
aquest cas un canyar de Arundo donax sobre el llit i marges d’un torrent. 
 

Inclou: 

Espècies halòfites de zones properes a la mar (Limonium spp.). 
Canyars (Arundo donax) sobre sols no inundats. 
Canyissars (Phragmites australis) sobre sols no inundats. 

 

Exclou: 

Àrees on domina qualsevol de les espècies esmentades però on la presencia d’aigua 
en superfície és perllongada (classe 411). 

 

 
Figura 91. Imatge d’un herbassar natural humit (classe 321A) als marges d’un terreny de conreu. 

 

3.2.1.B      Herbassars naturals secs 

Herbassars naturals no relacionats directament amb la presència d’aigua, encara que 

sovint es troben a la vora de la mar. Solen ser zones de terreny aspre i accidentat.   
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Figura 92. Fotografia aèria de l’illot de s’Espartar amb les àrees ressaltades en turquesa mostrant 

herbassars natural secs (321B) d’espart Macrochloa tenacíssima. 
 

Inclou: 

• Estepes d’espart on domina Macrochloa tenacissima com les que es donen a 
l’illot de s’Espartar. 

• Taques petites prop del litoral on domina Lygeum spartum com és el cas a un 
àrea entre Platges de Conte i sa Figuera Borda. 

• Fenassars on predominen les herbes del gènere Brachypodium (Thero-
Brachypodion retusii). 

 

Exclou: 

• Vegetació de sistemes dunars (classe 331B). 

• Vegetació de terrenys fangosos inundables (classe 421) 
 

 
Figura 93. Herbassar d’espart (321B) a l’illot de s’Espartar 
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Figura 94. Fenassar de Brachypodium retusum (321B) als marges d’un pinar-savinar (312C) 

 

3.2.1.C      Pradells de plantes anuals i bulboses 

Comunitats estacionals de important varietat floral que formen prats d’extensió 

reduïda i corresponen a àrees generalment de topografia plana on hi ha terra 

insuficient perquè es desenvolupin arbusts o arbres. Aquí s’observen diverses herbes 

anuals i bulboses, així com algunes petites plantes llenyoses i nombroses espècies de 

molses i líquens. Aquestes comunitats tenen un important valor ecològic i poden 

presentar espècies com el narcís (Narcissus obsoletus), el safrà bord (Colchicum 

filifolium), la margalideta (Bellis annua), el lliri (Moraea sisyrinchium), l’espadella 

(Gladiolus communis), la ceba marina (Charybdis numidica), diversos alls de la família 

Allium  spp., Filago pygmaea, Blackstonia perfoliata, Centaurium tenuiflorum i moltes 

altres. 

 

Exclou: 

• Fenassars (classe 321B) on també poden aparèixer algunes d’aquestes espècies 
però on domina Brachypodium retusum. 

• Camps de conreu abandonats els quals poden presentar moltes de les espècies 
presents als pradells de anuals i bulboses. No obstant, la vegetació és més 
exuberant, poden aparèixer arbusts i arbres i no es tracta de comunitats 
permanents si no de cobertes de  transició (classe 231). 
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Figures 95, 96 i 97. Imatges aèries amb zones ressaltades en turquesa mostrant pradells de plantes 

anuals i bulboses (classe 321C) 

 

3.2.2        Matollars 

Comunitats permanents dominades per plantes de port arbustiu. No són estadis intermedis 

de la successió natural, sinó que són comunitats climàtiques d’indrets particulars. S’han 

descrit les següents classes particulars: 

 

3.2.2.B      Comunitats arbustives de ribera: murtars, baladrars, alocars i tamarellars.  

Comunitats permanents lligades a la presència d’aigua, especialitzades en viure a les 

voreres de torrents, de zones humides o badies arrecerades.  
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Inclou: 

• Alocars (Vitex agnus-castus): formacions d’arbusts i arbres petits de fulla 
palmada i dividida, avui en dia bastant rar a Eivissa, però encara es poden trobar 
petites taques en marges de torrent prop de la desembocadura. 
 

• Murtars (Myrtus communis) i baladrars (Nerium oleander): màquies en marges 
de torrent dominades per murta (Myrtus communis) i/o baladre (Nerium 
oleander) i acompanyats de mata (Pistacia lentiscus). Sovint també apareixen 
lianàcies com la vidriella (Clematis flammula) o l’arínjol (Smilax aspera) i rosàcies 
espinoses com l’esbarzer (Rubus ulmifolius) o els rosers bords (Rosa 
sempervirens i Rosa agrestis). Aquestes formacions apareixen només a la meitat 
nord de l’illa on, tot i que es tracta d’una formació bastant comú, sovint es troba 
sota una coberta arbòria de pinar-savinar i per tant només es classifica com 322B 
quan la coberta arbòria no domini.  

 

Exclou: 

• Vegetació de murtar en marges de torrents i els camps de conreu adjacents on 
domina l’esbarzer (Rubus ulmifolius) (classe 322C). 

 

 
Figura 98. Comunitat arbustiva de ribera, en aquest cas un murtar (classe 322B), als marges d’un 
torrent. 
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3.2.2.C      Bardisses 

Comunitat permanent d’arbusts espinosos. Vegetació heliòfila de marges de cursos 

d’aigua, de zones humides i de boscos, que l’acció humana ha estès també als marges de 

cultius.  

Inclou: 

• Comunitats on domina el braser (Rubus ulmifolius) i on apareixen altres rosàcies 
espinoses com els rosers bords (Rosa sempervirens i Rosa agrestis) i lianàcies com la 
vidriella (Clematis flammula) o l’arínjol (Smilax aspera).  

 

Exclou: 

• Marges de torrents i dels camps adjacents on l’esbarzer es troba associat a la murta 
(Myrtus communis) i a la mata (Pistacia lentiscus) si es calcula que l’esbarzer no és la 
coberta predominant (322B). 

 

 

 
Figura 100. Bardissa (classe 322C) amb murta i mata baix una coberta dominant de braser. 
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Figura 99. Fotografia aèria d’una bardissa (classe 322C) ressaltada en turquesa en una zona de camps 

de conreu abandonats ja fa molt de temps.  

 

 

3.2.2.D      Matolls litorals 

 

Aquesta classe dona cabuda a tot un conjunt de formacions arbustives litorals amb 

caràcter de comunitat permanent que no s’ajusten a cap de les classes anteriors. Sol 

tractar-se d’àrees litorals amb una forta presència de roca, sovint disgregada o amb 

un cert recobriment d’arena o llims. Es tracta de formes arbustives baixes, a vegades 

reptants, normalment no espinoses i de fulla tova. Es diferencia de la Classe 323 

perquè no és una coberta escleròfil·la, encara que poden aparèixer elements 

d’aquesta. No s’ha de confondre tampoc amb la Classe 333 de roquissars amb 

vegetació esparsa perquè l’aflorament rocós no predomina.  

 

Inclou: 

• Comunitats on poden dominar espècies com Lomelosia cretica, la sempreviva 
(Helichrysum pendulum), Cheirolophus intybaceus, Hippocrepis grosii, Genista 
dorycnifolia subsp. grosii i/o Diplotaxis ibicensis o on pot haver-hi una comunitat 
bastant homogènia d’aquestes espècies. Es troben sobre substrats rocosos als 
penyals  del litoral nord i nord-oest d’Eivissa amb presencia important 
d’endemismes. 

• Comunitats dominades per Atriplex halimus com és el cas d’una taca que es troba 
prop de sa Torre de Ses Portes al Parc Natural de Ses Salines. 



  

 

56 
 

Cartografia digital de l’ocupació del territori d’Eivissa 2018 

• Comunitats litorals dominades per Limonium spp., fonoll marí (Chrythmum 
maritimum) i pastanaga borda (Daucus carota subsp. conmutatus) on poden 
abundar Diplotaxis ibicensis, Senecio leucanthemifolius, bleda (Beta marítima), 
ceba marina (Drimmia maritima) o Thapsia asclepia. Als illots, pot acompanyar a 
aquesta comunitat vegetació nitro-halòfila arbustiva com Withania frutescens (Es 
Vedrà i Tagomago) o Medicago citrina (Es Malvins, na Bosc i s’Espartar). En alguns 
casos també estan presents Ballota hirsuta, solserò (Suaeda vera), Atriplex 
halimus,  espàrrecs (Asparragus horridus), o alls com Allium commutatum.  

 

Exclou: 

• Àrees on l’aflorament rocós sigui superior al 50% de la coberta (classe 333). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 101, 102 i 103. Diverses fotografies aèries de matolls litorals (322D) amb variats exemples 
de densitats i ports. 
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Figures 104, 105, 106, 107, 108 i 109. Imatges  que mostren la gran variabilitat d’espècies de matolls 
litorals (322D) que es poden trobar. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: matolls litorals en una zona de 
penyal rica en endemismes on dominen la Lomelosia cretica i el Thymus richardii, amb abundància de 
Helichrysum pendulum, Cheirolophus intybaceous i Hippocrepis grosii entre d’altres; matolls 
d’Hippocrepis grosii en àrea rocosa davant la mar; matolls de Diplotaxis ibicensis amb Salsola 
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oppositifolia i Medicago citrina a l’illot de na Bosc; pradell de Diplotaxis ibicensis a l’illot d’es Vedrà; 
Daucus carota i Chrythmum maritimum sobre un roquissar litoral i Limonium del grup minutum a l’illot 
de Sa Conillera. 

 

3.2.3        Màquia escleròfil·la. Llentisclar  

Comunitat permanent d’arbusts escleròfil·les dominats per la mata (Pistacia lentiscus). Si bé 
la presencia d’aquesta espècie és molt comú a Eivissa, la formació d’una màquia permanent 
exempta d’una coberta arbòria és rara. Així, només es troba present a algunes zones rocoses 
del litoral on apareix entre el litoral rocós sense o amb poca vegetació (classes 332 i 333) i el 
pinar-savinar (classe 312C), o també es dona a alguns illots com es el cas de s’illa des Bosc a 
la Reserva Natural dels Illots de Ponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figures 110 i 111 . Fotografies aèries de  màquia escleròfil·la (classe 323) de mata (llentisclar) a l’illa 
d’es Bosc i al Prat de Vila ressaltades en turquesa. 

 

Inclou: 

• Comunitat permanent de Pistacia lentiscus, llentisclar, al litoral rocós i alguns illots. 
 

Exclou: 

• Cobertes on predomina l’aflorament rocós faç a la coberta arbustiva (classe 333). 

• Cobertes similars però on la vegetació no és escleròfil·la (classe 322D). 

• Camps de conreu abandonats on predomina un paisatge maculat composat de taques 
de Pistacia lentiscus. Es tracta de vegetació transitòria en procés de regeneració cap a 
cobertes forestals. (classes 231 o 324B segons el percentatge de la coberta arbustiva). 
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Figura 112. Imatge de s’illa des Bosc coberta d’una màquia escleròfil·la de mata (classe 323). A la part 

de davant de la imatge es veuen matolls litorals (322D) dominats per Daucus carota. 

 

3.2.4        Matollars de transició 

Zones en plena successió vegetal, ja sigui en procés de degradació o de regeneració. Fase de 

transició des d’un domini de vegetació baixa i arbustiva (brolles) cap al domini de bosc. S’han 

descrit les següents classes particulars: 

 

3.2.4.A      Brolles de romaní i cepell i frigolars 

Coberta vegetal  més o menys densa, de port arbustiu, corresponent a una etapa de 

transició cap al bosc original, generalment pinar-savinar. Sovint apareixen 

acompanyades d’espècies arbòries i arbustives, encara que aquestes representaran 

un recobriment inferior al 50% (sinó classe 31x). Generalment es tractarà de pi, savina, 

ginebre, mata i, més puntualment, coscoll. 
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Figures 113, 114 i 115. Fotografies aèries de diversos exemples de brolles de romaní i cepell (324A-C1) 

Inclou: 

• La coberta més representativa de les brolles a Eivissa, l’associació Rosmarino-
Ericion multiflora on predominen el romaní (Salvia rosmarinus) i el cepell (Erica 
multiflora). També poden aparèixer o inclús, en alguns casos, dominar  les estepes 
(Cistus spp.), particularment l’estepa blanca (Cistus albidus), encara que altres 
estepes també apareixen segons el tipus de substrat on es desenvolupen.  

• El frigolar o timoneda, representada per petits arbusts llenyosos que poden 
presentar-se en forma de coixinets i on predominen les labiades com la frígola 
(Thymbra capitata), la frígola borda (Micromeria inodora), l’herba de Sant Ponç 
(Teucrium capitatum) o el tomaní (Lavandula dentata). També hi poden conviure 
asteràcies com la viveta (Helichrysum stoechas) o el Phagnalon rupestre i cistàcies 
de Cistus spp. i Fumana spp., entre d’altres. 
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• Àrees on predomina l’argelaga (Ulex parviflorus) o la genestra (Cytisus fontanesii) 
en la fase de transició després d’un incendi forestal com és el cas específic de la 
zona de Cala Xarraca al municipi de Sant Joan de Labritja. 

 

Exclou: 

• Àrees amb brolles on el recobriment arbori superi el 50% (classes 31x) 

• Àrees amb brolles on el recobriment arbustiu superi el 50% (classe 324B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Figures 116, 117, 118, 119, 120 i 121. Diversos exemples de brolles (classe 324A-C1). De dalt a baix i 
d’esquerra a dreta: frigolar amb dominància de Micromeria inodora a un camp de conreu abandonat; 
elements mesclats de frigolar i de brolla de romaní i cepell; brolla de romaní a un camp de conreu 
abandonat; brolla de romaní i cepell amb argelaga que ha sorgit després d’un incendi forestal que es 
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va produir al 2015; brolla de romaní i cepell als marges d’un bosc; brolla on dominància l’ estepa blanca 
en una clariana de bosc. 

  

3.2.4.B     Matollar en regeneració 

Aquesta és una coberta menys comú que les brolles i que, encara que pot arribar a 

aparèixer a camps de cultiu fa temps abandonats en àrees rurals d’interior, és més 

habitual trobar-la a zones periurbanes i al voltant de polígons industrials on ha hagut 

un abandonament de terrenys de cultiu o d’àrees marginals els quals, a més, es troben 

bastant alterats per causa de la pressió humana. Per tant, presenten vegetació 

autòctona de vegades mesclada amb espècies de jardineria subespontànies . Es tracta 

d’àrees degradades i de transició on ja no pot haver pastura i on predomina una 

coberta arbustiva de densitat mitjana. Aquestes formacions poden tenir un aspecte 

un tant caòtic. 

Inclou: 

• Àrees que preserven en part la vegetació herbàcia típica d’un camp de conreu 
abandonat (classe 231) on també poden aparèixer espàrrecs (Asparagus 
horridus) i alguns elements de les brolles (classe 324A). No obstant, predominen 
les oliveres, garrovers i figueres bords i la mata (Pistacia lentiscus), de vegades 
associades amb espècies arbustives, arbòries i lianàcies naturalitzades 
procedents de jardineria.  

 

Exclou: 

• Àrees amb una composició vegetal similar però on predomina el port arbori faç 
a l’arbustiu (classe 311C). 

• Àrees que presenten mates amb pins i/o savines joves amb un port encara 
arbustiu. Es considera com pinar-savinar o savinar (classes 312C o 312B) si la 
densitat és >50%, o com camps de conreu abandonats (classe 231) si la densitat 
és <50% 

 

 
Figura 122: Imatge amb matollar de regeneració (classe 324B) amb dominància de mata ressaltat en 
blau. En la part de davant de la imatge es pot veure una brolla (classe 324A) i darrera varies cases 
aïllades (classe 112B) i boscs de pins i savines (classe 312C). 
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3.3            ESPAIS OBERTS AMB POCA O SENSE VEGETACIÓ 

 

3.3.1        Platges i sistemes dunars 

Zones arenoses de platges i sistemes dunars. No inclou zones pedregoses litorals, codolars 

(Classe 332). S’han descrit les següents classes particulars: 

 

3.3.1.A     Platges i arenals sense vegetació 

Coberta d’arena sense vegetació corresponent a la zona de platja emergida. La coberta 

vegetal presenta un recobriment inferior al 10%. 

 
Figura 123. Arenal sense vegetació (classe 331) a la platja de Cala Tarida 

Inclou: 

• Platges de sorra sense vegetació 

• Zones més interiors de substrat arenós no recobert de vegetació. Situació que es 
sol donar en dunes amb processos de degradació. 

 

 
Figura 124. Arenal sense vegetació (classe 331A) a la platja d’es Cavallet. A l’esquerra amb un color 
verd fosc s’intueix un savinar litoral (classe 312B) i al fons a la colina en un verd més clar un pinar-
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savinar (classe 312C). L’edificació al final de la platja és una casa pagesa convertida a restaurant 
(112B-A5). 

 

3.3.1.B     Dunes i arenals amb vegetació 

Substrat d’arena amb vegetació herbàcia i arbustiva baixa, corresponent a les franges 

de dunes primàries i rereduna, també conegudes com dunes blanques i grises. La 

vegetació sol pertànyer a la classe Ammophiletea, on poden aparèixer espècies com 

el càrritx de platja (Ammophila arenaria), el trèvor marí (Lotus cytisoides), el molinet 

(Silene cambessedesii), el lliri de platja (Pancratium maritimum), Elymus farctus, 

Sporobolus pungens, Eryngium maritimum, Kakile marítima,  Salsola kali i 

Chaenorhinum formenterae entre d’altres.  

 

Inclou: 

• La porció del sistema dunar situada generalment entre la platja nua (classe 331A) 

i el savinar o pinar-savinar posterior (classe 312x). 

• Zones més interiors del sistema dunar amb vegetació herbàcia o arbustiva baixa 
en clarianes de savinar o pinar. 

 

 
Figura 125. Fotografia aèria de dunes amb vegetació (classe 331B) darrera les platges de Comte 

ressaltades en turquesa. 

 
Figura 126. Imatge de dunes amb vegetació (classe 331B) darrera la platja sense vegetació (classe 

331A) d’es Cavallet. 
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3.3.2         Roquissars sense vegetació     

Roca nua sense o amb poca vegetació corresponent a penya-segats, parets de barrancs i als 

replans que els precedeixen. Coberta mineral natural superior al 85% (amb més d’un 75 % 

corresponent a roca) i amb un recobriment vegetal inferior al 10%. 

 

 
Figura 127. Fotografia aèria d’un roquissar sense vegetació (classe 332) als penyals de Cap de la Bassa. 

 

 

Inclou: 

• Penya-segats i penyals costaners. A vegades amb plantes esparses de la primera franja 

de vegetació de litoral rocós. 

• Codolars litorals. 

• Parets de barranc i qualsevol altra formació rocosa interior d’origen natural. 

• Zones erosionades o esllavissades de pedres formades de forma natural. 

 

Exclou: 

• Penyals amb un recobriment vegetal superior al 10% (Classe 333). 

• Superfície minerals rocoses artificials (Classe 1xx). 

• Canteres en ús o que mantenen la seva morfologia (Classe 131). 
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Figures 128, 129, 130, 131 i 132. Imatges de diversos exemples de roquissars sense vegetació (classe 
332) al litoral d’Eivissa. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: còdols a la cala de es Codolar; penyals 
negres al litoral de sa Punta d’en Valls; litoral rocós-argilós de platges del Comte; litoral rocós-argilós 
vermell d’es Caló Roig i penyal rocós darrera la Punta d’es Cavallet. 

 

3.3.3         Roquissars amb vegetació esparsa 

Roca nua amb vegetació esparsa corresponent a penya-segats litorals, parets de barrancs o 

penyals interiors. El recobriment vegetal haurà de representar entre el 10 % i el 50% en 

superfície. Hi són freqüents plantes de port herbaci i matolls de mida petita encara que també 

pot aparèixer vegetació arbustiva i arbres postrats o aferrant-se a escletxes de penyals. Es 

tracta de comunitats vegetals en un estat climàcic de desenvolupament. 



  

 

67 
 

Cartografia digital de l’ocupació del territori d’Eivissa 2018 

 
Figura 133. Roquissar amb vegetació esparsa (classe 333) darrera el Racó d’en Xic sobre un litoral 
rocós-argilós. 

Inclou: 

• Comunitats litorals vegetals de saladines i fonoll marí (Al. Crithmo-limonion) on també 
són freqüents la pastanaga marina (Daucus carota subsp. commutatus), la bleda (Beta 
marítima), el trèvol marí (Lotus cytisoides), etc. 

• Comunitats vegetals de fissures i replans en parets de penya-segats litorals o roquissars 
d’interior, tant d’indrets secs com humits. Hi són comunes les falgueres, diverses plantes 
superiors endèmiques i altres vegetals de poca talla i d’aspecte fràgil. 

• Formacions arbòries-arbustives que presenten la vegetació comú del pinar-savinar 
mesclada amb les comunitats anteriorment esmentades. Entre aquestes també poden 
aparèixer arbusts com la taperera (Capparis spp.), l’esparreguera (Asparagus acutifolius) 
o, la palmera autòctona, el palmer (Chamaerops humilis), així com endemismes de port 
arbustiu gran com la Genista dorycnifolia subsp. grosii., o en alguns illots el Medicago 
citrina entre d’altres. 

 

Exclou: 

• Les comunitats litorals de Crithmo-limonion  i les comunitats de fissures i replans quan 
la coberta vegetal supera el 50% (classe 322D). 

• Les comunitats vegetals on predominen les formacions arbòries-arbustives quan la 
coberta vegetal supera el 50% (classes 32x, 31x segons la composició) 
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Figura 134. Roquissar amb vegetació esparsa (classe 333) sobre marès a la Punta de sa Torre de Ses 

Portes. 

 
Figura 135. Roquissar amb vegetació esparsa (classe 333) als penyals de l’illot d’es Vedrà 
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3.3.4         Zones cremades 

Àrees naturals cremades fa menys de 3 anys. Incendis forestals recents. Es poden observar 
encara restes carbonitzades però l’aspecte és el d’una vegetació tendre i emergent. 
 

 
Figura 136. Fotografia aèria d’un àrea de pinar-savinar incendiada (classe 334) recentment on encara 
es poden distingir els arbres cremats per la seua coloració gris en contrast amb la vegetació verda del 
bosc al voltant. 
 

Inclou: 

• Àrees on són visibles encara nombroses restes carbonitzades on es pot trobar una 
combinació de plantes noves sorgides de llavor juntament amb rebrots de la vegetació 
arbustiva o arbòria anterior.  

 

Exclou: 

• Àrees cremades però ja en estadis més avançats de regeneració amb matolls ben 
consolidats (classes 32x). Després d’un incendi, el terreny sovint és ocupat per brolles 
de romaní i cepell, d’argelaga o de genestra (Cytisus fontanesii) (classe 324A). Es tracta 
d’una classe transitòria, ja que amb poc temps canviarà a un altra categoria. 
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Figura 137. Bosc incendiat (classe 334) per segona vegada al 2020 a sa Talaia de Sant Antoni i on es 

pot observar ja una vegetació tendre emergent mesclada amb vegetació arbustiva que ha rebrotat 

entre las restes carbonitzades d’arbres. 
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4.             ZONES HUMIDES 

 

4.1 ZONES HUMIDES CONTINENTALS 

 

4.1.1          Aiguamolls i basses temporals 

Maresmes, prats i basses temporals d’aigües dolces o salobroses de poca fondària més la 

vegetació associada. Zones humides o inundables amb una marcada estacionalitat. Tot i que 

poden trobar-se a prop de la mar, el seu ompliment no es deu a aigua marina sinó bàsicament 

a aigua dolça procedent de torrents o de la capa freàtica.   

 

 
Figura 138: Fotografia aèria amb maresmes (classe 411) que formen part del sistema d’estanys de ses 

Salines ressaltades en turquesa. 

Inclou: 

• Marges i zones inundables associades a torrents. 

• Canyissars (Phragmites australis) i canyars (Arundo donax).  

• Jonqueres d’aigües dolces o salobroses (Juncus spp.). 

• Vegetació halòfita en sentit ampli (Scirpus spp., Carex spp., etc.).  

• Vegetació aquàtica: Potamogeton spp., Callitriche spp., Lemna spp., etc.  

 

Exclou: 

• Zones que queden embassades just després de ploure i als pocs dies tornen a estar 
seques; la vegetació present ha de ser clarament higròfila.  
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• Àrees que sense arribar a inundar-se tenen la capa freàtica propera a la superfície i 
presenten una vegetació d’aspecte similar (classe 321). 

 

 
Figura 139. Imatge d’una bassa temporal (classe 411), sa canaleta d’en Vinya al torrent de s’aigua a 

es Cubells. Aquestes basses són difícils de cartografiar per la seua temporalitat i perquè sovint la 

coberta arbòria al voltant les cobreix al examinar les fotografies aèries. 

 

 

4.2             ZONES HUMIDES LITORALS 

4.2.1         Saladars litorals 

Matolls halòfils de litoral baix, damunt terreny  fangós fàcilment inundable per aigua marina. 
També incorpora els saladars que sovint es formen entorn a maresmes litorals d’aigua 
salobrosa pel costat de la mar. Inclou els següents tipus de vegetació. 
 

 
Figura 140. Fotografia aèria de vegetació de saladar, situada entre els estanys de ses Salines al sud i 

els camps de conreu al nord. 
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Inclou: 

• Salicornars o saladars.(Ass. Salicornietum fruticosae). 

• Jonqueres d’espècies halòfiles (Juncus spp.)   

• Comunitats de saladines de zones fangoses (Limonium spp.) 

• Zones litorals fangoses amb salsona (Limbarda crithmoides), salat (Suaeda vera), 

Halimione portulacoides, etc. 

 

Exclou: 

• Terrenys rocosos no inundables però amb clara influència marina (on arriben esquitxos) 
on també apareixen espècies com la salsona (Limbarda crithmoides), el salat (Suaeda 
vera), Halimione portulacoides, etc. (classes 333 o 321A segons el grau de recobriment 
rocós). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figures 141, 142 i 143. Imatges de diversos exemples de saladar (classe 421) dins el Parc Natural de 
Ses Salines. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: jonqueres als marges dels estanys que es troben darrera 
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el pinar-savinar darrera sa Trinxa on predomina Juncus maritimus; zona de saladar amb vegetació 
dominant de Sarcocornia fruticosa; zona de saladar amb vegetació dominant mixta de Juncus acutus 
i Sarcocornia fruticosa on, al fons, es pot distingir un herbassar natural humit (classe 321A) de 
Phragmites australis. 

 
4.2.2         Salines 

Basses litorals artificials dedicades a l’extracció de sal. La vegetació sol ser més bé escassa, tot 

i que pot representar fins a un 10%. Sovint estan acompanyades de vegetació de saladar 

(Classe 421). 

Inclou: 

• Salines actives o en desús conservant la seva fisonomia. 

• Infraestructura viària d’accés privat dins de l’àrea d’extracció. 
 

Exclou: 

• Edificacions industrials annexes lligades a l’explotació de ses salines per la producció   de 
sal (Classe 121). 

 

 
Figura 144. Estanys de salines (classe 422) dins el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. 
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5.             MASSES D’AIGUA 

 

5.1             AIGÜES CONTINENTALS 

5.1.1         Torrents i basses de desembocadura 

Cursos d’aigua permanents o temporals, naturals o artificials.  

 

 
Figura 146. Desembocadura del anomenat com riu de Santa Eulària (classe 511).. 
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Exclou: 

• Boscs o vegetació de ribera.  
 

 
Figura 145. Desembocadura de torrent (classe 511) que arriba a quedar embassada quan plou prou. 
Platja d’es Figueral. La zona on es veuen cotxes aparcats i on ja fa un temps que s’utilitza com 
aparcament de platja es classifica com 122B camins de terra però s’anotarà aquesta transformació en 
les observacions. 

 

Si el curs net del torrent és visible (sense cobertes arbòries o arbustives per sobte), quan és 

troba interromput per una coberta arbustiva, per altres formacions vegetals o per 

infraestructures (ponts, canals, etc.), es donarà prioritat a continuar la coberta de curs 

d’aigua. 

 
8.1.2 Basses artificials 

 

Basses interiors artificials o naturals, altament modificades per l’home, d’aigües lliures.  

 

Inclou: 

• Safareigs agrícoles. 

• Dipòsits d’aigua per la prevenció d’incendis forestals. 

• Basses d’acumulació i llacunes de sedimentació de plantes depuradores. 

• Vegetació flotant associada. 

Inclou: 

• Torrents més o menys temporals. 

• Canals artificials. 

• Sèquies. 

• Basses de desembocadura naturals. 

• La vegetació associada al llit d’aquests cursos d’aigua: 

- Vegetació halòfita: canyes (Arundo donax), canyís (Phragmites australis), bova 

(Typha domingensis) ciperàcies (Scirpus spp., Carex spp.,...) i joncs (Juncus spp.). 

- Plantes aquàtiques: Potamogeton spp, etc. 

- Plantes flotants: (Lemna spp.).  
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Exclou: 

• Edificis associats a les plantes depuradores (classe 121). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 147 i 148. Fotografies aèries d’un safareig per ús agrícola i d’un dipòsit d’aigua per la lluita 
contra incendis forestals (classe 512).  

 

Figura 151. Dipòsit d’aigua per la lluita contra incendis forestals (classe 512-C3/A5) encara que també 

s’aprofiten per l’agricultura és considera l’origen del seu ús primari per la seua classificació. 
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Figures 149 i 150. Dos exemples de safarejos amb ús agrícola (classe 512-C3/B2) 

 

5.2             AIGÜES MARINES 

5.2.3         Mars i Oceans 

Aigua marina. Inclou aigües obertes, badies i cales arrecerades. 
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4. CLASSIFICACIÓ D’USOS DE SÒL  
 

La classificació utilitzada en el mapa d’usos de sòl contempla un total de 30 classes diferents, 

definides a partir de 16 classes bàsiques (dividides en 2 nivells de complexitat) i 14 classes 

resultants de combinacions entre les anteriors. A continuació es presenten les tipologies 

bàsiques i els dos nivells. El nivell 1 divideix simplement els usos en Urbans i industrials, 

Agrícoles i Naturals. 

 

Nivell 1    Nivell 2 

A. USOS URBANS I INDUSTRIALS  A1. Nuclis de població 

      A2. Nuclis turístics 

      A3. Nuclis i construccions agrícoles 

      A4. Horts recreatius o cases residencials 

      A5. Usos industrials i comercials 

      A6. Activitats extractives (pedreres) 

      A7. Sistemes generals 

      A8. Àrees d’esbarjo 

      A9. Ús abandonat 

      A10.Equipaments 

 

 

B. USOS AGRÍCOLES    B1. Ús extensiu 

      B2. Ús intensiu 

      B3. Camps abandonats i pastures 

 

C. USOS NATURALS    C1. Vegetació natural 

      C2. Àrees naturals sense vegetació 

      C3. Cossos d’aigua 

 

Descripció detallada de les 16 tipologies bàsiques: 

 

A1. Nuclis de població. Pobles i ciutats. Majoritàriament s’hi donen usos residencials al llarg 

de tot l’any. També s’inclouen superfícies petites (< UMC) mesclades amb finalitats 

comercials, industrials, turístiques o d’esbarjo. 

 

A2. Nuclis turístics. Urbanitzacions. Majoritàriament s’hi donen usos residencials concentrats 

en l’època estival. També s’inclouen superfícies petites (<UMC) mesclades amb finalitats 

residencials permanents, comercials, industrials, d’esbarjo o naturals. 
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A3. Nuclis agrícoles. Cases pageses, altres cases de camp i edificacions annexes. Zones 

edificades aïllades associades a activitats agro-ramaderes. Inclou: cases pageses, corrals, 

trulls, pous, aljubs, eres, magatzems, etc. 

A4. Hortals d’oci i cases residencials. Cases o edificacions més o menys aïllades amb finalitats 

residencials permanents o de cap de setmana no associades a activitats agrícoles. Inclou cases 

residencials, mansions enmig del camp i xalets de caps de setmana. 

A5. Usos industrials i comercials. Polígons i àrees industrials i comercials formats 

majoritàriament per fàbriques, magatzems i grans superfícies comercials. Inclou també fars i 

faroles de senyalització marítima; construccions relacionades amb la xarxa elèctrica o de 

distribució d’aigua; gasolineres, restaurants i hotels aïllats, etc. 

A6. Activitats extractives. Pedreres i edificis annexes. Inclouria salines actives. 

A7. Sistemes generals. Xarxa viària primària i secundària. Inclou aeroports, instal·lacions 

portuàries i edificis annexes. 

A8. Àrees d’esbarjo. Zones esportives i àrees d’esbarjo, zones arqueològiques adaptades per 

a la visita, parcs infantils, etc. 

A9. Usos abandonats. Edificis o zones amb un antic ús urbà, industrial, agrícola o residencial 

(qualsevol de la classe A) i que ha estat abandonat. Es refereix generalment a edificacions 

aïllades. El codi d’abandó s’indica sempre a continuació del codi de l’ús antic de la instal·lació. 

Exemple: A7 / A9 = tram de carretera abandonat.  

A10. Equipaments locals. Instal·lacions públiques dedicades a donar un servei a la comunitat 

de forma organitzada i gestionada. Inclou: centres educatius (escoles i guarderies), centres 

sanitaris (hospitals, centres d’atenció primària, instal·lacions esportives gestionades 

(poliesportius, camps d’esports, etc.), centres culturals (Biblioteques, teatres, etc.); religiosos 

(esglésies, monestirs, ermites, cementiris, etc.), cossos de seguretat i protecció civil (policia, 

bombers, etc.); administració pública (oficines d’ajuntaments, consell insular, delegacions del 

govern balear, etc.)   

 

B1. Usos extensius. Cultius extensius de farratges de secà. Inclouria camps d’oliveres i camps 

de fruiters de seca associats a herbacis. 

B2. Usos intensius. Cultius de farratges de regadiu, horts de fruiters i hortalisses, hivernacles 

i vinyes. 

B3. Camps abandonats i pastures. Camps de cultiu recentment abandonats, sense llaurar i/o 

zones de pastures no llaurades. També inclou espais agrícoles improductius. Els camps 

abandonats de fa molts anys, on la coberta arbustiva és predominant seran considerats 

vegetació natural (C1) si es pot assegurar que no s’hi dona cap tipus de pastura, sinó es 

senyalarà com a B3/C1, indicant el seu caràcter mixt agrícola i natural.  
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C1. Vegetació natural. Qualsevol formació vegetal d’origen natural. Boscos, matollars, 

brolles, saladars, herbassars, etc. S’hi poden donar de forma esporàdica activitats d’esbarjo, 

extractives o pastures.  

C2. Àrees naturals sense vegetació. Zones de superfície mineral no humanitzades i sense 

quasi vegetació. Roquissars interiors i litorals, platges i zones arenoses, codolars, etc. 

C3. Masses d’aigua. Làmines d’aigua més o menys permanents. Àrees que romanen 

inundades la major part de l’any. Les basses efímeres amb vegetació s’inclouran com a 

vegetació natural (C1) i sense vegetació com a C2. 

 

 

En determinades ocasions, un mateix terreny pot presentar un ús compartit. En aquests casos 

es detallen els dos usos per combinació dels codis anteriors. Sense comptar amb les 

combinacions referents a usos abandonats s’han trobat les següents classes mixtes: 

 

 

A5/C1. Àrees marginals periurbanes. Inclou solars buits i parcel·les en l’entorn de nuclis de 

població sense un ús definit i a on hi comença a aparèixer una certa vegetació natural. 

B1/C1. Ús agrícola extensiu amb vegetació natural. Zones de cultiu extensiu amb importants 

franges de vegetació natural mesclada, generalment de tipus arbòria o arbustiva. 

B3/C1. Terres de cultiu abandonades i pastures. Antigues terres de conreu on després de 

deixar de llaurar i sembrar, s’hi ha seguit donant pastura. 

C3/A5. Masses d’aigua per a ús industrial. Inclou basses de depuradores de llacunatge, 

dipòsits d’aigua a cel obert, etc.  

C3/B2. Masses d’aigua per a ús agrícola intensiu. Basses artificials per a l’acumulació d’aigua 

per a regadius o per a l’abeurament del bestiar. 

C3/C1. Masses d’aigua amb vegetació natural. Basses més o menys naturals que passen una 

temporada de l’any com una làmina d’aigua i la resta recobertes de vegetació. 

 

 

Amb aquestes classes mixtes més les classes combinades d’usos abandonats, s’obtenen les 

30 classes finals utilitzades en els mapes d’usos de sòl. La llista conjunta seria la següent:  
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CODI 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL ÚS DEL SÒL 

 

A1 Nuclis de població 

A1/A9 Nuclis de població abandonats 

A10 Equipaments 

A10/A9 Equipaments abandonats 

A2 Nuclis turístics 

A2/A9 Nuclis turístics abandonats 

A3 Nuclis agrícoles 

A3/A9 Nuclis agrícoles abandonats 

A4 Horts d'oci i cases residencials aïllades 

A4/A9 Nuclis residencials abandonats 

A5 Usos industrials i comercials 

A5/A9 Usos industrials o comercials abandonats 

A5/B3 Ús industrial i pastures 

A5/C1 Usos industrials amb vegetació natural 

A6 Activitats extractives 

A6/A9 Activitats extractives abandonades 

A7 Sistemes generals 

A7/A9 Sistemes generals abandonats 

A8 Àrees d’esbarjo 

A8/A9 Àrees d’esbarjo abandonades 

B1 Usos agrícoles extensius 

B1/C1 Usos agrícoles extensius amb vegetació natural 

B2 Usos agrícoles intensius 

B3 Àrees agrícoles marginals 

B3/C1 Camps abandonats i pastures 

C1 Vegetació natural 

C2 Àrees naturals sense vegetació 

C3 Cossos d'aigua 

C3/A5 Cossos d'aigua per a ús industrial 

C3/B2 Cossos d'aigua per a ús agrícola intensiu 

C3/C1 Cossos d'aigua amb vegetació natural 

 

CODI 

 

DESCRIPCIÓ DEL ÚS DEL SÒL 
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Mapa.  Els tres grans tipus de coberta del sòl a Eivissa 

5. RESULTATS 

 

A partir dels mapes elaborats es poden realitzar un gran nombre d’anàlisis i càlculs mitjançant tècniques de 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) sobre aspectes relacionats amb el territori d’Eivissa. Aquest mapatge 
de les cobertes i els usos del sòl d’Eivissa, corresponent a l’any 2018, permet caracteritzar aquest territori i 
seguir-ne l’evolució. En el cas d’Eivissa a més a més, també permetrà en un futur comparar el paisatge 
eivissenc amb el de la resta d’illes balears, i així entendre’n millor la seva estructura actual, avaluar-ne la 
gestió i predir-ne la futura evolució.  
 
Malgrat que encara només s’ha cartografiat un terç de la superfície d’Eivissa, els resultats que es presenten 
en aquesta secció, ja apunten algunes tendències interessants i mostren algunes diferències entre els 
municipis cartografiats (Eivissa ciutat i Sant Josep de Sa Talaia). Vegem-les. 
 
 

5.1 LES COBERTES DE SÒL D’EIVISSA 
 
Quan parlem d’ocupació del sòl la forma més òbvia de quantificar la ocupació del sòl és mesurant l’àrea que 
ocupen les diferents cobertes del sòl. A l’Annex 2 es poden consultar els valors de superfície ocupada per 
cada coberta de sòl a nivell municipal per a la zona cartografiada.  
 

5.1.1 Els tipus de coberta del sòl 
 
Tanmateix, per tal d’entendre millor aquestes cobertes és útil agrupar-les en tres grans tipus, de tal manera 
que els resultats permetin diagnosticar àgilment la realitat del territori eivissenc.  
Aquest tres grans tipus son: 
 
- Cobertes artificials: corresponen a tots aquells espais recoberts majoritàriament de ciment, formigó o 

asfalt. Artificialització en aquets indrets és irreversible. 
 
- Cobertes modificades: corresponen a tots aquells espais modificats per la societat humana però que 

conserven una coberta de terra o roca. Serien majoritàriament les zones agrícoles. 
 
- Cobertes naturals: corresponen a tots aquells espais amb vegetació natural o ocupats per superfície 

mineral no alterada (roquissars, arenals, masses d’aigua, etc.). 
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La següent taula mostra l’agrupació de totes les cobertes del sòl en algun dels tres grans tipus de coberta. Els 
resultats d’ocupació del sòl que es mostren en aquesta secció es mostren seguint aquesta agrupació.  
 

CODI 
CORINE 

NOM ADAPTAT 
CODI 

CORINE 
NOM ADAPTAT 

co
b

er
te

s 
ar

ti
fi

ci
al

s 

1.1.1 Nuclis de població 

co
b

er
te

s 
n

at
u

ra
ls

 

2.4.3* 
Terres de conreu mesclades amb 
vegetació natural 

1.1.2.A Urbanització laxa. Urbanitzacions 3.1.1.A Alzinars 

1.1.2.B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 3.1.1.C Arbres de fulla plana diversos 

1.2.1 Zones industrials o comercials 3.1.1.D Marges amb vegetació diversa 

1.2.2.A Carreteres i ca asfaltats 3.1.2.A Pinars  

1.2.2.C Carrers de pobles i urbanitzacions 3.1.2.B Savinars 

1.2.3 Ports marítims i embarcadors 3.1.2.C Pinar-savinar 

1.2.4 Aeroports 3.2.1.A Herbassars naturals humits 

1.3.3.A Zones en construcció 3.2.1.B Herbassars naturals secs 

1.4.2 Instal·lacions esportives i d’oci 3.2.1.C Pradells de plantes anuals i bulboses 

5.1.2 Basses artificials 3.2.2.B Comunitats arbustives de ribera 

co
b

er
te

s 
m

o
d

if
ic

ad
e

s 

1.2.2.B Camins rurals i carreranys 3.2.2.C Bardisses 

1.3.1 Canteres 3.2.2.D Matolls litorals 

1.3.2 Abocadors 3.2.3 Màquia escleròfil·la 

1.3.3.B Àrees marginals 3.2.4.A Brolles de romaní i cepell i frigolars 

1.4.1 Zones verdes i jardins 3.2.4.B* Matollar en regeneració 

2.1.1 Cultius extensius de secà 3.3.1.A Platges i arenals sense vegetació 

2.1.2.A Cultius intensius de regadiu 3.3.1.B Dunes i arenals amb vegetació 

2.1.2.B Cultius intensius d'hortalisses 3.3.2 Roquissars sense vegetació 

2.1.2.C Cultius intensius en hivernacles 3.3.3 Roquissars amb vegetació esparsa 

2.2.1 Vinya 4.1.1 Aiguamolls i basses temporals 

2.2.2 Horts d'arbres fruiters 4.2.1 Saladars litorals 

2.2.3 Camps d'oliveres 5.1.1 Torrents i basses de desembocadura 

2.3.1 Pastures i camps abandonats 5.1.2 Basses artificials 

2.4.1 
Fruiters de secà esparsos associats 
amb herbacis 

5.2.3 Mar i oceans 

2.4.2 
Horts mixtos d’arbres fruiters i 
hortalisses 

2.4.3* 
Terres de conreu mesclades amb 
vegetació natural 

3.2.4.B* Matollar en regeneració 

3.3.4 Zones cremades 

4.2.2 Salines 

* nota: en tots els càlculs que segueixen, s’ha comptabilitzat el 50% de la superfície de les classes 243, 244 i 324B com 
a cobertes modificades i l’altre 50% com a cobertes naturals. 
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Sant Josep de sa Talaia 

 

Eivissa 

 

 

Gràfic. Tipus de coberta del sòl més freqüents a l’illa d’Eivissa 

Municipi i tipus de coberta Àrea (Ha) Àrea (%) 

Eivissa 1.128,22 7% 

cobertes modificades 260,72 23% 

cobertes artificials 473,70 42% 

cobertes  naturals 393,80 35% 

Sant Josep de sa Talaia 15.704,75 93% 

cobertes modificades 5.057,33 32% 

cobertes artificials 1.508,87 10% 

cobertes  naturals 9.138,55 58% 

 Total 16.832,97 100,00% 
 

 

 

Interpretació.   

 

El municipi d’Eivissa i de Sant Josep de sa Talaia son molt diferents entre si e pel que fa a la seva mida: Eivissa 

ciutat és quasi bé catorze vegades més petita (1128,22 Ha) que no pas sant Josep de sa Talaia (15.704,75 Ha).  

 

Aquesta diferència de mida dificulta la comparació entre ambdós municipis, ja que l’àrea que ocupa un 

mateix tipus de superfície als dos municipis, pot semblar molt diferent en termes relatius (percentatge) i en 

canvi no ser-ho tant en termes absoluts, i viceversa. Per aquest motiu en aquesta secció es proveeix ambdós 

valors de superfície (percentatge i valor absolut, mesurat en hectàrees) per tal que el lector pugui interpretar 

adequadament els resultats. 
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L’altra gran diferència entre els dos municipis és la composició de les cobertes del sòl que els conformen:  

 

• Mentre que a la capital de l’illa les cobertes artificials hi predominem (42%) amb una superfície de 
473,70 Ha, a Sant Josep de sa Talaia les cobertes dominants son les naturals (58%), tot i que en termes 
absoluts aquest municipi concentra la majoria de les superfícies artificials (1.508.7 Ha). 

 

• La majoria de les cobertes naturals corresponen a pinars (coberta 312C), que al municipi de Sant 
Josep de sa Talaia majoritàriament tenen un sotabosc dominat per les savines. En canvi, al municipi 
d’Eivissa hi ha gran àrees de pinars joves (coberta 312A) que varen cremar fa anys i on no s’hi han 
regenerat savines. Acompanyant aquests pinars hi trobem grans extensions de brolla (coberta 324A), 
que probablement provenen de la degradació dels pinars. Per la seva singularitat, cal destacar el 
saladar i herbassar humit popularment conegut com a “Ses Feixes” (coberta 421), que representa al 
voltant d’un 5% de les cobertes naturals del municipi d’Eivissa. Sigui com sigui, les cobertes naturals 
predominen al municipi de Sant Josep de sa Talaia, mentre que Eivissa-ciutat manté un caràcter 
fortament urbà. 

 

• Les cobertes modificades suposen una part importantíssima del paisatge en ambdós municipis : les 
pastures i camps en procés d’abandonament (coberta 231) son les cobertes que predominen al 
municipi d’Eivissa, mentre que al municipi de Sant Josep de sa Talaia les cobertes modificades més 
abundants son cobertes agràries que conserven una certa activitat (cobertes 241 i 211). 
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5.1.2 Les cobertes del sòl artificials 
 

Entrant més en detall en les diferents tipologies, podem començar per veure com es distribueixen a Eivissa 
les cobertes artificials. En els següents gràfics trobareu il·lustrats els percentatges d’ocupació del sol i a la 
taula els valors absoluts de superfície. 
 

  

Sant Josep de sa Talaia Eivissa 

     
 

Gràfic. Superfícies artificials més freqüents a l’illa d’Eivissa 
 

 

Interpretació 

 

Sant Josep de sa Talaia té la majoria de les superfícies artificials que ha cartografiat el present treball  (1508,87 

Ha) mentre que el municipi d’Eivissa només en té aproximadament una tercera part (473,70 Ha). Tanmateix, 

el municipi d’Eivissa té un fort caràcter urbà, ja que concentra la pràctica totalitat de la urbanització compacta 

dins el seu nucli urbà (146,15Ha). 

 

Sigui com sigui existeixen diferencies substancials entre les cobertes artificials més freqüents en un municipi 

i altre. Vegem-les:  

 

1. Mentre que el municipi d’Eivissa té un caràcter fortament urbà que destaca per seguir un model 
urbanístic compacte (coberta 111, 146,15 Ha), el mode d’urbanització més habitual a Sant Josep de 
sa Talaia és dominat per la urbanització laxa (coberta 112A, 683,94 Ha) i dispersa (coberta 112B, 
176,09 Ha). És remarcable la gran diferència de consum de sòl que hi ha entre aquets dos models 
urbanístics: la urbanització laxa i dispersa ocupa, en conjunt, una superfície 6 cops major que la 
urbanització compacte i, en canvi, només allotja quasi bé la meitat  d’habitants. 
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  Municipis i cobertes artificials Àrea (Ha) Àrea (%) 

  Eivissa 473,70 23,89% 

  1.1.1 Nuclis de població 146,15 30,85% 

  1.1.2.A Urbanització laxa. Urbanitzacions i àrees residencials 77,15 16,29% 

  1.1.2.B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 6,10 1,29% 

  1.2.1 Polígons industrials, comercials i equipaments 80,72 17,04% 

  1.2.2.A Carreteres i camins asfaltats 37,62 7,94% 

  1.2.2.C Carrers 73,40 15,50% 

  1.2.3 Ports marítims 29,86 6,30% 

  1.2.4 Aeroports 0,07 0,02% 

  1.3.3.A Zones en construcció 2,39 0,50% 

  1.4.2 Instal·lacions esportives i d'oci 20,08 4,24% 

  5.1.2 Basses artificials 0,16 0,03% 

  Sant Josep de sa Talaia 1.508,87 76,11% 

  1.1.1 Nuclis de població 7,79 0,52% 

  1.1.2.A Urbanització laxa. Urbanitzacions i àrees residencials 689,94 45,73% 

  1.1.2.B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 176,09 11,67% 

  1.2.1 Polígons industrials, comercials i equipaments 101,12 6,70% 

  1.2.2.A Carreteres i camins asfaltats 205,12 13,59% 

  1.2.2.C Carrers 139,42 9,24% 

  1.2.3 Ports marítims 4,11 0,27% 

  1.2.4 Aeroports 85,05 5,64% 

  1.3.3.A Zones en construcció 69,74 4,62% 

  1.4.2 Instal·lacions esportives i d’oci 27,13 1,80% 

  5.1.2 Basses artificials 3,36 0,22% 

  Total 1.982,57 100,00% 
 

 Interpretació 
 

2. La xarxa de transport més freqüent a cadascun dels municipis esta íntimament relacionada amb el 
seu model urbanístic: mentre que a Eivissa els carrers son la tercera coberta artificial més abundant 
(coberta 122C), al municipi veí predominen les carreteres (coberta 112A), que interconnecten els 
diversos habitatges aïllats. 
 

3. La concentració de superfícies industrials i equipaments és sensiblement superior al municipi 
d’Eivissa. Això es degut a la major presència de polígons industrials (coberta 121) i del port marítim 
(coberta 123). En el cas del municipi de Sant Josep de sa Talaia cal destacar la gran superfície (85,05 
Ha) ocupada per l’aeroport (coberta 124). 
 

4. Finalment, Sorprèn la gran quantitat de zones en construcció que hi ha a Sant Josep de sa Talaia 
(69,74Ha) que fonamentalment es deuen a l’ampliació d’urbanitzacions a la cosa Oest del municipi 
(coberta 112A) i, en menor mesura, a obres de millora de l’aeroport d’Eivissa. 
 

5. Pel que fa a les superfícies enjardinades (coberta 141), no es compten com a  àrees estrictament 
artificials tot i que sovint hi estan íntimament relacionades. Aquesta relació es veu clarament a Sant 
Josep de sa Talaia on, juntament amb la urbanització laxa (coberta 112A), les àrees enjardinades son 
especialment abundants (220,56 Ha). Probablement el present mapa infravalora la superfície real 
d’aquests enjardinaments, però en tot cas proporciona una dada que probablement és la més precisa 
i actualitzada en aquest àmbit, i que de ben segur serà d’utilitat quan es vulgui quantificar el (major) 
consum d’aigua d’aquesta mena de superfícies. 
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5.1.3 Les cobertes del sòl modificades 

 
La majoria de cobertes modificades son, en realitat, cobertes agràries. Aquestes superfícies agràries 
representen una bona part del territori, oscil·lant entre un i dos terços. Per aquest motiu és important 
caracteritzar-les adequadament, de manera que les hem agrupat seguint una classificació clàssica, que 
distingeix entre cultius extensius, cultius intensius, i pastures i camps en procés d’abandó. Els 
resultats d’aquesta secció doncs, es presenten seguint aquesta agrupació: 

Tipus  
de cobertes 

Codi 
CORINE 

Nomenclatura 

Cultius  
extensius 

211 Cultius extensius de secà 

223 Camps d’oliveres 

241 Camps d'herbes amb fruiters esparsos 

 243* Terres de conreu o pastura mesclades amb vegetació natural 

 244* Àrees agro-forestals 

Cultius 
intensius 

212A Cultius intensius de regadiu 

212B Cultius intensius d’hortalisses 

212C Cultius intensius en hivernacles 

221 Vinya 

222 Hortals d’arbres fruiters 

242 Hortals mixtes d’arbres fruiters i hortalisses 

Pastures i camps 
abandonats 

231 Pastures i camps abandonats 

324B* Ullastrars i matollars en regeneració 

 

* nota: en tractar-se de classes mixtes, només s’ha comptabilitzat com a superfície agrària el 50% de 

la superfície total d’aquestes unitats. 

 

  

 

Sant Josep de sa Talaia 

 

 

Eivissa 
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Gràfic. Superfícies agràries a l’illa d’Eivissa 

Les cobertes del sòl modificades agràries 
 

  
  

Sant Josep de sa Talaia Eivissa 
 

    
 

Gràfic. Superfícies naturals forestals més freqüents a l’illa d’Eivissa 

municipis i cobertes modificades agràries Àrea (Ha) Àrea (%) 

Eivissa 126,29 3,30% 

2.1.1 Cultius extensius de secà 6,88 5,45% 

2.1.2.A Cultius intensius de farratges de regadiu 0,18 0,14% 

2.1.2.B Cultius intensius d'hortalisses 1,50 1,19% 

2.2.2 Horts d'arbres fruiters 3,66 2,90% 

2.3.1 Pastures i camps abandonats 68,18 53,99% 

2.4.1 Fruiters de secà esparsos associats amb herbacis 39,94 31,63% 

2.4.2 Horts mixtes d'arbres fruiters i hortalisses 5,95 4,71% 

Sant Josep de sa Talaia 3.702,60 96,70% 

2.1.1 Cultius extensius de secà 834,32 22,53% 

2.1.2.A Cultius intensius de farratges de regadiu 40,06 1,08% 

2.1.2.B Cultius intensius d'hortalisses 31,32 0,85% 

2.1.2.C Cultius intensius en hivernacles 1,61 0,04% 

2.2.1 Vinya 55,71 1,50% 

2.2.2 Horts d'arbres fruiters 164,86 4,45% 

2.2.3 Camps d'oliveres 44,51 1,20% 

2.3.1 Pastures i camps abandonats 584,09 15,78% 

2.4.1 Fruiters de secà esparsos associats amb herbacis 1.822,75 49,23% 

2.4.2 Horts mixtes d'arbres fruiters i hortalisses 106,87 2,89% 

2.4.3 Terres de conreu o pastura mesclades amb vegetació natural 15,82 0,43% 

2.4.4 Àrees agro-forestals 0,68 0,02% 

Total 3.828,89 100,00% 
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Interpretació 

 

Les cobertes agràries juguen un gran paper en la configuració del paisatge eivissenc i malgrat que 

ocupen una superfície major a Sant Josep de sa Talaia (3.702,60 Ha), també ocupen una superfície 

important al municipi d’Eivissa (126,29 Ha).  

 

Les tres cobertes agràries més abundants (241, 211 i 231) es combinen com si fossin les peces d’un 

mosaic per formar la matriu territorial a sobre de la qual es desenvolupa l’activitat humana. Cadascuna 

d’aquestes tres cobertes està associada amb un cert nivell d’activitat agrària, de manera que és 

possible mesurar l’activitat del mosaic agrícola eivissenc: 

 

• Existeixen alguns camps de conreu extensiu (coberta 211) en els que s’hi desenvolupa una 
activitat agrària professional orientada al guany econòmic. La majoria d’aquestes superfícies 
es troben a Sant Josep de sa Talaia.. 
 

• Per altra banda, molts camps estan sembrats amb alguns pocs arbres esparsos (fruiters de 
secà: ametllers, oliveres, garrovers i figueres) entremig dels que hi creixen plantes anuals 
(coberta 241). Aquesta coberta és la més abundant de Sant Josep de sa Talaia i probablement 
és també la més abundant a tota l’illa. L’activitat agrària que s’hi desenvolupa és mínima i, 
probablement, no es pot afirmar que sigui una activitat que busqui una rendibilitat 
econòmica. La majoria d’aquestes superfícies es troben a Sant Josep de sa Talaia. 
 

• Finalment, hi ha grans camps que el mapa classifica com a superfícies de pastura o en estat 
d’abandonament (coberta 231). En aquets indrets s’hi desenvolupa una activitat agrícola 
mínima, que possiblement tan sols té per objectiu mantenir la fesomia del terreny per evitar-
ne la renaturalització (p.ex. llaurar cada cinc anys). La majoria d’aquestes superfícies es troben 
al municipi d’ Eivissa. 

 

Tenint en compte la relació entre coberta agrària i activitat agrícola, podem afirmar que al municipi 

de Sant Josep de sa Talaia hi ha una activitat agrícola major, ja que hi predominen els camps de conreu 

(834,32 Ha) i  els fruiters de secà (1.822,75 Ha). Al municipi d’Eivissa en canvi, la coberta agrària més 

abundant són els camps i pastures en abandonament (68,18 Ha), de manera que és plausible afirmar 

que l’activitat agrícola en aquest municipi és menor. 
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5.1.4 Les cobertes del sòl naturals 
 
Dins de les cobertes naturals, cal destacar les cobertes forestals, entenent per ”forestal” totes les 
àrees naturals boscoses i arbustives. Així doncs, dintre de les cobertes naturals podem distingir entre 
les superfícies forestals arbrades i les superfícies forestals no arbrades, i dins de cadascun d’aquests 
grups hi distingim les següents cobertes: 
 

Cobertes forestals d’Eivissa 

Su
p

er
fí

ci
e 

fo
re

st
al

 
ar

b
ra

d
a 

311C Arbres de fulla plana diversos 

311D Marges amb vegetació diversa (oliveres, garrovers, mata_) 

312A Pinars 

312C Pinar-savinar 

Su
p

e
rf

íc
ie

  
fo

re
st

al
 

n
o

 a
rb

ra
d

a 

312B Savinars 
321A Herbassars naturals humits 
321B Herbassars naturals secs 
321C Pradells de plantes anuals i bulboses. 
322A Arbusts aerodinàmics litorals 
322B Comunitats arbustives de ribera: murtars, baladrars, alocars i tamarellars 
322C Bardisses 
322D Matolls litorals 
323 Màquia escleròfil·la. Llentisclar 
324A Brolles de romaní i cepell i Frigolars 
324B* Matollar en regeneració 

 

* nota: en tractar-se d’una classe mixta, només s’ha comptabilitzat com a forestal el 50% de la 

superfície total d’aquesta unitat 

 

  

 

Sant Josep de sa Talaia 
 

Eivissa 
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Gràfic. Tipus de superfícies forestals a Eivissa 

Les cobertes del sòl naturals forestals 
 

  

 

Sant Josep de sa Talaia 
 

Eivissa 
 

 

Gràfic. Superfícies naturals forestals més freqüents a l’illa d’Eivissa 

Municipis i cobertes naturals forestals Àrea (Ha) Àrea (%) 

Eivissa 346,44 3,91% 

3.1.1.C Arbres de fulla plana diversos 1,15 0,33% 

3.1.1.D Marges amb vegetació diversa (oliveres, garrovers, mata_) 7,12 2,05% 

3.1.2.A Pinars 112,63 32,51% 

3.1.2.B Savinars 11,70 3,38% 

3.1.2.C Pinar-savinar 116,99 33,77% 

3.2.1.A Herbassars naturals humits 8,97 2,59% 

3.2.2.C Bardisses 0,46 0,13% 

3.2.2.D Matolls litorals 0,24 0,07% 

3.2.4.A Brolles de romaní i cepell i Frigolars 87,19 25,17% 

Sant Josep de sa Talaia 8.516,95 96,09% 

3.1.1.C Arbres de fulla plana diversos 7,55 0,09% 

3.1.1.D Marges amb vegetació diversa (oliveres, garrovers, mata_) 19,02 0,22% 

3.1.2.A Pinars 23,61 0,28% 

3.1.2.B Savinars 113,90 1,34% 

3.1.2.C Pinar-savinar 6.795,98 79,79% 

3.2.1.A Herbassars naturals humits 29,81 0,35% 

3.2.1.B Herbassars naturals secs 22,54 0,26% 

3.2.1.C Pradells de plantes anuals i bulboses. 15,12 0,18% 

3.2.2.B Comunitats arbustives de ribera: murtars, baladrars, alocars i (...) 4,89 0,06% 

3.2.2.C Bardisses 0,92 0,01% 

3.2.2.D Matolls litorals 36,34 0,43% 

3.2.3 Màquia escleròfil·la. Llentisclar 6,76 0,08% 

3.2.4.A Brolles de romaní i cepell i Frigolars 1.440,50 16,91% 

Total 8.863,39 100,00% 
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Interpretació 
 
La majoria de cobertes forestals es concentren al municipi de Sant Josep de sa Talaia (8.516,95 Ha) i  
corresponen a pinars que tenen un sotabosc dominat per savines (coberta 312C, 6.795,98 Ha). Al 
municipi d’Eivissa ciutat en canvi, hi ha grans superfícies de pinar sense aquest sotabosc (coberta 
312A, 112,63 Ha) perquè es tracta de pinedes joves que provenen d’un incendi. En ambdós casos però, 
aquests pinars van acompanyats de brolles (coberta 324A), que probablement provenen de la 
degradació dels pinars. Per altra banda, els matolls litorals (coberta 322D) es concentren 
fonamentalment als illots, situant-los com a indrets de grans interès biològic. 
 
 
Finalment, encara que no es tracti d’una coberta estrictament forestal, cal destacar el valor biològic 
del saladar (coberta 421 Ha) i herbassar humit (coberta 321A) popularment conegut com “Ses 
Feixes”(21,25 Ha) , al municipi d’Eivissa. 
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5.2 USOS DEL SÒL 
 
Els mapes d’usos de sòl representen una visió més antropogènica del territori, ja que classifiquen el 
sòl en funció de l’activitat que s’hi desenvolupa. A l’Annex 2 es poden veure les taules dels càlculs de 
superfície ocupada individualment per cada ús de sòl. Tanmateix, de la mateixa manera que succeeix 
amb les cobertes, per facilitar l’anàlisi dels usos del sol aquests s’agrupen en quatre grans tipus d’ús, 
tal i com recull la següent taula: 

 

TIPUS 
ÚS 

CODI 
ÚS 

NOMENCLATURA 

Usos urbans,  
residencials,  
comercials 
i industrials 

A1 Nuclis de població 

A2 Nuclis turístics 

A4 Hortals d'oci i cases residencials 

A5 Ús industrial i comercial 

A6 Activitats extractives (canteres) 

A7 Sistemes generals (vies de comunicació) 

A8 Àrees de lleure 

A10 Equipaments públics i privats 

C3/A5 Masses d'aigua  per a ús industrial 

Usos  
agrícoles 

A3 Nuclis i construccions agrícoles 

A3/A9 Construccions agrícoles abandonades 

B1 Ús agrícola extensiu 

B1/C1 Ús agrícola extensiu amb vegetació natural 

B2 Ús agrícola intensiu 

B3 Àrees marginals agrícoles 

C3/B2 Masses d'aigua per a ús agrícola intensiu 

Usos 
 naturals 

C1 Vegetació natural 

C2 Àrees naturals sense vegetació 

C3 Masses d'aigua 

C3/C1 Masses d'aigua amb vegetació natural 

Usos abandonats  
i àrees marginals periurbanes 

A4/A9 Cases residencials abandonades 

A5/A9 Ús industrial i comercial abandonat 

A5/C1 Àrees marginals periurbanes 

A6/A9 Activitats extractives abandonades 

A7/A9 Vies de comunicació abandonades 

A8/A9 Àrees de lleure abandonades 

A10/A9 Equipaments abandonats 

B3/C1 Terres de cultiu abandonades i pastures 

 
municipis i tipus d'ús Àrea (Ha) Àrea (%) 

Eivissa 1.128,22 6,70% 

Usos abandonats i àrees marginals periurbanes 12,12 1,07% 

Usos agrícoles 59,92 5,31% 

Usos naturals 457,76 40,57% 

Usos urbans, residencials, comercials i industrials 598,43 53,04% 

Sant Josep de sa Talaia 15.704,75 93,30% 

Usos abandonats i àrees marginals periurbanes 427,38 2,72% 

Usos agrícoles 3.240,14 20,63% 

Usos naturals 9.330,12 59,41% 

Usos urbans, residencials, comercials i industrials 2.707,11 17,24% 

Total 16.832,97 100,00% 
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5.2.1 Els tipus d’us del sòl 
 

  

Sant Josep de sa Talaia Eivissa 

 

          

Gràfic. Tipus d’usos del sòl més freqüents a l’illa d’Eivissa 

Interpretació.  

 

Malgrat el major pes relatiu que tenen els usos urbans al municipi d’Eivissa (53,04%), aquests ocupen una 

superfície molt menor  (598,43 Ha) a la que ocupa aquesta mateixa mena de superfícies al municipi de Sant 

Josep de sa Talaia (2.707,11 Ha). Aquest municipi per contra, es troba dominat per els usos naturals (59,41%) 

tot i que està intensament urbanitzat. 

 

En línies generals és possible afirmar que el municipi d’Eivissa té un caràcter fortament urbà, és més 

compacte i s’hi desenvolupa una gran activitat econòmica (especialment turística). Per contra, Sant Josep 

de sa Talaia té un caràcter més rural i la urbanització, tot i que és igualment omnipresent, hi és dispersa. 
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5.2.1 Els usos del sòl artificials 
 

  

Sant Josep de sa Talaia Eivissa 

   
      

Gràfic. Els usos artificials del sòl més freqüents a l’illa d’Eivissa 

municipis i  usos artificials Àrea (Ha) Àrea (%) 

Eivissa 559,62 17,85% 

A1. Nuclis de població 131,49 23,50% 

A10. Equipaments públics i privats 34,30 6,13% 

A2. Nuclis turístics 45,38 8,11% 

A4. Hortals d'oci i cases residencials 42,26 7,55% 

A5. Ús industrial i comercial 64,73 11,57% 

A6. Activitats extractives (pedreres) 15,89 2,84% 

A7. Sistemes generals (vies de comunicació) 179,10 32,00% 

A8. Àrees d’esbarjo 46,42 8,29% 

C3/A5. Masses d'aigua per a ús industrial 0,06 0,01% 

Sant Josep de sa Talaia 2.575,05 82,15% 

A1. Nuclis de població 7,54 0,29% 

A10. Equipaments públics i privats 13,03 0,51% 

A2. Nuclis turístics 146,45 5,69% 

A4. Hortals d'oci i cases residencials 656,99 25,51% 

A5. Ús industrial i comercial 159,12 6,18% 

A6. Activitats extractives (pedreres) 45,56 1,77% 

A7. Sistemes generals (vies de comunicació) 889,85 34,56% 

A8. Àrees d’esbarjo 235,87 9,16% 

C3/A5. Masses d'aigua per a ús industrial 420,64 16,34% 

Total 3.134,68 100,00% 
 

  



 

 98 

Cartografia digital de l’ocupació del territori d’Eivissa 2018 

Interpretació.  

 

El turisme (ús A2) és una de les majors activitats econòmiques d’ambdós municipis. La superfície 

dedicada a aquesta activitat a Sant Josep de sa Talaia (146,45 Ha) triplica la d’Eivissa ciutat (45,38 Ha). 

Aquesta diferència s’explica per la diferent forma en què aquesta activitat consumeix el sòl eivissenc 

a cada municipi: mentre a Eivissa ciutat aquesta activitat s’ordena majoritàriament en forma de grans 

hotels (cobertes 111 i 112A) que ocupen poca superfície en planta, a Sant Josep de sa Talaia ho fa en 

forma d’urbanitzacions (coberta 112A), que s’estenen horitzontalment per tot el territori (tot i que 

son especialment abundants al litoral). 

 

La indústria (ús A5) és també present als dos municipis, i sovint s’hi ordena en forma de polígons 

industrials (coberta 121). Les superfícies industrials tenen un pes força gran dins el municipi d’Eivissa, 

que arriba a aglutinar una superfície (64,73 Ha). Aquesta àrea correspon a quasi la meitat del que les 

superfícies industrials ocupen al municipi veí (159,12 Ha), malgrat que aquest darrer és molt més gran. 

En el cas de Sant Josep de sa Talaia, a més a més, hi ha una important superfície destinada a les Salines 

(ús C3/A5, 420,64 Ha) que cal esmentar per la seva singularitat. 

 

Els equipaments (ús A10) d’interès general (pistes d’esport, escoles, centres mèdics, etc.) es 

concentren al municipi d’Eivissa ciutat que, encara que sigui força més petit que Sant Josep de sa 

Talaia, té una dotació d’equipaments que quasi bé triplica (34,30 Ha) la de Sant Josep de sa Talaia 

(13,03 Ha). 

 

Els sistemes generals o vies de transport també tenen un gran pes en els dos municipis tot i que, altre 

cop, és possible detectar-hi diferències: mentre que al municipi d’Eivissa la majoria d’aquestes vies de 

transport (179,10 Ha) corresponen als carrers de la ciutat (coberta 122C), Ha), seves les rondes 

(coberta 122A) i el port (coberta 123); al municipi veí predominen petites carreteres (coberta 122A) i 

camins (coberta 122B). 

 

Finalment, si observem els usos residencials, és possible caracteritzar com viu la població en aquests 

dos municipis eivissencs: mentre la major part dels 51.128 habitants1 del municipi d’Eivissa es 

concentren en àrees (131,49 Ha) que segueixen una trama urbana mes o menys compacte  (ús A1 i 

coberta 111) , la majoria dels 27.732 habitants1 de Sant Josep de sa Talaia viu en cases unifamiliars, 

aïllades i envoltades per jardí, que en conjunt ocupen una superfície de 656,99 Ha (ús A4 i coberta 

112A). Aquest model urbanístic s’anomena urbanització difusa i és el que té un consum major  en 

termes de recursos (sòl, energia, aigua...).

 
1 Xifra oficial de població 2020. Instituto Nacional de Estadística. 
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6. ANNEX 1 DESCRIPCIÓ ORIGINAL DE LA CLASSIFICACIÓ DE COBERTES DE SÒL 

SEGONS CORINE LAND COVER 
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                        5.1.2. Water bodies 
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                       5.2.2. Estuaries 

                       5.2.3. Sea and ocean 
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7. ANNEX 2 LLISTAT DESGLOSSAT D’AREA OCUPADA PER CADA CATEGORIA DE 

COBERTA I ÚS DEL SÒL. 

 
 

Descripció coberta/ús Àrea (Ha) municipi 

1.1.1 Nuclis de població 146,15 Eivissa 

1.1.2.A Urbanització laxa. Urbanitzacions i àrees residencials 77,15 Eivissa 

1.1.2.B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 6,10 Eivissa 

1.2.1 Polígons industrials, comercials i equipaments 80,72 Eivissa 

1.2.2.A Carreteres i camins asfaltats 37,62 Eivissa 

1.2.2.B Camins rurals i carreranys 26,69 Eivissa 

1.2.2.C Carrers 73,40 Eivissa 

1.2.3 Ports marítims 29,86 Eivissa 

1.2.4 Aeroports 0,07 Eivissa 

1.3.1 Pedreres i zones d'extracció minera 15,89 Eivissa 

1.3.2 Abocadors 0,43 Eivissa 

1.3.3.A Zones en construcció 2,39 Eivissa 

1.3.3.B Àrees marginals 45,11 Eivissa 

1.4.1 Zones verdes i jardins 38,98 Eivissa 

1.4.2 Instal·lacions esportives i d’oci 20,08 Eivissa 

2.1.1 Cultius extensius de secà 6,88 Eivissa 

2.1.2.A Cultius intensius de farratges de regadiu 0,18 Eivissa 

2.1.2.B Cultius intensius d'hortalisses 1,50 Eivissa 

2.2.2 Horts d'arbres fruiters 3,66 Eivissa 

2.3.1 Pastures i camps abandonats 68,18 Eivissa 

2.4.1 Fruiters de secà esparsos associats amb herbacis 39,94 Eivissa 

2.4.2 Horts mixtes d'arbres fruiters i hortalisses 5,95 Eivissa 

3.1.1.C Arbres de fulla plana diversos 1,15 Eivissa 

3.1.1.D Marges amb vegetació diversa (oliveres, garrovers, mata_) 7,12 Eivissa 

3.1.2.A Pinars 112,63 Eivissa 

3.1.2.B Savinars 11,70 Eivissa 

3.1.2.C Pinar-savinar 116,99 Eivissa 

3.2.1.A Herbassars naturals humits 8,97 Eivissa 

3.2.2.C Bardisses 0,46 Eivissa 

3.2.2.D Matolls litorals 0,24 Eivissa 

3.2.4.A Brolles de romaní i cepell i Frigolars 87,19 Eivissa 

3.2.4.B Matollar en regeneració 14,67 Eivissa 

3.3.1.A Platges i arenals sense vegetació 6,47 Eivissa 

3.3.1.B Dunes i arenals amb vegetació 0,67 Eivissa 

3.3.2 Roquissars sense vegetació 7,06 Eivissa 

3.3.3 Roquissars amb vegetació esparsa 3,13 Eivissa 

4.1.1 Aiguamolls i basses temporals 0,40 Eivissa 

4.2.1 Saladars litorals 21,25 Eivissa 

5.1.1 Torrents i basses de desembocadura 1,04 Eivissa 

5.1.2 Basses artificials 0,16 Eivissa 

Sant Josep de sa Talaia 15.870,91  

1.1.1 Nuclis de població 7,79 Sant Josep de sa Talaia 

1.1.2.A Urbanització laxa. Urbanitzacions i àrees residencials 689,94 Sant Josep de sa Talaia 

1.1.2.B Urbanització dispersa. Nuclis rurals 176,09 Sant Josep de sa Talaia 

1.2.1 Polígons industrials, comercials i equipaments 101,12 Sant Josep de sa Talaia 

1.2.2.A Carreteres i camins asfaltats 205,12 Sant Josep de sa Talaia 

1.2.2.B Camins rurals i carreranys 330,88 Sant Josep de sa Talaia 

1.2.2.C Carrers 139,42 Sant Josep de sa Talaia 
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Descripció coberta/ús Àrea (Ha) municipi 

1.2.3 Ports marítims 4,11 Sant Josep de sa Talaia 

1.2.4 Aeroports 85,05 Sant Josep de sa Talaia 

1.3.1 Pedreres i zones d'extracció minera 45,85 Sant Josep de sa Talaia 

1.3.2 Abocadors 2,99 Sant Josep de sa Talaia 

1.3.3.A Zones en construcció 69,74 Sant Josep de sa Talaia 

1.3.3.B Àrees marginals 312,94 Sant Josep de sa Talaia 

1.4.1 Zones verdes i jardins 220,56 Sant Josep de sa Talaia 

1.4.2 Instal·lacions esportives i d’oci 27,13 Sant Josep de sa Talaia 

2.1.1 Cultius extensius de secà 834,32 Sant Josep de sa Talaia 

2.1.2.A Cultius intensius de farratges de regadiu 40,06 Sant Josep de sa Talaia 

2.1.2.B Cultius intensius d'hortalisses 31,32 Sant Josep de sa Talaia 

2.1.2.C Cultius intensius en hivernacles 1,61 Sant Josep de sa Talaia 

2.2.1 Vinya 55,71 Sant Josep de sa Talaia 

2.2.2 Horts d'arbres fruiters 164,86 Sant Josep de sa Talaia 

2.2.3 Camps d'oliveres 44,51 Sant Josep de sa Talaia 

2.3.1 Pastures i camps abandonats 584,09 Sant Josep de sa Talaia 

2.4.1 Fruiters de secà esparsos associats amb herbacis 1.822,75 Sant Josep de sa Talaia 

2.4.2 Horts mixtes d'arbres fruiters i hortalisses 106,87 Sant Josep de sa Talaia 

2.4.3 Terres de conreu o pastura mesclades amb vegetació natural 181,99 Sant Josep de sa Talaia 

2.4.4 Àrees agro-forestals 0,68 Sant Josep de sa Talaia 

3.1.1.C Arbres de fulla plana diversos 7,55 Sant Josep de sa Talaia 

3.1.1.D Marges amb vegetació diversa (oliveres, garrovers, mata_) 19,02 Sant Josep de sa Talaia 

3.1.2.A Pinars 23,61 Sant Josep de sa Talaia 

3.1.2.B Savinars 113,90 Sant Josep de sa Talaia 

3.1.2.C Pinar-savinar 6.795,98 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.1.A Herbassars naturals humits 29,81 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.1.B Herbassars naturals secs 22,54 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.1.C Pradells de plantes anuals i bulboses. 15,12 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.2.B Comunitats arbustives de ribera: murtars, baladrars, alocars (...) 4,89 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.2.C Bardisses 0,92 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.2.D Matolls litorals 36,34 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.3 Màquia escleròfil·la. Llentisclar 6,76 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.4.A Brolles de romaní i cepell i Frigolars 1.440,50 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.4.B Matollar en regeneració 58,69 Sant Josep de sa Talaia 

3.3.1.A Platges i arenals sense vegetació 23,99 Sant Josep de sa Talaia 

3.3.1.B Dunes i arenals amb vegetació 5,66 Sant Josep de sa Talaia 

3.3.2 Roquissars sense vegetació 184,31 Sant Josep de sa Talaia 

3.3.3 Roquissars amb vegetació esparsa 306,86 Sant Josep de sa Talaia 

3.3.4 Zones cremades 1,92 Sant Josep de sa Talaia 

3.2.2.A. Arbusts aerodinàmics litorals 0,86 Sant Josep de sa Talaia 

4.1.1 Aiguamolls i basses temporals 3,21 Sant Josep de sa Talaia 

4.2.1 Saladars litorals 55,28 Sant Josep de sa Talaia 

4.2.2 Salines 420,41 Sant Josep de sa Talaia 

5.1.1 Torrents i basses de desembocadura 1,91 Sant Josep de sa Talaia 

5.1.2 Basses artificials 3,36 Sant Josep de sa Talaia 

A1. Nuclis de població 131,49 Eivissa 

A10. Equipaments públics i privats 34,30 Eivissa 

A2. Nuclis turístics 45,38 Eivissa 

A3. Nuclis i construccions agrícoles 0,64 Eivissa 

A3/A9. Construccions agrícoles abandonades 0,23 Eivissa 

A4. Hortals d'oci i cases residencials 42,26 Eivissa 

A4/A9. Cases residencials abandonades 0,32 Eivissa 

A5. Ús industrial i comercial 64,73 Eivissa 
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Descripció coberta/ús Àrea (Ha) municipi 

A5/A9. Ús industrial i comercial abandonat 0,01 Eivissa 

A5/C1. Àrees marginals periurbanes. Solars buits 38,81 Eivissa 

A6. Activitats extractives (pedreres) 15,89 Eivissa 

A7. Sistemes generals (vies de comunicació) 179,10 Eivissa 

A8. Àrees de lleure 46,42 Eivissa 

B1. Ús agrícola extensiu 46,82 Eivissa 

B2. Ús agrícola intensiu 11,29 Eivissa 

B3. Àrees marginals agrícoles 1,07 Eivissa 

B3/C1. Terres de cultiu abandonades i pastures 11,56 Eivissa 

C1. Vegetació natural 439,66 Eivissa 

C2. Àrees naturals sense vegetació. Roca i arena 16,66 Eivissa 

C3. Masses d'aigua 1,04 Eivissa 

C3/A5. Masses d'aigua per a ús industrial 0,06 Eivissa 

C3/B2. Masses d'aigua per a ús agrícola intensiu 0,10 Eivissa 

C3/C1. Masses d'aigua amb vegetació natural 0,40 Eivissa 

Sant Josep de sa Talaia 15.870,91  

A1. Nuclis de població 7,54 Sant Josep de sa Talaia 

A10. Equipaments públics i privats 13,03 Sant Josep de sa Talaia 

A10/A9. Equipaments abandonats 3,11 Sant Josep de sa Talaia 

A2. Nuclis turístics 146,45 Sant Josep de sa Talaia 

A3. Nuclis i construccions agrícoles 57,20 Sant Josep de sa Talaia 

A3/A9. Construccions agrícoles abandonades 3,93 Sant Josep de sa Talaia 

A4. Hortals d'oci i cases residencials 656,99 Sant Josep de sa Talaia 

A4/A9. Cases residencials abandonades 2,17 Sant Josep de sa Talaia 

A5. Ús industrial i comercial 159,12 Sant Josep de sa Talaia 

A5/A9. Ús industrial i comercial abandonat 2,85 Sant Josep de sa Talaia 

A5/C1. Àrees marginals periurbanes. Solars buits 132,06 Sant Josep de sa Talaia 

A6. Activitats extractives (pedreres) 45,56 Sant Josep de sa Talaia 

A6/A9. Activitats extractives abandonades 0,29 Sant Josep de sa Talaia 

A7. Sistemes generals (vies de comunicació) 889,85 Sant Josep de sa Talaia 

A7/A9. Vies de comunicació abandonades 0,74 Sant Josep de sa Talaia 

A8. Àrees de lleure 235,87 Sant Josep de sa Talaia 

B1. Ús agrícola extensiu 2.701,57 Sant Josep de sa Talaia 

B1/C1. Ús agrícola extensiu amb vegetació natural 181,99 Sant Josep de sa Talaia 

B2. Ús agrícola intensiu 399,55 Sant Josep de sa Talaia 

B3. Àrees marginals agrícoles 62,87 Sant Josep de sa Talaia 

B3/C1. Terres de cultiu abandonades i pastures 414,30 Sant Josep de sa Talaia 

C1. Vegetació natural 8.809,84 Sant Josep de sa Talaia 

C2. Àrees naturals sense vegetació. Roca i arena 515,16 Sant Josep de sa Talaia 

C3. Masses d'aigua 1,91 Sant Josep de sa Talaia 

C3/A5. Masses d'aigua per a ús industrial 420,64 Sant Josep de sa Talaia 

C3/B2. Masses d'aigua per a ús agrícola intensiu 3,13 Sant Josep de sa Talaia 

C3/C1. Masses d'aigua amb vegetació natural 3,21 Sant Josep de sa Talaia 
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8. ANNEX 3 MAPES 
 

Les cobertes artificials d’Eivissa ciutat 
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Les cobertes naturals d’Es Vedrà, Cala d’Hort i al voltant 

 


