L'OBSERVATORI

DE SOSTENIBILITAT
L'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa
és un projecte de la Fundació
IbizaPreservation dirigit a millorar el
coneixement al voltant de l'estat actual
de la sostenibilitat de l'illa, un treball
basat en la recopilació i anàlisi de
dades.

L'INFORME DE SOSTENIBILITAT
D'EIVISSA 2020
i ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Des de l'Observatori de Sostenibilitat continuem treballant per a
donar seguiment als Objectius de Desenvolupament Sostenible
de Nacions Unides (ODS) a Eivissa i, per això, hem ajustat el nostre
sistema d'indicadors per tal de valorar el grau de compliment de
l'Agenda 2030 mitjançant l'aportació d'informació anual veraç
sobre la situació de l'illa.
I per a això, en total s'han desenvolupat 53 indicadors ambientals
emmarcats en diverses metes de 12 dels 17 ODS. La totalitat de les
dades recopilades, la metodologia emprada i les fonts usades es
troben disponibles en la web ibizapreservation.org.
El present document és un resum executiu dels resultats de l'anàlisi
completa que està disponible en la web.

ODS 2: ACONSEGUIR LA SEGURETAT
ALIMENTÀRIA I PROMOURE
L'AGRICULTURA SOSTENIBLE

META 2.3
PRODUCCIÓ AGRÍCOLA A PETITA ESCALA

Per a 2030 es pretén duplicar la productivitat agrícola i els
ingressos dels productors d'aliments en petita escala

2.3.1

2.3.2

Segons les dades del Govern Balear, la superfície agrària útil
(SAU) va créixer en 2020 un 53,9% respecte de 2019 quan les
hectàrees de SAU van ser 5.859, mentre que aquest 2020
aquesta xifra va ascendir fins a les 9.019 hectàrees de les
quals, 5.690 van correspondre a cultius agrícoles i 3.329
hectàrees es van dedicar a pastures.

Pel que fa a les superfícies i produccions de
cultius herbacis extensius, en 2020 va
guanyar pes el cultiu de cereals. En el referit
als farratges, si bé la superfície dedicada als
mateixos va ser menor que al 2019, les tones
produïdes van créixer de 4.580 en aquest any
fins a les 5.710 de 2020. Una mala dada és el
que ofereix a Eivissa el cultiu d'hortalisses ja
que aquest va decréixer en 2020
significativament respecte de l'any anterior
tant en nombre d'hectàrees conreades
(-59,23%) com en tones produïdes (-66,5).

Distribució general de terres

2.3.3

Cens i explotacions de
ramaderia

El nombre de caps de bestiar oví ha minvat un 7,9% i això, a
pesar que l'any passat es van registrar 309 explotacions
ovines a l'illa, 7 més que l'any anterior: el bestiar oví ha
descendit un 57,6% entre 2015 i 2020 a Eivissa. Descendeix
també el bestiar porcí un 21,8%.
Al 2020 la cabanya bovina era un 78.9% inferior a la de 2015.
Així mateix, el bestiar cabrú va descendir un 17,8% entre
2019 i 2020: una caiguda del 56,06% en només un lustre. La
cunicultura està en una situació més o menys estable, amb
213 conills enfront dels 215 de 2019.
Entre les dades positives destaca la helicicultura amb el mig
milió de caragols registrat. També va augmentar en un 27,9%
el nombre de gallines registrades durant 2020 respecte de
2019. Quant a la resta d'ocells de corral, aquestes van
créixer en un espectacular 339,23% en 2020.
El nombre de cavalls va créixer un 13,3% amb 914 animals
registrats en les 233 explotacions equines que hi havia a
Eivissa en 2020 (15 més que en 2019)

Superfície i producció agrària

Pel que fa als fruiters, descendeixen les
hectàrees en extensiu (ametller, garrofer i
figuera) però augmenta la seva producció
aconseguint les 898 tones en 2020 (427 més
que en 2019). Si ens fixem en els cítrics,
aquests van registrar en el mateix període un
lleuger descens tant en hectàrees conreades
com en volum de producció amb 80 hectàrees i
452 tones en 2020, quan en 2019 van ser 85 i
557 respectivament. Quant als fruiters no
cítrics, aquests van registrar un augment molt
significatiu passant de les 22 hectàrees
conreades en 2019 amb 74 tones produïdes en
2019, a les 517 hectàrees amb 200 tones de
2020.

ODS2
FAM ZERO

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

META 2.4: PRÀCTIQUES AGRÍCOLES SOSTENIBLES I RESILIENTS
2.4.1 Operadors
en Producció
ecològica

L'any 2020 va registrar un increment del 5,3% respecte de 2019 en el
conjunt d'operadors inscrits amb 99 productors i 44 elaboradors.

Evolució dels operadors d'agricultura ecològica a Eivissa 1998-2020

2.4.2
Distribució de
l'agricultura
ecològica per
municipis

Eivissa compta amb un 11,2% de la superfície agrària útil
en ecològic: 792 hectàrees.
La superfície agrícola ecològica inscrita a Eivissa ha
crescut en 2020 amb la incorporació de 22 noves
hectàrees. Això suposa un increment del 2,8% respecte
de les dades registrades en 2019.
Santa Eulària des Riu segueix al capdavant en superfície
dedicada a l'agricultura ecològica, amb 266 ha (el 33,5%
del total). Li segueix Sant Antoni de Portmany amb 182
ha (22,9%), Sant Josep de sa Talaia amb 179 ha (22,6%),
Sant Joan de Labritja amb 160 ha (20,2%), i, finalment,
Eivissa amb 5 ha (0,6%).
El cultiu ecològic majoritari a Eivissa és el de les
pastures i farratges (29%), seguit pels boscos i la
recol·lecció (17%), el guaret i l'adob verd (16%), els
cereals i les lleguminoses (9%), la fruita seca (9%),
l'olivar (6%), l'hortalissa i els tubercles (5%), la vinya
(4%) i, en últim lloc, els fruiters (2%).
A l'illa no predomina cap mena de cultiu especialment ja
que la presència dels diferents tipus és més heterogènia
que en la resta de Balears
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Distribució municipal de l'agricultura ecològica en núm. d'hectàrees en 2020

2.4.3 Sobirania
alimentària

La indústria agroalimentària continua creixent a Eivissa, i dins
d'aquesta, els negocis que comercialitzen productes ecològics al
detall, que en 2020 ja eren 13 a l'illa.
Malgrat això, les Pitiüses continuen depenent absolutament de les
importacions exteriors en totes les categories menys en una de
productes agroalimentaris.
Es consumeixen 4.9 vegades més llegums i hortalisses que les que
es produeixen.

ODS 2
FAM ZERO
META 2.3 PRODUCCIÓ AGRÍCOLA
A PETITA ESCALA

TERRES I CULTIUS

META 2.A: INVERSIONS
EN AGRICULTURA
Per a 2030:
Augmentar les
inversions en la
infraestructura rural i
la recerca agrícola

2.A.4 Pressupostos
Agricultura del
Consell d'Evissa
2020
PRESSUPOST TOTAL MEDI
RURAL I MARÍ 2020:
3.996.462,53 €
% DEL PRESSUPOST TOTAL:
11,87%

La superfície agrària útil
(SAU) va créixer un 53,9%
en 2020 respecte de 2019

2019 : 5.859 H
2020: 9.019 H

Eivissa és l'illa de
Balears amb menor
percentatge de SAU

16% del total

La superfície forestal va augmentar un 35,11%: 40.401 H

- - - --- - - -BESTIAR
----

Oví : -7,9%
Porcí: -21,8%
Boví: -23,07%
Cabrú: -17,8%

Conills : Es manté
Caragols: 500.000
Abelles: 31%
Gallines: +27,9%
Ocells de corral: +339,23%

Malgrat al descens de la
cabanya ramadera,
l'augment de femelles
reproductores podria
traduir-se un canvi de
tendència enguany

- - - --- - - - - - - -

META 2.4: PRÀCTIQUES
AGRÍCOLES SOSTENIBLES I
RESILIENTS

Operadors inscrits:

+ 5,3%
La superfície agrícola
ecològica ha crescut en 2020
amb la incorporació de 22 H

+2,8% respecte
de 2019

11.2 %
de la SAU en
ecològic

792 hectàrees

Santa Eulària: 266 ha (el 33,5% del total).
Sant Antoni: 182 ha (22,9%)
Sant Josep de sa Talaia: 179 ha (22,6%)
Sant Joan de Labritja: 160 ha (20,2%)
Eivissa: 5 ha (0,6%)

- - - --- - - - - - - -

META 2.A: INVERSIONS
EN AGRICULTURA
PRESSUPOST TOTAL MEDI
RURAL I MARÍ 2020:
3.996.462,53

11,87%
% DEL PRESSUPOST TOTAL:

ODS 3 SALUT I BENESTAR

L'OBJECTIU DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Nº3 BUSCA GARANTIR UNA VIDA
SANA I PROMOURE EL BENESTAR
PER A TOTS EN TOTES LES EDATS

META 3.9 SALUT
MEDIAMBIENTAL
(QUÍMICS I
POL·LUCIÓ)

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

3.9.1 QUALITAT DE L'AIRE
2020 VA SUPOSAR MÍNIMS HISTÒRICS PEL QUE FA A
L'EMISSIÓ DE GASOS CONTAMINANTS PER MOR DE L'ESTAT
D'ALARMA, EL CONFINAMENT I LA REDUCCIÓ D'ACTIVITAT
REGISTRADA A EIVISSA ARRAN DE LA PANDÈMIA DEL
CORONAVIRUS.

Durant el 2020, tots els registres de diòxid de sofre SO2 es van
situar en la categoria de “molt bo” (menor de 100 μg/m³).
Pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), analitzant la mitjana de tota
l'illa, s'observa que des de l'any 2005 no es registraven valors tan
baixos de NO2, una de les emissions responsables de la pluja
àcida, i molt tòxica per a la salut i per als éssers vius.
Quant a l'Ozó (O3) - un contaminant secundari, d'origen
fotoquímic- aquest té com a valor objectiu una concentració de 120
μg/m³ en el màxim diari de les mitjanes mòbils octohorarias.
D'altra banda, per a les partícules en suspensió (PM10), la llei
estableix com a valor límit una concentració de 50 µg/m³, que no
podrà superar-se en més de 35 ocasions per any i de 40 µg/m³ per
a la mitjana anual. En els valors de 2020 s'observa que només en
10 dates la mitjana diària va superar els 50 µg/m³.

ODS 3
META 3.9
META 3.9 SALUT MEDIAMBIENTAL (QUÍMICS I
POL·LUCIÓ)

Per a 2030: reduir substancialment el nombre de morts i
malalties produïdes per productes químics perillosos i la
contaminació de l'aire

SO2
La qualitat de l'aire a l'illa
va millorar durant 2020
gràcies als mínims
històrics en emissió de
gasos contaminants per
mor de l'Estat d'Alarma

Durant el 2020, tots els
registres de diòxid de sofre
SO2 es van situar en la
categoria de “molt bo”
(menor de 100 μg/m³)

- - - ---Registres
- - - - -de- -

- - - --- - - - - - - Des de l'any 2005 no es NO2
registraven valors tan
baixos de NO2
L'Ozó (O3) és un contaminant
secundari, d'origen fotoquímic
que es forma per l'acció de la
llum solar i en presència d'òxids
de nitrogen, hidrocarburs i
compostos orgànics

Valor objectiu:
120 μg/m³ en el
màxim diari

Vila: 98%
Sant Antoni: 100%
Can Misses: 94%
Torrent: 99%

- - - --- - - - - - - -

O3

En 2020 aquest valor va
ser superat el 10/04 en
les estacions de Sant
Antoni i Torrent; i el
25/05 a Sant Antoni

-Màxims
- - ---permesos
------La llei estableix com a
valor límit de
partícules en
suspensió una
concentració de 50
µg/m³, que no podran
superar-se en més de
35 ocasions per any i
de 40 µg/m³ per a la
mitjana anual

nitrogen en la
categoria de
"molt bo":

69%

dels registres de
2020 trobava en
nivell “molt bo”

amb l'estació de Vila amb
les xifres més baixes
registrades (61%) i Can
Misses amb les més
elevades (75%).

- - - --- - - - - - - E n 20 20 s ' o bs er va
PM10 que en 10 dates la
mitjana diària va
super ar els 50 µg/m³,
cin c d' elles en die s
con secutius
possi bl ement pe r la
calit j a

Són b o nes dades e n c a r a que e s trac ta
d'un any excepcion a l a b s olut ame nt
con di ci onat per la p a r à lis i d'a c tiv itat a
causa de la COVI D 19

- - - --- - - - - - - -

ODS 4 EDUCACIÓ DE
QUALITAT
L'educació ambiental suposa una presa de consciència de la realitat
i de la nostra relació amb la naturalesa, així com dels problemes
que deriven d'aquestes relacions

META 4.7 EDUCACIÓ GLOBAL PER Al
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
PER AL 2030: ASSEGURAR QUE TOT EL ALUMNAT ADQUIREIX ELS
CONEIXEMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS NECESSARIS PER A PROMOURE
EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

4.7.1 RECURSOS I ACTIVITATS
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A EIVISSA
Fins al 2019, la major part de l'educació
mediambiental extra-acadèmica a Eivissa l'oferia la
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, no
obstant això en 2020, a causa de la crisi de
coronavirus, les activitats d'educació ambiental van
haver de reduir-se significativament i moltes d'elles
es van tornar telemàtiques. Així, els participants en
les sessions oferides pel GOIB en centres escolars
van passar de 3647 en 2019 a 510 en 2020, un 86%
menys.
Pel que fa al Consell d'Eivissa, cal emfatitzar l'esforç
d'aquesta institució malgrat els inconvenients de la
pandèmia a reforçar la seva oferta en aquest sentit,
aconseguint al 2020 augmentar el nombre
d'assistents als seus cursos respecte de 2019
(1956) aconseguit en 2020 els 2224, una xifra que a
poc a poc va aproximant-se als assistents
(1888) però aquesta xifra continua sent molt baixa si
es compara amb el nombre d'assistents enregistrats
al 2017 que va ser de gairebé el doble amb 4329
assistents als 168 cursos d'aquest any.
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ODS 4
EDUCACIÓ DE QUALITAT
META 4.7 EDUCACIÓ GLOBAL PER Al
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Per al 2030: assegurar que tots els
alumnes adquireixin els coneixements
teòrics i pràctics necessaris per a
promoure el desenvolupament
sostenible

4.7.1 RECURSOS I ACTIVITATS
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A EIVISSA

Fins a 2019, el gruix de
l'educació
mediambiental extraacadèmica oferida a
Eivissa l'ofereix la
Conselleria de Medi
Ambient del Govern
Balear

A causa de la crisi de
coronavirus, les activitats
d'educació ambiental van
haver de reduir-se
significativament i moltes
d'elles de van tornar
telemàtiques

Participants en les sessions
ofertes pel GOIB en centres
escolars van passar de 3647 en
2019 a 510 en 2020

2020
- - - --- - - - - - Malgrat els
-inconvenients de la
pandemia el
Consell ha reforçat
la seva oferta

-86%
En 2020 va
augmentar el
nombre d'assistents
respecte de 2019
(1956) arribant al
2020 fins als 2224

Consell de Ibiza

+13,7%

- - - --- - - - - - - -

IbizaPreservation
Des de IbizaPreservation creem l'Aula de Sostenibilitat.
En la generació de continguts van col·laborar Plastic Free Eivissa i
Formentera, Aliança per l'Aigua, Ibiza Produce Observatori de
Sostenibilitat, el Fòrum Marí i Aliança Mar Blava amb la intenció
d'oferir diversos temes, tots ells relacionats amb el medi ambient i
amb les nostres illes.
Aquests materials gratuïts es van produir en català, castellà o anglès,
destinats a nens de primària i secundària.
Els materials estan agrupats per temes i segueixen penjats a la
nostra aula de Google Classroom, de lliure accés.

- - - --- - - - - - - -

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

META 6.1 ACCÉS A L'AIGUA
POTABLE

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

6.1.1 Demanda urbana d'aigua

La demanda urbana d'aigua a Eivissa ha disminuït entre 2019 i 2020 un 12%.
A Eivissa, el consum d'aigua subterrània per a proveïment urbà es va reduir un 18% i el consum
d'aigua dessalada va disminuir un 9%.
En tots els municipis s'ha donat una disminució en la compra d'aigua dessalada excepte a Santa
Eulària.

6.1.2 Consum turístic
En 2020, un 58% de l'aigua consumida a l'illa d'Eivissa es va donar durant els mesos de temporada
alta, mentre que, en 2019, va ser un 63%.
Aquesta situació es dóna en tots els municipis de les Pitiüses.
La ràtio de consum o dotació augmenta el doble.
S'ha mantingut la relació entre el subministrament d'aigua dessalada i subterrània entre les
temporades.
En temporada baixa es va subministrar un 70% d'aigua dessalada i en temporada alta un 68%
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META 6.3 QUALITAT D'AIGUA
CONTAMINACIÓ I AIGÜES RESIDUALS

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

6.3.1 Qualitat de les aigües depurades

En 2020, 2 de les 10 depuradores de l'illa d'Eivissa han abocat aigües deficientment
depurades.
De les aigües depurades, un 55% s'han depurat deficientment i s'han abocat a la mar. El
99% de les aigües mal depurades corresponen a la depuradora de Vila, sent aquesta la
depuradora que major cabal depura a l'illa.

6.3.2 Salinitat de les aigües depurades
Per tercer any consecutiu, totes les depuradores de l'illa d'Eivissa excepte la depuradora
de Sant Joan aboquen aigües amb salinitats per sobre del límit per a la seva
reutilització.
Un 80% de les aigües depurades a l'illa d'Eivissa mostren salinitats elevades, inutilitzantles per a ús agrícola.
8 punts més que en 2019 i 13 que en 2018

2

DE LES 10 DEPURADORES
AMB VALORS DE CÀRREGA
ORGÀNICA SUPERIORS
ALS LEGALS

98%
1
80%

AIGÜES AMB SALINITAT
ELEVADA

SOLO UNA DEPURADORA
NO VERTIÓ AGUA SALADA

AIGÜES DEPURADES AMB
MASSA CONDUCTIVITAT PER
A ÚS AGRÍCOLA

6.3.3 Qualitat de les aigües residuals que aRRIBEN A les depuradores
En 2020, 5 de les 10 depuradores de l'illa d'Eivissa van rebre aigües amb matèria
orgànica o sòlids en suspensió superior als valors permesos.
En un 63.72% del cabal se superen els límits legals.

50%

DE LES DEPURADORES
VAN REBRE AIGUA AMB
MASSA MATÈRIA
ORGÀNICA I SÒLIDS EN
SUSPENSIÓ

63.7%
DEL CABAL SE SUPEREN
ELS LÍMITS LEGALS

META 6.4
ÚS EFICIENT DE
RECURSOS
HÍDRICS

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

6.4.1 Aigües no registrades (ANR) en la xarxa
de subministrament
L'aigua no registrada ascendeix d'un 28% en
2019 a un 32% en 2020 en la xarxa de
subministrament de l'illa d'Eivissa fins a arribar al
les 4,6 hm³ durant 2020.

Sant Josep i Santa Eulària superen el 25%
d'aigües no registrades en la xarxa requerit pel
Pla Hidrològic de Balears per a l'any 2021. Santa
Eulària ha municipalitzat xarxes privades, la qual
cosa justificaria l'augment en les pèrdues
registrades.

6.5.1 Producció d'aigua dessalada
La quantitat d'aigua dessalada produïda ha
disminuït al 2020 a causa de la situació sanitària. No
obstant això, aquest volum és major que el
consumit en 2018 i els anys anteriors. A Eivissa ha
descendit un 12%.

META 6.5
GESTIÓ INTEGRAL
DE RECURSOS
HÍDRICS
D'AQUÍ A 2030, IMPLEMENTAR LA
GESTIÓ INTEGRADA DELS
RECURSOS HÍDRICS A TOTS ELS
NIVELLS, FINS I TOT MITJANÇANT
LA COOPERACIÓ
TRANSFRONTERERA, SEGONS SIGUI
PROCEDENT

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

Les dessaladores de l'illa d'Eivissa continuen
mantenint una certa estacionalitat en la producció,
veient-se una disminució en la producció en tots
els mesos a partir de la declaració d'estat
d'alarma, especialment a l'abril del 2020. En tots els
municipis s'ha enregistrat un descens en el consum
d'aigua dessalada excepte a Santa Eulària.
El municipi amb major quantitat d'aigua
dessalada subministrada per habitant és Sant
Josep, igual que en 2019.

6.6.1 Sequera Meteorològica
A Eivissa no es donaven pluviometries tan baixes
des de 2014, mentre que a Santa Eulària 2019 i
2020 van registrar mateixes pluviometries. 2020
ha estat un any caracteritzat per una sequera
moderada.
6.6.2 Sequera hidrològica
Eivissa va entrar en prealerta per sequera a
l'octubre de 2020 mantenint-se en prealerta la resta
de l'any. És el tercer any consecutiu en el qual l'illa
entra en prealerta per sequera després de l'estiu. Més
de la meitat dels anys estudiats s'ha decretat la
prealerta per sequera o l'alerta per sequera.

ODS 6
META 6.1 ACCÉS
A L'AIGUA POTABLE

-12%
-9%

Demanda urbana d'aigua
Consum d'aigua
subterrània

Consum turístic
58% de l'aigua consumida
en els mesos de temporada alta

La ràtio de consum
augmenta el doble en temporada

70% d'aigua dessalada
en temporada baixa

META 6.3 QUALITAT
D'AIGUA CONTAMINACIÓ I
AIGÜES RESIDUALS
2 de les 10 depuradores de l'illa
han abocat aigües deficientment
depurades.
Un 55% s'han depurat
deficientment i s'han abocat a la
mar

- - - --- - - - - - - -

El 99% de les aigües mal
depurades corresponen a la
depuradora de Vila.
Un 80% de les aigües
depurades mostren salinitats
elevades

5 de les 10 depuradores de l'illa
van rebre aigües amb matèria
orgànica superior als valors
permesos

L'aigua no
META 6.4
registrada
Ú
S
EFICIENT DE
ascendeix d'un
R
ECURSOS
28% al 2019 a un
HÍDRICS
32% al 2020

4,6 hm3
en 2020
Santa Eulària ha
municipalizado
redes privadas

63,72%

va superar
els límits legals

Sant Josep i Santa
Eulària superen el
25% d'aigües no
registrades en la
xarxa requerit pel
Pla Hidrològic

- - - --- - - - - - - -

META 6.5 GESTIÓ
INTEGRAL DE
RECURSOS HÍDRICS
La quantitat d'aigua
dessalada produïda ha
disminuït un 12% en
2020 a causa de la
situació sanitària

- - - --- - - - - - - -

Disminució en la
producció d'aigua
dessalada a partir de la
declaració d'estat
d'alarma

No es registraven
El municipio con mayor
pluviometries
cantidad de agua
META 6.6
desalada por
tan baixes a Eivissa
ECOSISTEMES
habitante
des de 2014,
RELACIONATS AMB es Sant Josep
mentre que a Santa
AIGUA
Eulària 2019 i 2020
2020ha estat el tercer
van registrar
any consecutiu en el
mateixes
qual l'illa entra en
pluviometries

- - - --- - - - - - - -

2020 ha estat un any
caracteritzat per una sequera
meteorològica moderada

prealerta per sequera
hidrològica després
de l'estiu

- - - --- - - - - - - -

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

META 7.1. ACCÉS UNIVERSAL A L'ENERGIA
D'aquí a 2030, garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i
moderns

7.1.1 Generació elèctrica
Al 2020 es va generar a Eivissa 136,9 GWh; el 63,1% a través de turbines de gas natural,
el 35,9% amb motors a dièsel i 1% amb energia solar fotovoltaica. Si comparem les
dades de demanda i generació, s'aprecia que en 2020 es va produir a l'illa solament
al voltant del 18% de l'energia demandada en aquest any, el 82% restants necessaris
per a cobrir la demanda va ser subministrat per l'enllaç Mallorca-Eivissa.

7.1.2. Demanda Elèctrica
La demanda d'energia elèctrica anual registrada de 2017 a 2019 a l'illa d'Eivissa, va anar
d'al voltant de 900 GWh anuals amb una tendència de creixement del 2%. No obstant
això, en 2020 per mor de la crisi del coronavirus, la demanda elèctrica de l'illa va ser
de 756,7 GWh, un 19,3% menor en comparació a l'any anterior.

META 7.2 ENERGIES RENOVABLES
D'aquí a 2030, augmentar considerablement la proporció d'energia renovable en el
conjunt de fonts energètiques
7.2.1 Generació-Demanda
Al 2020 les energies renovables constituïen únicament l'1% del total de l'energia
produïda a Eivissa i només un 0,18 del consum final, motiu pel qual l'illa segueix molt
lluny de complir l'objectiu d'aconseguir una proporció d'energia renovable del 35%
per a 2030. D'altra banda, en 2020 el percentual de generació fotovoltaica respecte a
l'energia produïda a Eivissa va ascendir a l'1%, però, anualment, es va produir menys
energia fotovoltaica que en 2019 malgrat que la potència instal·lada d'aquesta
tecnologia era major.

ODS 7
ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT
META 7.1 ACCÉS UNIVERSAL A l'ENERGIA
D'aquí a 2030: garantir l'accés universal a
serveis energètics assequibles, fiables i moderns

Demanda elèctrica
Al 2020 a causa de la crisi
del coronavirus, la
demanda elèctrica de l'illa
va ser de 756,3 GWh, un
19,3% menor que en 2019

- - - --- - - - - - - -

A l'abril, maig i juny, quan tot
el país es trobava sota l'estat
d'alarma, aquesta reducció
va ser del 32% de mitjana

- - - --- -La-generació
- - - - -a

Eivissa es va reduir
L'evolució de la
Energia
un 53% en 2019
generació a Eivissa
mentre que en
mostra una reducció generada
2020 aquesta
significativa des de
disminució va ser
2018
Per mor de l'enllaç elèctric
del 67%

Al 2020 en total es va
generar a Eivissa 136,5 GWh.
El 63,3% a través de turbines de
gas natural.
El 36% amb motors a dièsel
El 0,7% amb energia solar
META 7.2 ENERGIES RENOVABLES
fotovoltaica
Mallorca-Eivissa

Augmentar la proporció d'energia renovable en el
conjunt de fonts energètiques

- - - --- - - - - - - -

Però,
El percentual de
Energia
anualment es va
generació
fotovoltaica
produir menys
fotovoltaica
respecte a
energia fotovoltaica
l'energia produïda
que en 2019 i 2017,
a Eivissa en 2020
malgrat que la
va ascendir al
potència instal·lada

0,7 %

va ser major

- - - --- - - - - - - -

Passar a l'acció

Per als pròxims
anys, s'espera
Però per a aquest canvi és imprescindible
una transició
que Eivissa compleixi amb un compromís
energètica real a
d'accions futures encaminades cap al
l'illa cap a un
tancament de la central tèrmica, el foment
model més
l'autoconsum compartit i horts solars;
sostenible
l'electrificació del parc de vehicles; el
desenvolupament d'una xarxa de punts de
recàrrega; o la rehabilitació d'edificis perquè
tinguin un baix o nul consum energètic

- - - --- - - - - - - -

ODS 8:
TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

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

META 8.9 TURISME SOSTENIBLE

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

8.9.1 Arribada de turistes

Des de 2016 les Pitiüses superen els 3 milions anuals de turistes i en 2019 van
representar una cinquena part dels turistes de les Balears. La pandèmia del coronavirus
va fer que per primera vegada aquesta xifra descendís.

8.9.2 Turistes per cada 100 habitants

Eivissa-Formentera en el seu conjunt va registrar en 2020 360 turistes per cada 100
habitants, un 83% menys que en 2019 a causa de la pandèmia.

8.9.3 Impacte econòmic del turisme

ODS 8
TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació
plena i productiva i el treball decent per a
tothom

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

turistes
2020 en 615.954
comparació als
3.145.160 de 2019

-80,41%

360

- - - --- - - - - - 310.902
TURISTES NACIONALS
305.050
TURISTES ESTRANGERS

Turistes per cada
100 habitants

-83%
RESPECTE DE 2019

- - - --- - - - - - - -

IMPACTE ECONÒMIC DEL
TURISME
498,35
MILIONS
D'EUROS
EN 2020

- - - --- - - - - - - -

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

META 11.1 ACCÉS A l'HABITATGE

META
11.1 ACCESO A LA VIVIENDA
Per a 2030: assegurar l'accés de totes les persones a
habitatges i serveis bàsics adequats, assegurances i
assequibles i millorar els barris marginals
11.1.1 EVOLUCIÓ DEL VALOR MITJÀ DELS BÉNS IMMOBLES URBANS

11.1.2

NOMBRE

I

VALOR

MITJÀ

DELS

MOBLES

IMMOBLES

URBANS

RESIDENCIALS PER MUNICIPIS

El valor mitjà de tots els tipus de béns immobles i dels béns residencials de l'illa
d'Eivissa va ser de 4896 € el m2
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11.1.5 EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE URBANA, URBANITZABLE

META 11.2 TRANSPORT PÚBLIC
Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs,
a s s e q u i b l e s , a c c e s s i b l e s i s o s t e n i b l e s p e r a t o t s i m i l l o ra r la
seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del
transport públic
11.2.1 Parc de vehicles
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Descendeix lleugerament el nombre de vehicles per cada 100.000 habitants dels 1017.75
de 2019 als 997,29 de 2020. Els vehicles matriculats enguany van ser 3.414 un 12.78%
menys que en 2019
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11.2.4 Usuaris del transport públic

META 11.3 URBANITZACIÓ INCLUSIVA I
SOSTENIBLE

PER AL 2030, AUGMENTAR LA URBANITZACIÓ INCLUSIVA I
SOSTENIBLE I LA CAPACITAT PER A UNA PLANIFICACIÓ I
GESTIÓ PARTICIPATIVES, INTEGRADES I SOSTENIBLES
DELS ASSENTAMENTS HUMANS
11.3.3 EVOLUCIÓ DEL SÒL RÚSTIC I URBÀ

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

ODS 11
CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives,
segures, resilients i sostenibles
META 11.1 ACCÉS A l'HABITATGE
D'aquí a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a
habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles
i millorar els barris marginals
Valor mitjà dels béns d'ús
residencial

Valor mitjà dels béns d'ús
residencial

4896€ m2

93674,2 € 2019
1280204,7 €

Evolució del preu de compra d'habitatge per municipis
2009-2020

2020

Evolució del preu de lloguer per municipis 2009-2020

META 11.2 TRANSPORT PÚBLIC
Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs,
assequibles, accessibles i sostenibles per a tots i millorar la
seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del
transport públic
Variación interanual (%) de la
matriculación de vehículos

Taxa de motorització1998-2020
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META 11.3 URBANITZACIÓ INCLUSIVA I
SOSTENIBLE

Per al 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la
capacitat per a una planificació i gestió participatives, integrades i
sostenibles dels assentaments humans
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Valor catastral rústic

META 11.6 DEIXALLES I CONTAMINACIÓ EN
CIUTATS
D'aquí a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats,
fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió de les
deixalles municipals i d'un altre tipus
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ODS 12: PRODUCCIÓ I
CONSUMS RESPONSABLES
L'OBJECTIU 12 CERCA GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ
SOSTENIBLES

ODS 12
META 12.5
PREVENCIÓ, REDUCCIÓ, RECICLATGE I
REUTILITZACIÓ DE DEIXALLES
La recollida selectiva de residus a Eivissa es va
desplomar un 27% a causa de la pandèmia

2020

El total de residus que van
arribar en 2020 a
l'abocador de Ca na Putxa
va disminuir un 24,29%
respecte de 2019

Les 98.257,45 tones que va
rebre l'abocador suposen
la xifra més baixa fins avui

-Objectiu
- - ---de
- -la- - - - Llei Balear
Reducció del 50%
del pes de cada
fracció de residus
domèstics i
comercials

L'impacte del
coronavirus
Mentre que en 2019 els
residus recollits
selectivament van
suposar el 17,1% del
total, en 2020 aquests
van descendir fins al
15,8%

Conseqüència de la
crisi del coronavirus

R. massa
RECOLLIDA
-25,79%
SELECTIVA
Paper

-31,22%
Envasos
-20,04%
-42,02% Vidres

El total dels residus recollits
selectivament van sumar
16.472,76 T, un 26,93% menys
que en 2019

- - - --- - - - - - - Ca na
50,10 T
Putxa

- - - --- - - - - - - Residus reciclats

Santa Eulària:
21,40%
Eivissa i Sant Josep:
19%
Sant Joan:
15%
Sant Antoni:
13.18%

de residu orgànic
recollit per primera
vegada a Eivissa
Al novembre de 2020 es
va iniciar la recollida
selectiva de matèria
orgànica

RECICLATGE
- - - --- - - - - - - E ls pics més alts d e
r ecol l i da s electiva
de r es i d us es va n
r egist r ar al juliol

És n eces s ari reduir la ge n e r a c ió de
deixal l es mitjanç a n t a c t ivit a t s de
pr evenció , reduc c ió, r e c ic la t ge i
r euti l i t z ació

- - - --- - - - - - - -

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

12.5.1 Recollida selectiva de residus generats
El volum de residus es va desplomar a causa de la
pandèmia del coronavirus fins a reduir la quantitat
de residus en massa -aquells que van al contenidor
gris- en un 25,79%, i un 31,22% en el cas del paper,
un 20,04% en el dels envasos i fins a un 42,02%, en
el cas del vidre. De manera conjunta, el total dels
residus recollits selectivament (paper, envasos,
vidre i matèria orgànica) van sumar 16.472,76
tones, un 26,93% menys que en 2019, sent el vidre
la fracció que ha sofert una major baixada (
-42,02%).
No obstant això, el descens en la generació de
residus no ha suposat un augment de la recollida
selectiva, de fet, a nivell percentual, les xifres són
molt similars, encara que lleugerament inferiors a
les de 2019. Així, mentre que en 2019 els residus
recollits selectivament van suposar el 17,1% del
total, en 2020 aquests van descendir fins al 15,8%,
un percentatge encara molt allunyat al 50% que
buscava la Llei Balear per enguany.
Fins ara es rebien a l'Estació de Transferència les
tres fraccions de recollida selectiva municipal
(paper, envasos i vidre), però amb la posada en
marxa de la Planta de Tractament de Residus de
l'àrea Ambiental de Ca na Putxa el novembre de
2020, la gestió dels envasos lleugers s'ha
traslladat a aquesta nova instal·lació i des de
novembre del 2020 s'ha iniciat la recollida
selectiva de matèria orgànica.

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

13.1 Emissions de CO₂
Per mor de la pandèmia del coronavirus i del confinament
arran de l'estat d'alarma, es va observar que en 2020 el
nombre de passatgers es va reduir un 74% respecte a
l'any anterior el que va causar una disminució de les
emissions de CO₂ del 66%. S'estima que perquè un total
de 2.110.348 passatgers hagin pogut entrar i sortir
d'Eivissa amb avió en 2020, s'han derivat a l'illa una
mica més de 158.000 kilotoneladas de CO₂.
La central tèrmica (GESA), que l'any 2020 va emetre
91.106 tones de CO₂. La xifra representa una reducció
de més del 63% en comparació a l'any anterior, quan es
van emetre 250.003 tones. No obstant això, aquesta
reducció no es deu a la millora del procés de generació
elèctrica en la central, sinó a la disminució de la
generació a l'illa, que en 2020 va ser 67% menor en
relació amb l'any 2019. Així mateix, la demanda d'energia
elèctrica també es va reduir en 2020, concretament ha
sigut un 20% inferior que la demandada en 2019.
Des que va entrar en operació, l'enllaç elèctric MallorcaEivissa va subministrar a l'illa d'Eivissa al voltant del
45% de la seva demanda d'energia elèctrica, la qual
cosa va permetre que menys energia hagués de ser
produïda en la central tèrmica GESA amb l'ús de
combustibles fòssils i s'estima que en 2020 el 81,9% de la
demanda elèctrica de l'illa va ser coberta per l'enllaç
elèctric.
Aquesta situació ha permès que les emissions de CO2
generades en la central hagin baixat de 539.115 tones
en 2018 a 250.003 tones en 2019, arribant a un mínim
en 2020 mai abans registrat en la central, de 91.106
tones.

ODS 13
META 13.1
RESILIÈNCIA I ADAPTACIÓ

El 2020 va registrar un enfonsament
de les emissions de CO₂

VOLS
Al 2020 el nombre de
passatgers es va reduir
un 74% respecte a
l'any anterior

- - - --- - - - - - - L'impacte del
coronavirus
Perquè un total de
2.110.348 passatgers hagin
pogut entrar i sortir
d'Eivissa amb avió en
2020 , s'han emès més de

158 KT de CO2

-La- -central
--- - tèrmica
-----(GESA), va emetre
en 2020 91.106 T
de CO₂

La reducció de passatgers
internacionals va ser del
86,8% i de nacionals del
55,8%

Això va possibilitar la
disminució de les
emissions aèries de CO₂
en un 66%

- - - --- - - - - - - La reducció d'emissions de
GESA no es deu a la millora del
procés de generació elèctrica,
sinó a la disminució de la
generació que al 2020 va ser
67% menor que al 2019

GESA

Demanda
elèctrica

La xifra representa una
reducció de més del 63%
en comparació a l'any
anterior, quan es van
emetre 250.003 tones

Es va reduir en
2020 un 20%
respecte 2019

Combustibles
Des que va entrar en
operació, l'enllaç elèctric va
subministrar a l'illa al voltant
del 45% de la seva demanda
d'energia elèctrica, la qual
cosa va permetre que menys
energia hagués de ser
produïda en la central
tèrmica GESA amb l'ús de
combustibles fòssils i
s'estima que en 2020 el 81,9%
de la demanda elèctrica de
l'illa va ser coberta per
l'enllaç elèctric

En 2018 es va posar en
marxa l'enllaç elèctric
Mallorca-Eivissa

ENLLAÇ
Al 2019, es va produir
a l'illa un 53% menys
d'energia elèctrica
que al 2018, encara
que la demanda va
ser major

La Ll ei es tableix que e l G ove r n impu l s arà l e s me s u re s
de tr ans ició adequa de s p e r a l c ompl ime nt de
l'elimi n ació de la c omb us t ió de fu e l e n l a c e ntral
t èr mi ca d' Eivis s a , s e mp r e que qu e di g arantit e l
submi nis trament

- - - --- - - - - - - -

ODS Nº 14. VIDA SUBMARINA
L'Objectiu 14 cerca conservar ifer servir de manera sostenible
els oceans, les mars i els recursos marins
META 14.1 CONTAMINACIÓ MARINA
D'aquí a 2025, prevenir i reduir significativament la contaminació
marina, en particular la produïda per activitats realitzades en terra,
inclosos els detritus marins i la pol·lució per nutrients

14.1.1 Qualitat de les aigües de bany
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Comparant les dades de la classificació del Govern, 2010, 2015 i
2020 s'aprecia una disminució gradual de la qualitat de les
aigües de bany a Eivissa. Així, l'any 2010 la totalitat de les
aigües analitzades en 40 punts de la costa pitiusa va ser
classificada amb la categoria de “excel·lent”, però aquesta
qualitat ha anat minvant al llarg de la dècada: en 2015, van anar
38 punts de mostreig que van presentar aigües “excel·lents”, un
95% del total, mentre que en 3 espais les aigües van ser
classificades com a “bones”. Un lustre després, en 2020, la xifra
va baixar al 65%; és a dir que només en 26 dels 40 punts de
mostreig les aigües es van qualificar com a “excel·lents” (15
menys que en 2010). A més, 12 punts de mostreig van oferir
aigües “bones”, (4 més que en 2015) i 3 van mostrar aigües de
qualitat “suficient”. És a dir, la deterioració en la qualitat de les
aigües de bany ha estat un continu en l'última dècada i
representa una caiguda de 35%.

META 14.2 GESTIÓ ECOSISTEMES MARINS I
COSTANERS
D'aquí al 2020, gestionar i protegir
sosteniblement els ecosistemes marins i costaners
14.2.1 ESTAT DE CONSERVACIÓ DELS HÀBITATS MARINS
D'EIVISSA
Els resultats d'estudi del GEN-GOB indiquen que les prades de Posidònia oceànica de la badia
de Talamanca es troben en un mal estat de conservació. Aquestes conclusions estan d'acord
amb els resultats del mateix estudi que es va fer en la badia de Talamanca en 2019 (VaquerSunyer et al., 2019). Els baixos nivells de cobertura registrats, l'alt percentatge de posidònia
morta, les densitats baixes de feixos, i l'elevada taxa de mortalitat de feixos, indicarien que
aquesta prada està en un avançat estat de regressió.

14.2.2 FONDEIGS
D'EMBARCACIONS NÀUTIQUES
En 2020 Eivissa va comptar amb 3
embarcacions de vigilància de
fondeigs del Servei de Vigilància de
la Posidònia segons les dades del
Govern Balear i durant aquest
període es va informar mantenint
contacte directe amb el patró a 963
embarcacions, 1.107 menys que l'any
anterior. En total, en 2020 es van
moure 758 embarcacions de
posidònia a sorra en comprovar un
fondejo no adequat.

14.2.4 GESTIÓ DE BOIES
D'AMARRAMENT DE BAIX
IMPACTE

Tant al 2019 com al 2020 es
van gestionar 10 boies menys
que en 2018 .

14.2.3 SGMA PLATGES
I PORTS
Pel que fa a Banderes Blaves, un dels
símbols més reconegut com un
estàndard mundial d'eco-qualitat
turística, Eivissa, va passar de 12
banderes en 2019 a 10 en 2020.

14.2.5 ESPÈCIES EMBLEMÀTIQUES
Segons les dades de l'Informe de la mar
balear, en 2019 es van localitzar per
primera vegada dos nius de tortuga
marina en platges de les Illes Balears,
tots a Eivissa. En 2020 es van localitzar
tres: dos a Menorca i un a Eivissa.
125
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Platja des Cavallet

Cala Nova

14.2.6 SUPERFÍCIE MARINA PROTEGIDA I PLANS DE GESTIÓ
Núm. espais amb superfície
marina amb Pla de Gestió (PG)
sobre total d'espais declarats
segons tipus d'espai

META 14.4 REGULAR UNA EXPLOTACIÓ PESQUERA
Reglamentar eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a la pesca
excessiva, la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i les
pràctiques pesqueres destructives, i aplicar plans de gestió

14.4.1 Volum de pesca de les confraries
Distribució de captures en kg

Import de captures en euros

14.4.2Nombre d'embarcacions per confraria i tipus
d'embarcació

14.4.1.2 Nombre de tripulants per confraria i tipus
d'embarcació

ODS 14
VIDA SUBMARINA

Conservar i utilitzar de manera
sostenible els oceans, les mars i els
recursos marins

Qualitat de les aigües de bany

- - - --- - - - - - - -

Les prades de Posidònia
oceànica de Talamanca
presenten un mal estat de
conservació
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Disminució de la qualitat de les
aigües de bany: només en 26
dels 40 punts de mostreig les
aigües es van qualificar com a
“excel·lents”

QUALITAT
BONA

50

FONDEIGS Es va informar 963

En total, en 2020 es van
moure 758 embarcacions de
posidònia a sorra en
comprovar un fondeigs no
adequat

- - - --- - - - - - - -

Tant en 2019 com
en 2020 es van
gestionar 10
boies de baix
impacte menys
que al 2018

embarcacions,
1.107 menys que
l'any anterior

- - - --- - - - - - - Eivissa, va passar de
12 banderes blaves
al 2019 a 10 al 2020

BOIES
I SGMA
- - - --- - - - - - - - - - --- - - - - - - - En 2020 es va localitzar

un niu de tortuga
marina a Eivissa.

- - - --- - - - - - - -

EXPLOTACIÓ
PESQUERA

- - - --- - - - - - - -

QUALITAT
INSUFICIENT

ODS 15: VIDA
D'ECOSISTEMES
TERRESTRES

L'Objectiu Num. 15 pretén gestionar de
manera sostenible els boscos, lluitar
contra la desertificació, detenir i invertir la
degradació de les terres i detenir la
pèrdua de biodiversitat

META 15.2 GESTIÓ SOSTENIBLE DE BOSCOS
Per al 2020, promoure la gestió
sostenible de tots els tipus de boscos,
posar fi a la desforestació, recuperar els
boscos degradats i incrementar el
repoblament i la reforestació a nivell
mundial

15.2.1 APROFITAMENT FORESTAL I GESTORS

En 2020, per segon any consecutiu, pràcticament no es produeixen
aprofitaments forestals fusters, sent les principals espècies sobre les
quals s'actua el pi blanc i l'alzina.
Les últimes dades mostren un lleuger augment d'aprofitaments en 2019
respecte a l'any anterior. Així, malgrat que les autoritzacions per a tala
d'arbres forestals en sòl rústic van disminuir lleugerament, passant de les
202 en 2018 a les 196 de 2019; el nombre d'arbres talats ha crescut en
un 8,8%, mentre que els m³ de fusta recollits han ascendit un 19,06%.
En 2020 va créixer en núm. de Gestors de Biomassa un 25% en només
un any, passant dels 16 de 2019 als 20 registrats en 2020.

15.2.2 INCENDIS FORESTALS I DIPÒSITS

Si bé 2020 va registrar 28, un menys que l'any anterior, la
veritat és que aquests van calcinar un 149% més d'hectàrees,
concretament 12,74 enfront de les 5.1 cremades en 2019.
Quant als dipòsits, aquests van ser 32 en 2020, la qual cosa va
suposar un creixement de 14,2%.

ODS 15: VIDA
D'ECOSISTEMES
TERRESTRES

L'Objectiu Num. 15 pretén gestionar de
manera sostenible els boscos, lluitar
contra la desertificació, detenir i invertir la
degradació de les terres i detenir la
pèrdua de biodiversitat

META 15.1 CONSERVAR Y USAR DE MANERA
SOSTENIBLE LOS ECOSISTEMAS
De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques,
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos
internacionales.

15.1.1 SUPERFÍCIE TERRESTRE PROTEGIDA

ODS 15
META 15.2
Gestió sostenible dels boscos
Per al 2020: promoure la gestió sostenible de tots els tipus de
boscos, detenir la desforestació, recuperar els boscos degradats i
augmentar considerablement el repoblament i la reforestació a
nivell mundial

Informació

Per a valorar el grau de
compliment d'aquest ODS,
caldria disposar d'informació
actualitzada en matèria de
gestió forestal

- - - --- - - - - - - Disminució
d'autoritzacions per a tala
d'arbres forestals en sòl
rústic

de les 202 al 2018
a les 196 de 2019

Les dades oficials més
actualitzades corresponen al
quart Inventari Forestal
Nacional (IFN), elaborat en
2012 a partir de la
interpretació d'imatges
preses en els anys 2006 i 2008

2019

+ 19,06%

m3 de madera
recogidos

de 926,26 m³ al 2018
als 1.102,88 m³ de2019

arbres talats

- - - --- - - - - - - -

Gestors de Biomassa

+25%

- - - --- - - - - - - -

El servei de Gestió Forestal i
Protecció del Sòl de la
conselleria de Medi Ambient
s'autoritza
perquè
els
aprofitaments de biomassa
forestal es realitzin sota
criteris de gestió forestal
sostenible

+ 8,8%

dels 16 de 2019 als 20
registrats al 2020

2020

28 incendis en 2020

12,74
hectàrees calcinades
front de les 5.1
cremades al 2019

van calcinar un
149% més d'hectàrees

Incendis
1 menys que l'any anterior

Colaboració
És necessari aprofundir en
la promoció de la gestió
forestal sostenible dels
boscos i per a això és
imprescindible conèixer la
realitat actual de l'illa pel
que fa a la superfície
forestal

32 Dipòsits al 2020

Posibilidades de la leña
És necessari continuar conscienciant sobre
les possibilitats de l'ús de la llenya. Els
baixos aprofitaments forestals impliquen
també un augment significatiu de la
biomassa i, per tant, un conseqüent
augment del risc de futurs incendis
forestals

Dipòsits
forestals

- - - --- - - - - - - -

+14,2%

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I
INSTITUCIONS SÒLIDES
L'Objectiu 16 pretén promoure societats justes, pacífiques i inclusives
META 16.9 IDENTITAT JURÍDICA I
REGISTRE DE NAIXEMENTS

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

16.9.1

Població

S'observen canvis radicals respecte de
l'any anterior a causa de la crisi social
per mor de la pandèmia de la COVID19. Si bé a principis de 2020 hi havia
censats 151.827 habitants a Eivissa -un
2,65% més que al gener de 2019 i un
7,7% més que en 2015- al desembre hi
havia a Eivissa 140.656 persones.
Respecte del lloc de procedència dels
habitants d'Eivissa, en 2020, la xifra de
persones d'origen nacional va ser molt
similar a la de l'any anterior amb
112.649 habitants de nacionalitat
espanyola, només 1.226 persones més
que en 2019. Per part seva, la població
estrangera era de 39.178 habitants, un
7,3% més que en les mateixes dates
que l'any anterior.

16.9.2 Indicador de Pressió
Humana
El moment de 2020 en el qual més gent
va haver-hi a Eivissa va ser el 12 d'agost
quan es van registrar 252.689 persones,
un 23,6% menys que el màxim registrat
en 2019. Per cada habitant resident de
l'illa hi havia en aquesta data 1,6 visitants.
Cal remuntar-se més de dues dècades
per a trobar un màxim del IPH similar al
registrat en 2020. Comparats amb l'any
anterior, les dades indiquen que la
pressió humana que va suportar Eivissa
en l'agost va ser de mitjana un 27,6%
inferior a la de 2019.
D'aquesta manera, 2020 és el primer any
des que es registren dades desagregades
entre Eivissa i Formentera, en el qual no
es va superar la capacitat màxima
d'allotjament a Eivissa de 301.374
persones entre capacitat residencial i
capacitat turística.

ODS 16
META 16.9
Població de dret i pressió humana
La població de dret està composta per totes les persones que tenen la
seva residència en l'àmbit d'Eivissa. L'Índex de Pressió Humana (IPH)
estima la càrrega demogràfica real que suporta un territori en un
període determinat
Al començament de 2020
hi havia censats 151.827
habitants a Eivissa -un
2,65% més que al gener de
2019 i un 7,7% més que en
2015

2020

- - - --- - - - - - - 23,6% menys que
el màxim de 2019

Al desembre hi havia a Eivissa
140.656 persones.

IPH

Índex de Pressió
humana
El moment de 2020 en el qual
més gent va haver-hi a Eivissa
va ser el 12 d'agost quan es van
registrar 252.689 persones

- - - --- - - - - - - Només es registra una xifra
menor que la de 2020 en
1999, quan es va registrar un
màxim de 251.895 persones
entre Eivissa i Formentera

L'impacte del
coronavirus

COVID
19
- - - --- - - - - - - La pressió humana que va
suportar Eivissa en l'agost
va ser de mitjana un 27,6%
inferior a la de 2019

El mínim de IPH en 2020 va
augmentar respecte al mínim
registrat al 2019 al mes de
desembre de 2020, un 2,1% més

112.649
habitants
de nacionalitat espanyola
39.178 habitants estrangers, un 7,3% més que en 2019
Población de Illes Balears:
39,44%. Población de otra
comunidad: 30,9%.
Población extranjera: 29,66%

Població
- - - --- - - - - - - -

Origen de la
població estrangera
El 54,26% és de procedència
europea.
Els segueixen els residents
sud-americans, amb el
24,6%, i els de procedència
africana amb un 13,8%

- - - --- - - - - - - -

La dens itat mit ja
pobl aci ó de l' ill a va s e r
de 265, 54 habita n t s p e r
quilòmetre qua dr a t

L'edat mitjana de ls
r esid ents de l' illa va s e r
al 20 20 de 4 0, 2 a n y s

INFORME DE SOSTENIBILITAT D'EIVISSA 2020
LA LLISTA COMPLETA D'INDICADORS I ELS
DOCUMENTS EXCEL QUE RECULLEN
EL CONJUNT DE LES DADES I GRÀFICS USATS, AIXÍ
COM LES FONTS DE L'EL PRESENT INFORME ESTAN
DISPONIBLE EN
IBIZAPRESERVATION.ORG/INDICADORES
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