Josep Marí Ribas
Alcalde

Benvolguts/udes

El document que us presentem a continuació (Diagnosi socioambiental de Sant
Josep de sa Talaia) s'emmarca dins el procés d’implantació de l’Agenda Local 21
del municipi, que té com a objectius principals la millora del municipi des del punt
de vista ambiental, social i econòmic, afavorint en tot moment la participació
ciutadana.
Aquest procés d’implantació es va iniciar l’any 2007 amb la signatura, per part de
l’Ajuntament, de la Carta de les ciutats i viles europees cap a la sostenibilitat
(Carta d’Aalborg) i amb l’adopció dels Compromisos d’Aalborg l’any 2009.
Aquests 10 compromisos són els que determinen l’estructura principal del present
document.
Aquesta Diagnosi és la síntesi de dues feines completament diferents però
totalment complementàries: Per una banda, un treball de recopilació d'informació
per poder conèixer l’estat del nostre municipi i poder descriure de forma
quantitativa la situació actual (des de les dades poblacionals o la superfície del
municipi fins a la ràtio de contenidors, passant pel consum d'aigua o el nombre de
persones que utilitzen el transport públic). Per altra banda la posada en comú
d’aquesta informació amb els habitants i entitats del municipi a través de les
reunions del Fòrum ciutadà (que varen tenir lloc els mesos d’abril i maig de 2010) i
que han permès analitzar i debatre totes aquestes dades, recollir totes les
propostes dels participants en el fòrum per tal de millorar la situació del municipi i
fer una primera priorització de les mateixes
Així doncs, en aquest document no només hi apareix la informació més rellevant
sobre Sant Josep de sa Talaia sinó també, i aquesta és la part més important, les
propostes efectuades directament pels habitants del municipi amb l’objectiu de
millorar l’estat ambiental, social i econòmic del mateix.
Un cop finalitzada aquesta primera etapa de recull d’informació i de propostes de
millora del municipi, el procés d’implementació de l’Agenda Local 21 no s’atura. El
següent pas és l’elaboració d’un Pla d’Acció, on les propostes presentades siguin
debatudes, afinades, ordenades i, si és possible i desitjable per al municipi,
convertides en un projecte executable. Durant aquest procés, també es comptarà
amb la participació ciutadana com a element clau que garanteixi un intercanvi
directe d’informació i opinions entre l’administració i els habitants del municipi
Així doncs, des de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia esperam que aquest
procés sigui de gran utilitat per al present i per al futur del municipi. Per això agraïm
profundament la collaboració d’institucions, empreses i organitzacions, i de les
persones que ens han ajudat, sense les quals aquest document no s'hauria pogut
realitzar.
Sant Josep de sa Talaia, setembre de 2010
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0. INTRODUCCIÓ GENERAL
0.1. QUÈ ÉS UNA AGENDA LOCAL 21?
“L’Agenda Local 21 és una estratègia compatida per milers de ciutats d’arreu del món
per avançar cap un nou model de desenvolupament que aconsegueixi cobrir les
necessitats de present sense comprometre les necessitats de les generacions futures”.

L’Agenda Local 21 és un procés que ofereix l’oportunitat de prendre part de
forma collectiva en el desenvolupament d’accions ambientals, econòmiques i
socials, destinades a millorar la qualitat de vida dels municipis, arribant a així un
model de desenvolupament més sostenible. Agenda, perquè serveix per
programar les actuacions futures de forma ordenada i consensuada; 21,
perquè constitueix un pla d’acció per afrontar els reptes del segle XXI; Local,
perquè el seu àmbit és municipal.
Per implantar una Agenda 21 Local és imprescindible comptar amb la
participació de la població del municipi durant totes les fases del procés,
assegurant l’existència d’espais de participació (fòrums ciutadans).
A través de la participació, els veïns i veïnes del municipi prenen part en la
identificació i resolució dels problemes, aporten els seus punts de vista,
coneixements i experiències i collaboren en el procés de presa de decisions.

0.2. ORÍGENS: DE LA CIMERA DE LA TERRA ALS COMPROMISSOS D’AALBORG
El concepte d’Agenda Local 21 té el seu origen en la Conferència sobre el
Medi Ambient i el Desenvolupament –Cimera de la Terra- l’any 1992 a Río de
Janeiro. En aquesta Cimera es va adoptar el programa “Agenda 21” que
aborda els problemes apressants d’avui i també tracta de preparar el món per
als desafiaments del segle XXI. En el capítol 28 d’aquesta Agenda 21 reconeix
que les autoritats locals constituiran un factor determinant per a l’assoliment
dels objectius del Programa 21.

Dos anys més tard, l’any 1994 va tenir lloc la Primera Conferència Europea de
Ciutats i Pobles Sostenibles a Aalborg; on els seus participants varen aprovar la
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“Carta de les Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat – Carta d’Aalborg-“, un
compromís per impulsar l’Agenda Local 21 a nivell europeu.

L’any 2004 va tenir lloc la Conferència Aalborg+10: Inspiració pel Futur, es
desenvolupa el contingut d’aquesta Carta amb el que es coneixen com a
Compromisos d’Aalborg.

0.3. ELS COMPROMISSOS D’AALBORG.
Els Compromisos d’Aalborg estan concebuts per reforçar les iniciatives locals
que s’estan duent a terme en matèria de sostenibilitat i també per revitalitzar
l’Agenda Local 21. En subscriure els Compromisos d’Aalborg, els governs locals
entren en un procés d’establiment d’objectius per mitjà del diàleg amb els
ciutadans i interlocutors locals i incorporen l’Agenda Local 21 o altres plans
d’acció en matèria de sostenibilitat.

Els Compromisos d’Aalborg es consideren com un marc integrat i cada
compromís com un component clau de la sostenibilitat local. Per tant,
l’estructura de la Pre-Diagnosi es vincula als Compromisos d’Aalborg, que són
els següents:

1. Governabilitat
Ens comprometem a potenciar els nostres processos de presa de decisions
mitjançant una democràcia més participativa.
2. Gestió Local Cap A La Sostenibilitat
Ens comprometem a implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva
formulació fins a la seva implementació i avaluació.
3. Béns Naturals Comuns
Ens comprometem a assumir plenament la responsabilitat de protegir,
preservar i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.
4. Consum I Elecció D’estils De Vida Responsables
Ens comprometem a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos i a
encoratjar el consum i la producció sostenibles.
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5. Urbanisme I Disseny
Ens comprometem a atorgar un paper estratègic a l’urbanisme i el disseny per
resoldre els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la
salut en benefici de tots.
6. Millor Mobilitat, Menys Trànsit
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens
comprometem a promoure enèrgicament opcions de mobilitat sostenibles.
7. Acció Per A La Salut
Ens comprometem a protegir i a promoure la salut i el benestar dels nostres
ciutadans.
8. Economia Local Activa I Sostenible
Ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera que doni
accés al treball sense perjudicar el medi ambient.
9. Igualtat Social I Justícia
Ens comprometem a assegurar comunitats inclusives i solidàries.
10. Del Local Al Global
Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau,
la justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.
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0.4. FASES EN LA IMPLANTACIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21
Per implantar l’Agenda Local 21 és necessari seguir unes fases determinades.
A les illes Balears el procediment a seguir es troba regulat pel Decret 123/2002,
mitjançant el qual es regula la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears. Al gràfic següent es troben les fases i les dates corresponents
al municipi de Sant Josep.

1. Diagnosi
És el document d’anàlisi ambiental, social i econòmic del municipi, en el qual,
mitjançant un procés de participació ciutadana, es defineix la situació actual, la
tendent i la desitjable. Normalment està dividit en dues etapes: una Prediagnosi
obtinguda d’una primera recollida d’informació ja existent, i una Diagnosi Final amb
una anàlisi completa i detallada de la situació.

2. Pla d’Acció
És el document que basant-se en el diagnòstic defineix les propostes a realitzar,
incloent l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments,
les accions i els recursos per portar a terme la millora sostenible del municipi. Aquest Pla
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ha d’incloure un Pla de Participació, que regula la participació de tots els agents
implicats, un Pla d’Actuació, que defineix les accions a realitzar per solucionar els punts
febles o potenciar els punts forts detectats en el Diagnòstic, i un Pla de Seguiment.

0.5. GENERALITATS DEL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.
0.5.1. SITUACIÓ I ENTORN
El municipi de Sant Josep de sa Talaia ocupa el sector sud-oriental de l’illa
d'Eivissa, presentant una superfície de 158 km2. A 1 de gener de 2009, el
nombre total d’habitants censats, segons el padró de població, es de 22.171
habitants.
Figura 0.1.
Situació general del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Font: Elaboració pròpia.

Superfície
158 Km2
Altitud màxima
486,7 m
Longitud de costa
80 Km
Nombre de nuclis de població
21

El municipi comprèn les parròquies de Sant Agustí des Vedrà, Es Cubells, Sant
Francesc de s’Estany, Sant Josep de sa Talaia i Sant Jordi de ses Salines. La
densitat de població, es de 134 habitants per Km2.
El territori municipal es mostra divers ja que són nombroses les formes que es
poden trobar: relleus muntanyosos de diferents tipologies, àmbits de trànsit,
5

planes sedimentàries, formes litorals vàries, així com una xarxa hidrogràfica
definida per nombroses lleres curtes de caràcter torrencial. El territori municipal
es correspon amb una zona de desenvolupament de relleus muntanyosos,
planes i zones costaneres, d'una altitud compresa entre els 0 m de les zones
costaneres i els 486’7 m que assoleix sa Talaia de Sant Josep, màxima alçada
de les Illes Pitiüses. En el municipi de Sant Josep es localitza també la zona
humida més important d'Eivissa, ses Salines, on es conforma un sistema saliner
encara en explotació.
A les zones rurals, la vegetació dominant és l’agrícola i ruderal-arvense.
Aquesta vegetació pot trobar-se en els abundants espais rurals actuals o en
aquells anteriorment associats a activitats agrícoles, així com a les vores de
camins i camps. Les zones conreades corresponen a tres tipologies bàsiques:
cultius d'arbrat de secà (garrovers, oliveres, ametllers, figueres i d’altres), cultius
herbacis de secà (en general cereals), i cultius de regadiu tant de fruiters com
d’herbàcies (farratges, horts, etc.)
La vegetació forestal correspon, en general, a diferents varietats i estats
sucessionals del típic pinar savinar pitiús.
Els usos del sòl van des d’un ús forestal fins a un residencial i/o turístic
consolidat, passant per usos urbans i agrícoles tant actuals com recentment
abandonats.
0.5.2. DEMOGRAFIA.
A Sant Josep de Sa Talaia, segons la revisió del padró a 1 de gener de 2009, el
nombre d’habitants era de 22.171. És el tercer municipi en major nombre
d’habitants després d’Eivissa (48.684) i Santa Eulària (31.314), i seguit per poca
diferència de Sant Antoni de Portmany (21.852), i ja en més diferència, del
nucli de Sant Joan de Labritja (5.541). La densitat de població és de 138
hab/km² i representa el 17% de població de l’illa d’Eivissa.
L’evolució de la població al municipi de Sant Josep ha seguit a l’alça els
darrers anys. Durant la dècada 1998-2008 Sant Josep ha incrementat la seva
població en quasi 8000 habitants.
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Gràfic 0.1
Evolució de la població al municipi de Sant Josep. 1998-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.

Gairebé el 35% de la població del municipi viu de manera disseminada, la
qual cosa implica una gran quantitat de desplaçaments de vehicles a l’hora
d’anar a treballar, a l’escola, al metge, etc. Sant Jordi de Ses Salines (8.700
hab) i Sant Agustí des Vedrà (7.935 hab) són les parròquies més habitades,
seguides de Sant Josep (2.586 hab), Sant Francesc (1.218 hab) i Es Cubells (865
hab).
Taula 0.1
Població per nucli o disseminat
Entitat de població

Nucli/Disseminat

Població
total
865
865
7.935
5.535
751
62
1.587
1.218
1.218
8.700
1.714
2.272
2.344

Total
DISSEMINAT
Total
CALA DE BOU
SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
CALA TARIDA
SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
DISSEMINAT
Total
SANT FRANCESC DE
S'ESTANY
DISSEMINAT
Total
CARROCA (SA)
PLATJA DEN BOSSA
SANT JORDI DE SES SALINES
SANT JORDI DE SES
SALINES
DISSEMINAT
2.370
Total
2.586
CALA VEDELLA
707
SANT JOSEP DE SA TALAIA
SANT JOSEP DE SA
490
TALAIA
DISSEMINAT
1.389
Font: Institut Nacional d’Estadística.
ES CUBELLS

Homes

Dones

451
451
4.197
2.968
408
28
793
655
655
4.518
885
1.223
1.194

414
414
3.738
2.567
343
34
794
563
563
4.182
829
1.049
1.150

1.216
1.320
368
247

1.154
1.266
339
243

705

684
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La piràmide de població de Sant Josep de Sa Talaia és de tipus regressiu,
pròpia dels països desenvolupats, que tenen com a característiques principals
taxes de natalitat i mortalitat baixes, un envelliment progressiu de la població i
un creixement vegetatiu baix o nul.
L’amplitud de la piràmide a les edats adultes i la disminució de les edats joves,
fa que ens apareguin alguns problemes de dependència per al futur.
S’incrementaran les taxes d’envelliment, i els joves que s’aniran fent adults (que
són molts menys) hauran de mantenir a aquest ampli contingent de població.
Gràfic 0.2
Estructura de la població per grup d’edat i sexe.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IBESTAT.
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1. GOVERNABILITAT.
El municipi de Sant Josep de Sa Talaia es compromet a enfortir el procés de
presa de decisions a través d'una democràcia creixent participativa.
Els processos de governabilitat eficaços ajuden a fer efectiva la sostenibilitat
local a través de maneres innovadores de gestionar la relació entre els governs
locals i la societat civil, mitjançant plans d'acció Agenda Local 21 o accions
similars de desenvolupament sostenible.
Per tant, treballarem per a:
•

Desenvolupar cada vegada més una visió a llarg termini comunament
compartida d'una ciutat o poble sostenibles.

•

Enfortir les aptituds de la comunitat local i de l'administració municipal
per a la participació i el desenvolupament sostenible.

•

Convidar a tots els sectors de la societat civil a participar eficaçment en
la presa de decisions.

•

Prendre les nostres decisions en manera oberta, responsable i
transparent.

•

Cooperar eficaçment i en collaboració amb municipalitats contigües,
amb altres ciutats i pobles i amb altres esferes de govern.

1.1. GOVERNABILITAT MUNICIPAL.

Organització Municipal
L’organització municipal o Equip de Govern de Sant Josep de Sa Talaia es
divideix bàsicament en 4 àrees d’actuació. Vegeu taula següent:
Taula 1.1.1
Àrees d’actuació, regidors d’àrea i àmbits d’actuació a l’Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia.
Àrea d’actuació

Regidor d’àrea

Josep Marí Ribas

Alcaldia

Josep Antoni Prats
Àrea de Territori i Medi
Ambient

Àmbits d’actuació

Segon Tinent d’alcalde
d’Urbanisme.

Urbanisme
Ordenació Territori
Medi Ambient
Aigua i Energia
Agricultura
Cadastre
Habitatge
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Pere Ribas Planells
Regidor d’Obres i Serveis

María Angeles Mostazo
Primera Tinent d’alcalde
de Turisme
Àrea de Promoció
Econòmica
Àngel Luis Guerrero
Regidor de Comerç i
Mobilitat

Francisca Ribas Ribas
Àrea de Govern
Regidora de Govern

María Ribas Prats
Regidora de Política
Educativa i Cultura
Albert Marí Planells
Àrea de Ciutadania

Regidor de Política
Esportiva i Oci

Pilar Ferrero Torres
Regidora de Política Social

Obres Públiques
Neteja
Edificis Públics
Vies Públiques
Parcs i Jardins
Turisme
Promoció
Informació Turística
Platges
Establiments Turístics
Consum
Transport Públic
Comerç
Industria
Activitats Classificades
Protecció Civil
Hisenda
Pressupostos
Recaptació
Personal
Policia Local
Educació
Cultura
Patrimoni
Participació Ciutadana

Esports
Festes
Joventut

Sanitat
Salut Pública
Benestar Social
Igualtat
Majors
Voluntariat

Font: Elaboració pròpia a partir de la pàgina web de l’ajuntament.
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JUNTA DE GOVERN
Josep Marí Ribas
Mª Angeles Mostazo Camacho
Josep Antoni Prats Serra
Francisca Ribas Ribas
Albert Marí Planells
PLE DE L’AJUNTAMENT:
PSOE-ExC
Josep Marí Ribas
María Ángeles Mostazo Camacho
Josep Antoni Prats Serra
Francisca Ribas Ribas
Ángel Luis Guerrero Domíguez
Pere Ribas Planells
Maria Ribas Prats
Pilar Ferrero Torres
Albert Marí Planells
Partit Popular
Encarnación Castro Rojas
Francisca Cardona Roig
Maria Ribas Ribas
Manuel Pulido Romero
Rafael Tur Cardona
Sonia Ruiz López
Vicente Juan Torres Ribas
José Serafín Grivé Guasch
ORDENANCES MUNICIPALS I NORMATIVA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança municipal de publicitat dinàmica.
Ordenança municipal d’ocupació de la via pública.
Ordenança municipal d’ús i aprofitament de platges.
Normes subsidiàries 2008.
Ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i
activitats recreatives.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització de l’activitat
de publicitat dinàmica.
Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades
d’activitat de les Illes Balears.
Ordenança de Policia i Bon Govern.
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•
•

Ordenança municipal de gestió de residus urbans i neteja pública.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de
recollida i eliminació de fems.

1.2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ASSOCIACIONISME.
L’ajuntament es compromet a potenciar els processos de presa de decisions
mitjançant una democràcia més participativa, segons el primer dels 10
compromisos d’Aalborg. Aquest fet ja s’ha posat de manifest al crear l’Àrea
de Ciutadania on es troba el departament de Participació Ciutadana.
Segons l'article 5.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d'associació, les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres
o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es
comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per
aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d'interès general o particular, i es
doten dels estatuts que regeixen el funcionament de l'associació.

Nombre d'associacions

Així mateix, d'acord amb l'article 1.2 de la Llei orgànica 1/2002, el dret
d'associació es regeix amb caràcter general pel que disposa aquesta Llei, dins
l'àmbit d'aplicació de la qual s'inclouen totes les associacions que no tinguin
finalitat de lucre i que no estiguin sotmeses a un règim associatiu específic.
El municipi de Sant Josep de Sa Talaia compta amb un nombre total de 61
associacions de diversa índole.
Gràfic 1.2.1.
Tipologia d’associacions al municipi de Sant Josep de Sa Talaia
20
18

19
16

16
14
12

10

9

10
8

6

6
4

4

2
0
VESINS

APA

CULTURAL

ESPORTIVA

TERCERA

ALTRES

EDAT

Font: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Tal i com s’observa al gràfic anterior, el major pes d’associacions són les
Esportives seguides de les associacions de Vesins i les associacions Culturals. En
darrer lloc es troben les associacions de pares i mares i de la tercera edat.
Dintre la categoria d’altres, es poden trobar associacions de dones, de
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propietaris d’urbanitzacions i finques, de motoristes, de comerciants, etc,
encara que totes en menor nombre.
Per tal de fomentar la participació ciutadana i l’associacionisme al municipi,
l’Ajuntament ha creat un Departament de Participació ciutadana.
Aquest Departament de l’Ajuntament de Sant Josep realitza actuacions amb
el teixit associatiu del municipi en diversos àmbits:
a) Comunicació i interrelació contínua:
S’han anat mantenint entrevistes i reunions amb els representants de les
diferents associacions en actiu tant per avaluar les necessitats i demandes dels
collectius municipals com per presentar-los nous projectes municipals o
explicar-los normatives que els afectaran a llarg termini. Aquest tipus de
reunions no són merament informatives sinó que intenten recollir els
suggeriments i opinions o aclarir els dubtes dels collectius als quals es
presenten.
La finalitat és consensuar el màxim possible de projectes amb el teixit social de
la zona. Alguns exemples han estat reunions amb associacions per presentar
projectes com el de reforma de Can Curt, de la sala d’exposicions de Can
Jeroni, explicació de les normes subsidiàries, etc.
De la mateixa forma, la pàgina web de l’ajuntament s’ha dissenyat per poder
opinar i suggerir on-line sobre diversos temes que es van plantejant.
b) Ajudes i subvencions.
S’han establert línies de subvencions per a associacions de vesins, grups
folklòrics i comissions de festes. En totes les convocatòries que han estat
publicades al BOIB es requeria que les entitats complissin una sèrie de requisits,
entre ells estar adaptats a la Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret de
l’Associació.
A través de la subvenció atorgada per l’Ajuntament es finançava un
percentatge elevat del total de l’actuació programada per cada associació,
que complís els requisits.
c) Aportacions a projectes Balears.

Des del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia s’han fet aportacions a la futura normativa d’associacions
de Balears, que està elaborant la Direcció General de Relacions Institucionals
del Govern Balear i s’està treballant amb l’esborrany del Reglament de
Participació Ciutadana Municipal.
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2. GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT.
Segons el segon compromís d’Aalborg+10, el municipi de Sant Josep es
compromet a implementar cicles de gestió eficaç, des de la formulació a la
implementació i a l'avaluació.
Aquest compromís es refereix a l'enfortiment dels processos de sostenibilitat
local, donant la importància merescuda a la sostenibilitat en els plans de
govern locals i en el treball diari i fent la verificació i les comparances regulars
dels resultats basades en els diferents tipus d'indicadors, usant comunament
reconeguts instruments de supervisió i xarxes. Això requereix, per tant, la
implementació de cicles eficaços de sostenibilitat.
2.1. GESTIÓ LOCAL MUNICIPAL CAP A LA SOSTENIBILITAT.
El municipi de Sant Josep de Sa Talaia ha adquirit una sèrie de compromisos
locals per avançar cap al desenvolupament sostenible. Aquests compromisos
formen part de la política mediambiental per la que aposta l’equip de govern.
La gestió local cap a la sostenibilitat es posa de manifest al signar la Carta
d’Aalborg al 2007 per impulsar d’aquesta forma l’Agenda Local 21.
Davant aquests compromisos locals per implementar cicles de gestió eficaços,
es poden destacar tota una sèrie d’actuacions englobades dins el terme de
sostenibilitat:
Taula 2.1.1.
Actuacions encaminades cap a la sostenibilitat.
Implantació de l’ús de paper d’oficina reciclat 100% en la
gestió municipal (2009).
Implantació d’un sistema de neteja en sec de vehicles de
la Policia Local (2009).
S’estan duent a terme actuacions de millora de
Gestió dels
l’abastiment d’aigua, tant pel que fa a rendiment
recursos naturals
(percentatge de pèrdues) com qualitat (percentatge
d’aigua dessalada).
Reposició posidònia retirada a la Platja de Punta Xinxó.
Una vegada acabada la temporada turística estival, les
restes de posidònia retirades, són novament dipositades a
la platja per protegir-la de temporals i tempestes.
Gestió del medi
Enllumenat Públic amb lluminàries LED (2009-2010). Carrers
Torrió i Vistamar.
ambient
Ajuts per a la installació d’energies netes al municipi (20082009).
Implantació de l’ús de gots reutilitzables a les festes
patronals (2009).
Millora de la gestió dels residus d’aparells elèctrics i
electrònics i dels residus de ferralla (2009).
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Educació
ambiental i
sensibilització
Certificacions
ambientals i de
qualitat

Retirada de posidònia a les platges només en època
estival Des del 2009, la retirada de restes de Posidonia
oceanica a les platges del municipi només es fa durant els
mesos estivals, per tal de conservar el major temps possible
l’estat natural de les platges i del litoral del municipi.
Tallers de Compostatge Domèstic (2007-2009).
Campanya gratuïta de retirada de vehicles abandonats i
ferralla (2009).
Distintiu Bandera Blava de platges per a l’any 2009: Cala
Comte, Cala d’Hort, Cala Bassa, Ses Salines.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament.

ANÀLISIS DAFO

GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
 L’Ajuntament aposta per una política
sostenible. Tal cosa ho posa de
manifest les actuacions
encaminades cap a la sostenibilitat
anteriorment esmentades.

 Existència d’un àrea de Participació
Ciutadana.

ÀREES DE MILLORA
 Seguir treballant cap a unes
polítiques integradores del medi
ambient i la sostenibilitat.
 Fomentar la sensibilització ciutadana
en temes ambientals i d’eficiència de
recursos naturals.
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3. BÉNS NATURALS COMUNS.
Els béns naturals comuns del planeta, con l’aire, l’aigua, el sòl i la biodiversitat
estan esgotant-se ràpidament com a resultat del creixement de la població,
del desenvolupament econòmic i l’augment de la contaminació.
Donat que aquests recursos naturals representen la vertadera base de la qual
depèn la vida humana i natural, el repte consisteix en trobar vies sostenibles
per garantir els adequats nivells de vida i reconciliar aquest repta amb la
protecció, preservació dels recursos naturals i l’accés equitatiu a ells mateixos.
Per tant, el present capítol tracta la gestió de l’aigua i la qualitat de l’aire del
municipi de Sant Josep de Sa Talaia, així com una visió de l’estat dels espais
naturals protegits del municipi i la gestió del medi litoral, tan important com és
a un ambient insular.

3.1. GESTIÓ DE L’AIGUA.
3.1.1. SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA POTABLE.
Actualment la xarxa de subministrament d’aigua potable en el municipi de
Sant Josep és gestionada per l’empresa Aqualia mitjançant concessió
administrativa. Tot un seguit de pous situats en diferents zones del municipi, així
com la installació dessaladora d’aigües marines de Sant Antoni, forneixen la
xarxa d’aigua potable.
Donada la gran dispersió de l’habitatge al terme municipal de Sant Josep,
existeixen nombrosos habitatges no connectats a la xarxa municipal d’aigües,
motiu pel qual es forneixen a partir de captacions pròpies o a través de
camions cisterna.
Al municipi existeixen 300 Km de xarxa de subministrament que fou construïda
fa més de 30 anys, el que suposa que existeixin tota una sèrie de punts negres
al llarg d’aquests 300 Km.
Actualment, existeixen grans inversions municipals per a la millora de la xarxa
de distribució d’aigua (200.000 euros anuals). Així mateix, AQUALIA ha iniciat
tota una sèrie d’actuacions per tal de millorar la xarxa de subministrament
(veure figura 3.1.3).
La xarxa d’abastiment d’aigua del municipi de Sant Josep presenta un
esquema de distribució molt complex, amb uns desnivells molt grans
(altimetries des de 0 fins a 280 m) (veure esquema altimètric figura 3.1.1), el que
suposa que hi hagi gran nombre de dipòsits i pous així com bombes de pressió
o reductors de pressió, segons el cas.
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Figura 3.1.1.
Esquema altimètric de les installacions d’abastiment d’aigua la municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Font: Aqualia
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Al següent mapa es pot observar la sectorització del transport d’aigua potable al terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia
Figura 3.1.2. Sectorització i transport d’aigua potable al municipi de Sant Josep

Font: Aqualia.
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Figura 3.1.3.
Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable. Font: Aqualia.
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Al darrer any s’està treballant per millorar l’abastiment d’aigua als diversos
sectors del municipi. Actualment, tota la zona urbana de la badia de Portmany
(Cala de Bou, Port des Torrent), les cales de ponent (Roques Males, cala
Codolar, Cala Corral, Cala Tarida, Plana de Mara, Cala Molí, Caló d'en Real,
Cala Vedella i Cala Carbó), sa Carroca, Sant Jordi, Plana d'en Fita, Can Fita,
vora l'aeroport i sa Caleta, a partir del 2009, ja estan abastits per aigua
dessalada (provinent de la dessaladora de Sant Antoni i de les dessaladores
mòbils dels pous de ses Eres). Això suposa que un 68% dels clients abonats
disposin d’aigua potable dessalada.
Gràfic 3.1.1.
Evolució del subministrament d’aigua dessalada pels darrers 6 anys
Subministrament d'aigua dessalada
m3
1.200.000
960.348

1.000.000
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600.000

513.475

564.450

644.620

2005
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724.280
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400.000
200.000
0
2004

2.009

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aqualia.

Gràfic 3.1.2.
Comparació del subministrament d’aigua dessalada pels anys 2008 i 2009.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aqualia.
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Als gràfics anteriors, s’observa com el subministrament d’aigua dessalada va
augmentant progressivament durant els darrers anys.

Gràfic 3.1.3.
Percentatge d’aigua dessalada subministrada al municipi. Any 2009.
Percentatge d'aigua dessalada

47%

53%

A igua des s alada

A igua no des s alada

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aqualia.

Al 2009, el percentatge d’aigua dessalada consumida al municipi suposava un
47% respecte als metres cúbits totals d’aigua subministrada.
Pel que fa als usuaris abonats, aquest percentatge suposa que un 69% dels
usuaris, rebi aigua dessalada a les seves llars.
3.1.2. CONSUM D’AIGUA.

Durant els últims anys, s’ha pogut observar un increment dels volums d’aigua
consumits. En el municipi de Sant Josep aquest fet ha implicat la necessitat
d’interconnectar zones turístiques i residencials com Port des Torrent a la
dessaladora d'aigües marines de Sant Antoni de Portmany. Aquesta
interconnexió ha afavorit no només la dotació de nous volums d’aigua sinó
l'obtenció d’un recurs de millor de qualitat per a la zona.
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Gràfic 3.1.4.
Evolució del consum d’aigua total* en m3 al municipi de Sant Josep.
Consum d'aigua per any

m3
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3.400.000
3.300.000
3.200.000
2005
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2009

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aqualia.
*Aquestes dades reflecteixen el consum total d’aigua, és a dir, també es contemplen les
pèrdues a la xarxa de distribució apart de l’aigua facturada)

El fet que durant l’any 2009 s’hagi reduït el consum d’aigua total és degut, en
part, a una disminució de les pèrdues a la xarxa de distribució d’aigua.
Gràfic 3.1.5.
Evolució del consum d’aigua per habitant de fet i dia al municipi de Sant Josep.
Consum d´aigua / habitant dia
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aqualia.

Encara que els volums d’aigua consumits al municipi s’hagin incrementat als
darrers anys, aquest fet s’explica per l’augment de població que ha sofert el
municipi també als darrers anys. Aquest fenomen ho reflecteix l’indicador IC11,
el qual mostra com el volum d’aigua per habitant i dia ha baixat lleugerament
des del 2006 fins al 2008.
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Tant al gràfic 3.1.4 com al gràfic 3.1.5, es mostra el consum d’aigua total del
municipi, és a dir, apart dels volums d’aigua facturats s’han contemplat també
les pèrdues d’aigua a la xarxa de distribució.
El consum d’aigua municipal també està marcat pel marc socioeconòmic de
les Illes Balears, és a dir, una temporada turística amb una marcada
estacionalitat. Com es veu al gràfic 3.1.6, els majors consums d’aigua recauen
als mesos de juliol i agost, fins arribar a baixar progressivament al novembre,
desembre, gener, febrer i març, per tornar a pujar a l’abril.
Gràfic 3.1.6.
Consum d’aigua per mesos i per sectors (particulars, hotels, comerç i municipals)
durant l’any 2008

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aqualia.

El gràfic següent ens mostra el pes de cada sector sobre el consum d’aigua del
municipi. El sector més important és el particular, consumint un 62% del total
anual, seguit dels hotels, que suposen un 20% i del comerç amb un 17%. Hi ha
que destacar que el 20% dels hotels és un percentatge bastant important tenint
en compte que funcionen a ple rendiment tan sols 3 mesos a l’any. Aquest és un
sector important on poder implantar mesures de reducció de consums, apart
del sector particular.
Gràfic 3.1.7
Pes de cada sector en el consum d’aigua al municipi.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aqualia.
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Gràfic 3.1.8.
Comparació per trimestres del consum d’aigua per sectors (pels anys 2008 i
2009).
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Aqualia.

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la marcada estacionalitat respecte el
turisme a les Pitiüses, i per tant també al municipi de Sant Josep, es reflecteix al
tercer trimestre de cada any (juliol, agost i setembre) on els consums de tots els
sectors són els més grans de tot l’any.
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Pèrdues a la xarxa de distribució.
Taula 3.1.1.
Percentatge de pèrdues a la xarxa de distribució
Any
2004
2005
2006
2007
2008
2009

% Pèrdues a la xarxa de
distribució
45,29
44,19
46,40
41,67
40,79
40,70
Font: Aqualia.

Encara que durant els darreres quatre anys, el percentatge de pèrdues d’aigua
a la xarxa de distribució s’ha anat minvant, l’Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia juntament amb l’empresa municipal distribuïdora d’aigua estan treballant
amb un Pla d’Actuacions de millora prioritàries en el servei municipal d’aigües.
Aquest pla contempla tota una sèrie d’actuacions urgents, les qual moltes
d’elles ja s’estan portant a terme.
Actuacions de millora prioritàries en el servei municipal d’aigües de Sant Josep:

Descripció d’actuacions:
Actuacions urgents
•

El Pla contempla un total de 50 actuacions urgents a punts concrets i
ramals de la xarxa de distribució.

Actuacions zona I
•

Transport ø400 a dipòsit de Puig Cardona.

•

Transport ø200 a Sa Carroca i Can Fita.

•

Transport ø250 ø200 a Sant Jordi de Ses Salines.

•

Transport ø150 a Sa Caleta.

•

Transport ø250 a Platja d’en Bossa.

Actuacions zona II
•

Sistema de Transport Cala de Bou dn 500.

•

Dipòsit Puig de Mar.

Un dels objectius de cara als pròxims anys, és intentar reduir al màxim aquest
percentatge de pèrdues d’aigua i augmentar el rendiment a la xarxa de
distribució.
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3.1.2. TRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL.

El tractament d’aigua residual es porta a terme gràcies a les infraestructures de
sanejament, que són fonamentalment les depuradores de gestió pública i
privada que es localitzen al llarg de tot el territori municipal de Sant Josep de Sa
Talaia.
En el municipi de Sant Josep existeixen dos depuradores públiques gestionades
pel l’Agència Balear de l’Aigua, l’EDAR de Can Bossa i l’EDAR de Sant Josep.
A part d’aquestes dues depuradores és necessari comptar amb la depuradora
de Sant Antoni, que tracta les aigües tant del nucli de Sant Antoni com d’una
part important de la zona turística de port d’es Torrent pertanyent al municipi de
Sant Josep. D'altra banda, a les cales de Ponent, Cala Tarida, Cala Vedella,
Coral Mar i Tarida Playa, es situen un important nombre d'estacions de
depuració, associades al desenvolupament turístic d’aquesta àrea del litoral de
Sant Josep.
Figura 3.1.1.
Situació de les depuradores públiques al municipi de Sant Josep.

Font: Elaboració pròpia
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Depuradora de Sant Josep.

La EDAR de Sant Josep va ser construïda l’any 1997. Es localitza a les
immediacions de la carretera Eivissa - Sant Josep, a les proximitats del nucli de
població de Sant Josep de sa Talaia, entre el CP l’Urgell i el Torrent de Jondal.
Aquesta installació va ser dissenyada en el seu moment per a satisfer les
necessitats d’una població equivalent de 1.000 hab.-equiv., amb una capacitat
per a depurar 4500 m3/mes. A les seves installacions es realitza un tractament
secundari.
La planta en qüestió compta amb les següents installacions a la seva línia
d'aigües:









Pretractament.
Desarenat- Desengreixat.
Ventilació.
Decantació primària.
Reactor biològic.
Decantació secundària.
Cloració.

A la línia de fangs tenen lloc bàsicament una digestió aeròbia i un espessit de
fangs. Per tant, els fangs produïts a la planta sofreixen un procés bàsic consistent
en el seu espessit.
Taula 3.1.1.
Característiques de l’EDAR Sant Josep.
EDAR Sant Josep
Localització
Any construcció
Habitants equivalents
Dotació (litres/habitant/dia)
Cabal 2008 (m3/any)
Tractament
Abocament

Sant Josep
1997
1000
150
45.602
Secundari
Reutilització per rec/ Torrent i
emissari submarí a Caló de
s’Oli (Port des Torrent)
Espessidor
Sí
Deshidratació
No
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Agència Balear de l’Aigua.
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En aquests moments, s’està tramitant l’ampliació de la depuradora de Sant
Josep, amb un pressupost aproximat de 700.000 euros, així com la millora de
l’emissari de Cala Tarida.
Aquesta remodelació de l’EDAR de Sant Josep es realitza d’acord amb el
protocol de collaboració per a l’execució del Pla Nacional de Qualitat de les
Aigües, signat entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el Govern
de les Illes Balears.
Aquest acord fixa l’esquema bàsic de collaboració entre ambdues
administracions per a desenvolupar les actuacions de millora previstes.
Evolució dels cabals tractats:
Gràfic 3.1.8.
Evolució dels cabals tractats a la depuradora de Sant Josep

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Agencia Balear de l’Aigua.

La distribució mensual dels volums d’aigua depurats durant l'any 2008 queda
reflectida al gràfic 3.1.9.
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Gràfic 3.1.9
Distribució mensual dels cabals tractats a la depuradora de Sant Josep (any
2008).

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Agència Balear de l’Aigua.

Els volums depurats al llarg de l'any no es mantenen constants sinó que existeix
una forta variació entre uns mesos i uns altres. El mes on es solen registrar majors
cabals a tractar són els mesos estivals, sobretot al juliol i agost.
Depuradora de Can Bossa
Es localitza en un dels laterals de la carretera PM-801 a sa Canal. Aquesta planta
va ser construïda l'any 1992 per a una població equivalent de 16.550 hab.-equiv.
i amb capacitat per a tractar un cabal de 3.000 m3/dia (90.000-150.000 m3/mes)
i una dotació de 250 l/hab/dia.
Es tracta d’una depuradora d’aigües de tipus biològic mitjançant fangs actius
que compta amb els següents processos per a disminuir la càrrega contaminant
de les aigües residuals:
 Decantador secundari
 Cloració
Línia d’aigües:





Pretractament
Decantador primari
Desnitrificació
Reactor biològic

Línia de fangs:
 Digestió aeròbica
 Espessidor
 Assecat de fangs
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Taula 3.1.2.
Característiques de l’EDAR Can Bossa.
EDAR Can Bossa
Localització
Crta. Salines
Any construcció
1992
Habitants equivalents
16.550
Dotació (litres/habitant/dia)
250
Cabal 2006 (m3/any)
150.000
Tractament
Secundari
Abocament
Emissari submarí Platja d’en Bossa
Espessidor
Sí
Deshidratació
Sí
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Agència Balear de l’Aigua.

L’EDAR de Can bossa, rep també els residus de foses sèptiques de l’illa d’Eivissa
disposant d’un tractament específic per als mateixos, de forma prèvia a
integrar-los a la línia de tractament. Aquesta línea és per fangs actius de mitja
càrrega i digestió aeròbia de fangs.
La problemàtica de l’EDAR consisteix en:
-

Capacitat de tractament.
Aportacions de residus de foses sèptiques amb elevat
contingut en nitrogen.
Pretractament deteriorat.
Deteriorament general d’equips i installacions.
Necessitat de renovar la totalitat d’installacions elèctriques i
de control.

De la mateixa forma que amb la depuradora de Sant Josep, gràcies al
protocol d’actuació signat entre el Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les
Illes Balears, per a l’execució del Pla Nacional de Qualitat de l’Aigua, estan a
punt d’acabar les obres de remodelació i ampliació de l’EDAR de Can Bossa,
amb les noves característiques, com són la incorporació del tractament
secundari complet (no s’arriba a terciari) així com la millora dels tractaments
existents a la depuradora.
Solució projectada:
Construcció d’un nou pretractament en edifici.
- Procés biològic amb nitrificació i desnitrificació.
- Residus foses sèptiques: Pretractament nou i bombeig a
pretractament general.
- Línea d’aigua: Pretractament en edifici, decantador primari
nou, reactor biològic tipus A/O/A/O (2 línies).
- Tractament fisicoquímic d’emergència.
- Línia de fangs: renovació general d’equips i installacions i un
nou espessidor.
- Renovació total de la installació elèctrica i de control.
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Evolució dels cabals tractats:
Gràfic 3.1.9.
Evolució dels cabdals tractats a la depuradora de Can Bossa

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Agència Balear de l’Aigua.

Gràfic 3.1.10
Distribució mensual dels cabdals tractats a la depuradora de Can Bossa (any
2008)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’Agència Balear de l’Aigua.

Depuradora de Sant Antoni
La EDAR de Sant Antoni és gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua i es
troba situada a les proximitats del nucli de Sant Antoni de Portmany. A més de
les aigües residuals procedents d'aquest nucli de població, en aquesta
installació reben tractament aigües residuals procedents de zones properes
pertanyents al terme municipal de Sant Josep com Cala de Bou i Port d’es
Torrent.
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La capacitat nominal de la planta és de 10.000 m 3/dia, però està dissenyada
per a un cabal en temporada alta (mesos d’estiu, quan es dóna un increment
molt important de l’activitat turística) de 18.600 m3/dia, 74.500 habitantsequivalent, i de 5.400 m3/dia, 21.600 habitants- equivalent durant la
temporada hivernal.
La planta disposa en l’actualitat d’una línia d’aigua i una de tractament de
fangs amb deshidratació i neutralització final.
Depuradores de les Cales
L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Cala Tarida tracta l’aigua
residual provinent de la zona de Cala Tarida, i per tant l’aigua a tractar té un
caràcter eminentment urbà.
L’estació de Coral Mar tracta l’aigua residual que prové de la zona baixa de
Cala Tarida, i és tracta d’un efluent totalment urbà.
La depuradora de Tarida Beach tracta l’aigua residual que prové de la zona
sud d’aquesta cala, tractant-se també d’un efluent totalment urbà.
Finalment, l’estació de Cala Vadella, tracta l’aigua provinent de la zona nord
de Cala Vadella i per tant l’aigua és urbana.
A continuació es mostren els volums tractats a aquestes quatre depuradores.

Gràfic 3.1.11.
Evolució dels volums tractats a les depuradores de Cala Tarida, Cala Vadella,
Coral Mar i Tarida Playa (2006-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per AQUALIA.
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Al gràfic anterior s’observa com els cabals tractats a les depuradores de les
Cales han augmentat als darrers anys.
Inclús, segons informació recollida pel servei d’aigües municipal, la depuradora
de Cala Tarida està obsoleta i no dóna a bast, sobretot el mesos d’estiu, degut
a l’augment el nombre de vivendes a aquesta zona durant els darrers anys.
Fins i tot per l’any 2010 està projectat la construcció de 200 noves vivendes,
cosa que agreujarà el problema a aquesta depuradora.
Està prevista la construcció d’una nova depuradora abans de l’estiu que
suposadament donarà servei a tota la zona de Cala Tarida, i sí és així aquest
problema podria millorar notablement.
L’EDAR Cala Tarida, Tarida Beach i Coral Mar, aboquen les aigües a una zona
boscosa propera a cada una de les depuradores, una vegada que l’aigua
s’ha clarificat i s’ha deixat un temps a una bassa intermèdia. La de Cala
Vadella aboca a un pou filtrador proper a la depuradora.
Altres aspectes a destacar relacionats amb la depuració de les aigües:
En general, al municipi de Sant Josep no es separen les aigües pluvials de les
aigües residuals, cosa que augmenta la problemàtica d’efectivitat de
depuració quan les pluges són intenses. Això, la inexistència específica de
xarxa de pluvials, també augmenta la problemàtica de drenatge de la nova
carretera a l’aeroport.
Gestió dels fangs de depuradora
Els fangs líquids de les depuradores de les cales (Coral Mar, Tarida Beach, Cala
Tarida i Cala Vedella) així com els fangs líquids de la depuradora de Sant
Josep, els recullen amb camions cuba i se’ls enduen a la Depuradora de Can
Bossa per iniciar el procés d’assecat de fangs.
Posteriorment, aquests fangs s’utilitzen per aprofitament agrícola, encara que
això en molts cops resulta més un problema que una solució, ja que els fangs
no reben cap altra tractament.

33

3.2.- QUALITAT DE L’AIRE.
3.2.1. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Emissions a l’atmosfera

El trànsit de vehicles és una de les activitats que més contribueixen a l'emissió
de contaminants a l'atmosfera, tant pel tipus de contaminants com, sobretot,
per les quantitats emeses.
Entre els gasos que surten dels tubs d'escapament dels vehicles de motor
destaquen el diòxid de carboni, monòxid de carboni, els òxids de nitrogen, els
components orgànics volàtils, els hidrocarburs policíclics aromàtics, el diòxid de
sofre, a més de partícules i composts del plom.
Una altra font important, són les emissions de CO2 provinents de la central
tèrmica d’Eivissa, que abasteix d’energia a les Pitiüses. Les emissions
específiques de sistema de producció elèctrica, segons dades de la Direcció
general de Qualitat ambiental, es mostren al gràfic següent:
Gràfic 3.2.1.
Emissions específiques del sistema de producció elèctrica a les illes Pitiüses.
Any 2006.

Font: Elaboració pròpia a partir d’estimacions de les dades facilitades per la Direcció
general de Qualitat Ambiental.
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El següent gràfic mostra l’evolució de les emissions de CO2 a les Illes Balears, i es
veu com des de l’any 1990, aquestes emissions pràcticament s’han doblat,
agreujant d’aquesta forma el problema de l’escalfament global, i per tant, del
Canvi Climàtic.
Gràfic 3.2.2.
Evolució de les emissions de CO2 en tones equivalents a les Illes Balears.

Font: Inventari Espanyol d’emissions de GEI. Any 2007

A partir de les dades Balears, s’ha fet una estimació de la quantitat d’emissions
que correspondrien al municipi de Sant Josep, en base a la població (s’ha
extret un índex d’emissions per habitant de les Illes i s’ha extrapolat al conjunt
del municipi).

Gràfic 3.2.3.
Estimacions d’emissions de CO2 en tones equivalents pel municipi de Sant
Josep.

Font: Estimacions a partir del Inventari Espanyol d’emissions de GEI. Any 2007
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Qualitat de l’aire
A continuació es mostra un llistat amb totes les activitats incloses al catàleg
d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera.

Taula 3.2.1.
Llistat d'Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera.
GRUP

INDÚSTRIA

ACTIVITAT PRINCIPAL

NUM APCA

A

Aglomerados Eivissa

Fabricació Aglomerats asfàltics

1.10.05

B

Hormicemex S.A.

Fabricació formigó preparat

2.10.04

Oasis Line

Estampació per serigrafia

3.12.01

Zumos Naturales

Elaboració sucs

3.01.01

C

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Conselleria de Medi
Ambient.

Els mesuraments de la qualitat atmosfèrica al municipi de Sant Josep es
realitzen mitjançant dues estacions de mesura fixes pertanyents i validades pel
Servei de Residus i Contaminació Atmosfèrica de la Direcció General de
Qualitat Ambiental (xarxa del Govern de les Illes Balears).

Aquestes estacions són la de Sant Antoni de Portmany i la de Can Misses, on a
continuació es detallen les seves característiques i ubicació.
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Estacions de la Xarxa Balear de Vigilància i Control de la Qualitat de l'Aire
Estació de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
Codi Local Estació

070046001

Ubicació

Carretera Corona - Poliesportiu Can Coix

Municipi
Coordenades
Altitud

Sant Antoni de Portmany
011836E, 385940N
65
Ministeri de Medi Ambient
Conselleria de Medi Ambient
SO2, NO, NO2, O3, PM10
VV, DV, TM, HR, PB, RS, PL
Suburbana
Fons

Propietat
Paràmetres
mesurats
Tipus d'àrea
Tipus d'estació

Estació de Can Misses (Eivissa)

Codi Local Estació
Ubicació
Municipi
Coordenades
Altitud
Propietat
Paràmetres
mesurats
Tipus d'àrea
Tipus d'estació

07026001
Hospital de Can Misses
Eivissa
012510E, 385500N
25
GESA
SO2, NO, NO2, O3, PM10
VV, DV, TM
Suburbana
Industrial

Els paràmetres mesurats a les dues estacions són els següents: PM10, (partícules
en suspensió menors de 10 micres); SO2, (diòxid de sofre); NO, (òxid de
nitrogen); NO2, (diòxid de nitrogen) i O3 (ozó).

A continuació s’exposen de forma gràfica els paràmetres dels indicadors
anteriorment esmentats (unitats expressades en ppm, µg/m³), referents als
mesuraments dels anys 2008 i 2009 per a l’estació de Sant Antoni.
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Figura 3.1.1.
Mesures estació de Sant Antoni (NO, NO2, O3, PM10 i SO2)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de qualitat de l’aire penjades a la pàgina
web de la Direcció General de Qualitat Ambiental (Govern Balear).

En general, els valors IQAib (Índex Qualitat de l’aire de les Illes Balears) per
l’estació de Sant Antoni i per l’estació de Can Misses, no superen els límits
establerts per la legislació vigent, el que, en termes generals, la qualitat de
l’aire es qualifica com bona i excellent.
Taula 3.2.2.
Índex de Qualitat de l’aire de la zona sud de l’illa d’Eivissa (Sector zonificació
ES412)
Estació St. Antoni
NO2
(límit 44 µg/m3)

SO2
(límit 125 µg/m3)

Estació Can Misses

4 µg/m3

13 µg/m3

1

µg/m3

µg/m3

20

µg/m3

71

µg/m3

7

IQAib St. Antoni

IQAib Can Misses

9,09%

29,54%

Excellent

Excellent

0,8%

5,6%

Excellent

Excellent

50%
PM10
(límit 40 µg/m3)

O3
(límit 120 µg/m3)

Sense
Analitzador

73

µg/m3

Bona
59,16%

60,83%

Bona

Bona

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de qualitat de l’aire de la Direcció
General de Qualitat Ambiental.
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3.2.2.- Contaminació acústica.

Realitzar qualsevol activitat humana comporta gairebé sempre un nivell de so
més o menys elevat.
Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els sons poden
ser molestos, incòmodes i arribar a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels
éssers vius; llavors en diem soroll i es considera contaminació.

El municipi de Sant Josep de Sa Talaia encara no compta amb una ordenança
municipal reguladora de renou i vibracions, per tal no s’ha elaborat cap mapa
de sorolls ni compta amb un pla acústic d’acció municipal, d’acord amb el
que preveu la Llei 1/2007.Encara que el planejament urbanístic, d’acord amb
la legislació vigent, ha assenyalat el mapa de soroll corresponent a l’activitat
aeroportuària. Als darrers anys, s’han aprovat tota una sèrie de reglaments per
la lluita contra la contaminació acústica, amb lo qual, l’ajuntament preveu
iniciar la gestió contra el soroll un cop s’aprovi definitivament la nova legislació
balear contra el renou i les vibracions.

3.2.3.- Contaminació llumínica.

La contaminació llumínica és l’emissió d’un flux lluminós de fonts artificials
nocturnes en intensitats, direccions, horaris o rangs espectrals innecessaris per a
la realització de les activitats previstes en la zona en què s’han installat els
llums.
Les conseqüències més destacables són l’agressió al fràgil ecosistema nocturn,
el malbaratament de recursos energètics i de diners i la pèrdua del cel
estrellat, declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat i origen de la
Civilització.
Actualment, l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia no compta amb cap
normativa que reguli la contaminació llumínica, ja que el desenvolupament de
la Llei 3/2005 de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears
correspon al Consell Insular.
Així i tot, al 2009 l’ajuntament ha encarregat un estudi sobre l’eficiència de
l’enllumenat públic, que es tindrà com a base per a futures actuacions per la
lluita contra la contaminació llumínica i estalvi energètic.
Al igual que la contaminació acústica, d’acord amb la Llei 3/2005 de 20 d’abril
de protecció del medi nocturn de les Illes Balears, el planejament urbanístic
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inicial aprovat al 2008, ha assenyalat l’àrea i tipus de contaminació llumínica
corresponent a l’activitat aeroportuària.
3.3.- ESPAIS NATURALS PROTEGITS.
Al municipi de Sant Josep de Sa Talaia es destaquen els dos únics espais
naturals protegits i gestionats per la Conselleria de Medi Ambient, que són el
Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera i les Reserves Naturals d’es
Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent.
Les reserves naturals d’es Vedrà i es Vedranell presenten una superfície de
79,39 ha mentre que la corresponent als illots de Ponent és de 154,94 ha i
comprèn els illots de Sa Conillera, es Bosc, s’Espartar i Ses Bledes.
El Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera engloba terrenys tant de
l’illa d'Eivissa com de l’illa de Formentera, així com l'àmbit marí que existeix
entre ambdues illes. La superfície terrestre d'aquest espai protegit a l'illa
d'Eivissa, és a dir, inclosa al municipi de Sant Josep ascendeix a 1574,66 ha.
A part dels anteriors, són de destacar els espais naturals protegits que formen
part de la Xarxa Natura 2000 i que per tant tenen una protecció a nivell de la
Unió Europea.
Entre els espais de la Xarxa Natura 2000, es poden distingir dos tipus d'espais
protegits: els Llocs d'Importància Comunitària (LIC), que posteriorment
passaran a ser Zones Especials de Conservació (ZEC), i d'altra banda les Zones
d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), ja designades pels estats membres
d'acord amb les disposicions de la Directiva Aus (Directiva 79/409/CEE) però
que la Directiva Hàbitats integra en la Xarxa Natura 2000.
Tots aquests espais estan englobats per la LLEI 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
Per tant, els espais de rellevància ambiental constitueixen els espais naturals
protegits i els llocs de la xarxa ecològica europea «Natura 2000» declarats de
conformitat amb el que preveu aquesta llei. En definitiva, aquesta llei pretén
cobrir les manques de regulació en matèria de protecció d'espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears i complir amb les exigències
comunitàries de protecció de la xarxa ecològica.
L’entrada en vigor de la esmentada llei va suposar l’inici del procediment per a
l’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos natural de Cala d’Hort i Cap
Llentrisca.
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Malgrat les diverses figures de protecció, al igual que a la resta de l’illa
d’Eivissa, els Espais naturals suporten una gran pressió antròpica, sobretot pel
que fa al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa.
Eivissa suporta una gran pressió turística a tot el litoral, cosa que fa augmentar
els problemes de gestió ambiental i per tant, es difícil arribar a una consens
entre l’ús públic dels espais i conservació del valors ecològics presents tant al
litoral com a les zones d’interior.
Sobretot destacar el litoral, degut als valors ecològics de gran importància
com són les praderes de Posidònia, els cordons dunars i la zona humida
costera, utilitzat en forma de salines. Encara que l’extensió i estat de
conservació d’aquestes praderes és excepcional.
Per aquest motiu, hi ha que destacar també que a l’any 1999, la Organització
de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO),
declarava la pradera submarina de l’espècie Posidònia oceànica entre l’illa
d’Eivissa i Formentera, com a Patrimoni Natural de la Humitat, degut a la seva
immensa mida, i a la capacitat de congregar biodiversitat i generar riquesa
per a l’economia local.

Què és Xarxa Natura 2000?
És una xarxa ecològica europea integrada per Zones Especials de Conservació
(ZEC), Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i Zones d'Especial Protecció per a
les Aus (ZEPA). La declaració d'aquestes zones té com objectiu contribuir a
garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres existents d'acord amb la Directiva
Hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de
cada territori.
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La xarxa natura 2000 al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
Taula 3.3.1.
Espais Naturals Xarxa Natura 2000. Municipi de Sant Josep de sa Talaia.
Denominació

Codi

Xarxa Natura 2000
Superfície
LIC
(m2)

ZEPA

Ses Salines d’Eivissa i
Formentera

ES0000084

X

164.348.2111

X

Es Vedrà i es Vedranell

ES0000078

X

6.357.300

X

Illots de Ponent

ES5310023

X

2.536.9541

X

Serra Grossa

ES5310034

X

11.755.6162

-

Cap Llentrisca-sa Talaia

ES5310032

X

30.906.700

-

Porroig

ES5310031

X

1.133.842

-

Costa de l’Oest d’Eivissa

ES5310104

X

12.727.078

-

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la pàgina web Xarxa2000 de les Illes
Balears.
Superfície que comprèn tant l'àmbit marítim com els terrenys inclosos dintre del
municipi de Formentera.
2 Inclou terrenys que formen part dels municipis d'Eivissa i Sant Antoni de Portmany.

Al 2007 es van aprovar per decret els Plans de Gestió del LIC Es VedràVedranell i del LIC Illots de Ponent. Aquests plans tenen per objecte la
regulació de determinades activitats en l’àmbit d’aquests LICs, així com
regular també les activitats i definir la vigilància ambiental d’aquests.
−

Decret 34/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del
Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Es Vedrà-Vedranell (ES0000078).
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−

Decret 37/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Pla de Gestió del
Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Illots de Ponent d’Eivissa
(ES5310023).
Figura 3.3.1.
Xarxa Natura 2000 al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia facilitada pel Consell d’Eivissa.

Espais naturals protegits baix la LEN.
A part dels espais protegits anteriorment citats, és necessari fer referència
també a aquells que es troben a l'empara de la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les
Illes Balears. Aquesta llei autonòmica determina tres tipus d'àrees d'especial
protecció:







Àrees naturals d'especial interès (ANEI): estan integrades per aquells
espais que pels seus valors naturals singulars, han estat declarats com
tals per la Llei 1/1991.
Àrea rural d'interès paisatgístic (ARIP): aquells espais transformats
majoritàriament per activitats tradicionals i que pels seus valors
paisatgístics especials són declarats com tals per al Llei 1/1991.
Àrea d'assentament paisatgístic d'interès (AAPI): aquells espais destinats
a usos i activitats de naturalesa urbana que suposen una transformació
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intensa i que són declarats com a tals per la Llei 1/1991 pels seus valors
paisatgístics o per la seva situació.
Al terme municipal de Sant Josep es troben únicament àrees catalogades
com Àrees naturals d'especial interès (ANEI):

Taula 3.3.2.
Àrees naturals d'especial interès
Denominació
ANEI 3. Ses Salines.
ANEI 4. Cala Jondal.
ANEI 6. Cap Llentrisca-sa Talaiassa.
ANEI 7. Platges Comte-La Bassa.
ANEI 8. Serra de ses Fontanelles-Serra Grossa.
TOTAL

Superfície (ha)
1.057,76
270,32
2.905,72
324,21
2.758,86
7.316,87ha

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Institut Balear d’Estadística
(IBAE).

Figura 3.3.2.
Àrees naturals d’especial interès (ANEIs) al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia facilitada pel Consell d’Eivissa.
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A aquestes àrees s'han d'afegir tots els illots i penya-segats del terme municipal.

En total, la superfície municipal afectada per la LEN ascendeix a 7.985 ha, el
que representa un 47,66% del total municipal.
Tenint en compte les anteriors superfícies i comparant-les amb les de la resta
de municipis de l’illa d'Eivissa, el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia és
el que presenta una major superfície protegida per l’esmentada llei
autonòmica. A la següent figura, es mostren els percentatges d'espais LEN
respecte el total per a cada municipi de l’illa d'Eivissa:
Gràfic 3.3.3.
Percentatges de superfície municipal inclosa en la LEN.

Font: Elaboració pròpia a partir dades facilitada per la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears.

Destacar que segons la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a
un desenvolupament territorial sostenible en les Illes Balears, al seu capítol III es
modifiquen aspectes definits per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais
naturals i règim de protecció urbanística a les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears.
Amb lo qual, en referència al municipi de Sant Josep de Sa Talaia, es van
ampliar els àmbits de les àrees d’especial protecció (ANEI) de Cap Llentrisca i
Cala Compte-La Bassa (Punta de Sa Pedrera).
Actualment, s’ha presentant el Pla de Gestió, Recuperació i Manteniment dels
Valors Geoambientals i Paisatgístics de la Costa de l’ANEI de Comte i La Bassa.
Aquest Pla de Gestió, representa un àrea d’uns 3,3 Km2, i serà el primer pla de
gestió d’un ANEI de totes les Pitiüses.
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En una primera fase, es detectaran els problemes de la zona, s’analitzarà la
situació i es proposaran les actuacions que s’hauran de fer per mantenir
aquests espais naturals de manera que sigui compatible amb que la gent en
pugui gaudir.
L’ANEI té uns grans valors ecològics, amb platges i dunes, boscos de litoral i
zona rocallosa així com diversos hàbitats diferenciats. L’objectiu del pla de
gestió és que la gent que visita la zona ha de ser conscient que visita un espai
de gran valor natural i que ha de ser conservat, així com regular l’ús de la
zona, ja que està sotmesa a gran pressió antròpica.

3.4. GESTIÓ DEL MEDI LITORAL.
3.4.1.LES PLATGES.
Les platges de les Pitiüses, i concretament les de Sant Josep de Sa Talaia, són
un dels principals atractius turístics amb que compten les nostres illes.
Sant Josep de Sa Talaia compta amb 80 Km de costa, i és el municipi d’Eivissa
amb major nombre de platges, amb total 36 platges.
Per tal motiu és important la neteja i manteniment d’aquestes platges, però
sempre tenint en compte la seva característica de sistema natural, amb les
espècies pròpies d’aquest tipus d’hàbitat, moltes de les quals estan
considerades prioritàries per les normatives europees de protecció d’espècies,
pel seu alt valor ecològic.

Platges amb bandera blava.
La Bandera Blava és un distintiu que atorga anualment la Fundació Europea
d'Educació Ambiental a les platges i ports que compleixen una sèrie de
condicions ambientals i installacions.
La bandera blava treballa a favor del desenvolupament sostenible en platges i
ports esportius, guardonant i difonent aquelles platges i ports que compleixen
amb criteris estrictes de qualitat d’aigües de bany, informació i educació
ambiental, gestió ambiental així com seguretat i altres serveis.
El municipi de Sant Josep compta amb el distintiu de Bandera Blava 2009 a 4
de les seves platges, que són:
•
•
•
•

Cala d’Hort
Platges de Compte
La Bassa.
Migjorn de ses Salines
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Equipaments:
•
•
•
•
•
•

Platja d’en Bossa: 2 banys
Cala Tarida: 1 bany
Cala Molí: 1 bany
Cala Codolar: 1 bany
Port des Torrent: 1 bany
Cala d’Hort: 1 bany

Neteja de platges.

Neteja mecànica, rastellat i suport manual.
La neteja de la majoria de platges del municipi es realitza dintre del contracte
de gestió dels serveis públics amb l’empresa HERBUSA (signat al 2005).
Les platges incloses dins aquest contracte són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Platja d'en Bossa
Platja d'es Jondal
Platja d'es Xarco
Platja Cala d'Hort
Platja Cala Carbó
Platja Cala Vedella
Platja Cala Molí
Platja Cala Tarida
Platja Cala Codolar
Platges de Comte
Platja La Bassa
Platja Port d'es Torrent
Platja Punta d'en Xinxó
Platja d'es Pinet
Platja des Serral
Platja de s'Estanyol
Platja d'es Pouet
Port d'es Torrent.
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Neteja d’espais ocupats per concessionaris
Els concessionaris d’installacions temporals de platja (quioscos, hamaques,
etc.) són els responsables de netejar la zona de concessió així com les
papereres properes.
Neteja de punts nets.
Durant l’any 2009 s’han installat tota una sèrie de punts nets, 13 en total, per
facilitar la recollida selectiva de residus als usuaris de platges. Aquests punts
s’han ubicat a la Platja d’en Bossa (6 punts), Cala Vadella (2 punts), Cala
Tarida (2 punts), Cala Comte (2 punts) i Cala Bassa (1 punt).
Taula 3.4.1.
Llistat dels Punts Nets a les platges de Sant Josep.
PUNT

UBICACIÓ

Punt Net 01

Platja d’en Bossa- Palladium i Coco Beach

Punt Net 02

Platja d’en Bossa- Nassau

Punt Net 03

Platja d’en Bossa- Entre Club Playa d’en Bossa i Bossa Mar

Punt Net 04

Platja d’en Bossa- Insula Augsta

Punt Net 05

Platja d’en Bossa- Los Parasoles

Punt Net 06

Platja d’en Bossa- Garbi

Punt Net 07

Cala Vedella- Al costat de la torre rodona

Punt Net 08

Cala Vedella- Entrada principal a la platja

Punt Net 09

Cala Tarida- Al costat dels banys

Punt Net 10

Cala Tarida- Al costat de l’escala nord.

Punt Net 11

Platges de Compte- Al costat de Racó d’en Xic

Punt Net 12

Platges de Compte- Platja principal

Punt Net 13

La Bassa- A l’antic aparcament

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Josep.

La neteja d’aquests punts, així com de les papereres que queden fora de la
responsabilitat dels concessionaris de serveis temporals de platja, s’ha
encarregat a l’empresa BALINSA, que també s’encarrega del manteniment de
neteja d’installacions de platja com dutxes i lavabos.
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Neteja de les platges del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
La neteja mecànica i rastellat de les platges de Migjorn i Es Cavallet, que es
troben dins l’àmbit del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, la
realitza la empresa IBIFOR, mitjançant un conveni signat amb l’Ajuntament. La
neteja s’ha de realitzar baix les prescripcions que estableix el Pla Rector d’Usos i
Gestió del Parc Natural.

Qualitat de les aigües de bany.
El control sanitari de les zones d’aigües de bany és una de les àrees de treball
de la salut pública, prioritzant l’àmbit de la sanitat ambiental.
Les normatives nacionals i europees estan destinades a garantir una qualitat
apropiada per l’ús del bany per part de la població, protegint d’aquesta
forma la salut dels ciutadans i visitants.
Amb ocasió de l’aplicació de la nova legislació (Directiva 206/7/CE del
Parlament Europeu del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la gestió de
la qualitat de les aigües de bany), el Ministeri de Sanitat i Consum ha
desenvolupat un sistema d’informació nacional d’aigües de bany, denominat
NÁYADE.
Taula 3.4.2.
Llistat de platges controlades oficialment en l’any 2009, al municipi de Sant
Josep de Sa Talaia.
PUNT DE MOSTREIG

TEMPORDADA

PLATJA BADIA SANT ANTONI PM1

01/05 - 16/10

PLATJA LA BASSA PM1

01/05 - 16/10

PLATGES DE COMTE PM1

01/05 - 16/10

PLATJA CALA D'HORT PM1

01/05 - 16/10

PLATJA CALA JONDAL PM1

01/05 - 16/10

PLATJA CALA MOLÍ PM1

01/05 - 16/10

PLATJA CALA TARIDA PM1

01/05 - 16/10

PLATJA CALA TARIDA PM2

01/05 - 16/10

PLATJA CALA VEDELLA PM1

01/05 - 16/10

PLATJA D'EN BOSSA PM1

01/05 - 16/10

PLATJA ES CAVALLET PM1

01/05 - 16/10
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PLATJA ES PINET PM1

01/05 - 16/10

PLATJA PORT DES TORRENT PM1

01/05 - 16/10

PLATJA SALINES PM1

01/05 - 16/10

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la web oficial de NÁYADE (Sistema de
Información Nacional de Aguas de Baño). Ministeri de Sanitat.

A cada una de les anteriors platges, s’han realitzat entre un mínim de 3 i un
màxim de 5 mostrejos durant la temporada de bany.

Taula 3.4.3.
Qualitat de les aigües de bany per les campanyes oficials del 2008 i 2009.
DENOMINACIÓ
PLATJA BADIA SANT ANTONI PM1
PLATJA LA BASSA PM1
PLATGES DE COMTE PM1
PLATJA CALA D'HORT PM1
PLATJA CALA JONDAL PM1
PLATJA CALA MOLÍ PM1
PLATJA CALA TARIDA PM1
PLATJA CALA TARIDA PM2
PLATJA CALA VEDELLA PM1
PLATJA D'EN BOSSA PM1
PLATJA ES CAVALLET PM1
PLATJA ES PINET PM1
PLATJA PORT DES TORRENT PM1
PLATJA SALINES PM1

QUALITAT 2008

QUALITAT 2009

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la web oficial de NÁYADE (Sistema de
Información Nacional de Aguas de Baño). Ministeri de Sanitat.

Els paràmetres de control d’aquestes campanyes es redueixen a dos
obligatoris: Enterococo intestinal i Escherichia coli.
La qualitat de les aigües a les platges de Sant Josep de Sa Talaia es
classifiquen dins AIGÜES 2, el qual significa que són aigües aptes per al bany,
de molt bona qualitat.
Aquestes aigües són les que compleixen simultàniament les següents
condicions:
1. Al menys el 95% dels mostrejos no sobrepassen els valors imperatius
d’Escherichia coli (2000 UFC/100 ml).
2. Al menys el 80% dels mostrejos no sobrepassen els valors guia
d’Escherichia coli (100 UFC/100 ml).
3. Al menys el 90% dels mostrejos no sobrepassen els valors guia
d’Entrerococo intestinal.
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Gestió de la Posidònia oceànica.
Des del 2009, la retirada de restes de Posidonia oceanica a les platges del
municipi només es fa durant els mesos estivals, per tal de conservar el major
temps possible l’estat natural de les platges i del litoral del municipi.
Encara que es porti a terme aquesta mesura, no existeix cap pla municipal de
gestió de la Posidònia.
L’única actuació que s’ha d’esmentar, és la de reposició de posidònia a Punta
Xinxó, en Cala de Bou, que al llarg de l’estiu van esser retirada i
emmagatzemades aprop de la platja.
Amb aquesta actuació es compleixen els compromisos adquirits per tots els
ajuntament durant el I Congres del Litoral que va tenir lloc al 2008 i on es va
establir la retirada temporal de la Posidònia Oceànica i la seva reposició en les
platges més urbanes amb la finalitat de protegir la zona costera durant l’hivern
i evitar així l’erosió i la pèrdua d’arena en el cas de temporals.
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ANÀLISIS DAFO
Anàlisi tècnic realitzat a partir de l’avaluació de les dades del present
document i aportacions del Fòrum Ciutadà fruit de les reunions participatives
realitzades als mesos d’abril i maig de 2010. Aquestes darreres marcades amb
un asterisc (*). Es presenten les conclusions de la situació actual de la gestió
municipal en forma de punts forts-oportunitats i punts febles-àrees de millora.
En color blau es destaquen els punts prioritaris pel Fòrum de participació
ciutadana (es marquen els 5 punts prioritaris).
GESTIÓ DE L’AIGUA
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
 Augment progressiu de la proporció
d’aigua dessalada que abasteix el
municipi.
 Manteniment de les inversions
municipals en la millora de la xarxa
de subministrament d’aigua
(200.000 euros per a l’any 2010).
 Elaborat i iniciat un Pla
d’actuacions per a la millora de la
xarxa de subministrament per part
de l’empresa concessionària
(AQUALIA).
 Previsió d’una nova depuradora
per la temporada 2010.
 Ampliació i millora de l’EDAR Can
Bossa.
 En tràmits d’ampliació i millora de
l’EDAR de Sant Josep.
 * Des de la connexió de les plantes
dessaladores, la qualitat de l’aigua
és bastant acceptable. Encara que
segueix existint fortes diferències
entre l’hivern i l’estiu.

 *Detectors de fugues a la xarxa de
sanejament.
 *Increment del percentatge d’aigua
dessalada.
 *Millora de la qualitat de les aigües
en algunes zones.

PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Xarxa de subministrament municipal
molt antiga (més de 30 anys), amb
molts punts negres.
 Absència de concessió de
sanejament.
 Depuradores, en general, massa
saturades.
 Depuradora de Cala Tarida obsoleta,
no dona a bast.
 Només els fangs de l’EDAR de Can
Bossa, s’utilitzen per aprofitament
agrícola, es tiren al camp, ocasionant
olors i mosques. Una opció és una
planta de tractament de fangs.
 *Seguir millorant la qualitat de l’aigua.
 *Consum excessiu d’aigua al municipi.
 *Millorar la xarxa de subministrament
(per evitar pèrdues).
 *Reduir els talls d’aigua.
 *Separar aigües pluvials de les residuals.
 *Relació qualitat-preu massa elevada
de l’aigua.
 *Realitzar un seguiment de la
companyia d’aigües.
 *Vigilar els abocaments incontrolats
d’aigües residuals.
 *Extracció d’aigua de pous no legals.
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 *Salinització de pous per
sobreexplotació.
 *Sensibilitzar a la població en temes de
consum d’aigua.
 *Limitar el consum d’aigua per ciutadà.
 *Reducció dels consums d’aigua
mitjançant millores a les installacions
municipals.
 *Potenciar la recollida d’aigua de pluja
a edificacions i installacions públiques i
a vivendes de nova construcció.
(cisternes i aljubs).
 *Campanyes de conscienciació a
hotels i apartaments turístics per evitar
el consum excessiu d’aigua.
 *Actuar sobre l’aigua depurada, que
no vagi a parar a la mar, sinó que se li
doni uns usos adequats al tipus d’aigua
resultant.
 *Aigües pluvials: hi ha estancament
d’aquestes aigües, quan plou molt, a
varies zones del municipi (Ex: zona
Punta Pinet, C/ Jaen , C/ Sitges, i C/
Valencia).
 *Manca pressió amb la que surt l’aigua
(com al C/Segovia i C/ Leganes a Cala
de Bou).
 *El vessament d’aigües residuals a
torrents i platges no dona bona imatge,
i més quan es tracta d’àrees dedicades
exclusivament al turisme.
 *Es proposa que a zones turístiques
costaneres, omplir les piscines amb
aigua marina en contes d’aigua
dessalada. Això suposaria una gran
reducció dels costs d’aigua a la
població que resideix a l’illa durant tot
l’any.

QUALITAT DE L’AIRE
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 En general, la qualitat de l’aire al
municipi és molt bona, sense grans
concentracions de contaminats
atmosfèrics.
 *Bona qualitat de l’aire, exceptuant

 Les emissions de CO2 augmenten
progressivament.
 Absència de normativa municipal per
regular el renou i les vibracions.
Absència de mapes de renou i de
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les voreres de les carreteres per
contaminació dels fums dels cotxes.

 *Previsió d’elaboració d’una
ordenança de renou i d’una
vigilància eficaç.
 *Paret de pedra que envolta el
recinte de l’aeroport, té enllumenat
baix (menor contaminació
llumínica).

mapes de zonificació acústica.

 Absència de normativa que reguli
l’eficiència de l’enllumenat.
 Absència de concessió per la
manteniment de l’enllumenat públic.
 *Millorar la gestió d’usos i temps
d’enllumenat públic.
 *Control de les festes illegals, per evitar
el renou així com festes a les platges.
 *Controlar i vigilar els circuits illegals de
motos.
 *Habilitar zones especials per a trial i
motocross.
 *Crear la figura de celador de renou.
 *Incrementar la vigilància i sancions a
les embarcacions turístiques que porten
la música molt alta.
 *Aplicar mesures per evitar l’excés de
pols als camins de pedreres.
 *Renous de les infraestructures
públiques (depuradores i dessaladores).
 *Contaminació llumínica: més llums
baixes i menys faroles.
 *Motors encesos dels autobusos a les
escoles (al menys 15-20 min abans de
la pujada dels nins a l’autobús).

ESPAIS NATURALS PROTEGITS
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 El municipi de Sant Josep compta
amb el major nombre d’Espais
Naturals Protegits, així com amb
una gran superfície d’Àrees
d’Interès Natural.
 El municipi ha impulsat el primer pla
de gestió d’un ANEI a les Pitiüses.
 *Els ENP garanteixen el paisatge i
funciona com un atractiu turístic per
la particularitat d’aquests indrets.

 El Parc Natural de Ses Salines
coincideix amb esser un dels indrets on
rep major nombre de turistes i usuaris
de platges.
 Degradació dels ENP per abocaments
incontrolats i construccions illegals.
 *Incrementar la vigilància als ENP per a
que les normes es compleixin.

 *Manteniment de bens culturals
deficient (tanques, etc).
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 *Els dos únics espais naturals
protegits (Parc Ses Salines i Cala
d’Hort) es troben a Sant Josep.
 *La catalogació de Punta Pedrera
com ANEI.

 *Futura gestió de l’ANEI Cala BassaCala compte.

 *Mala gestió del Parc Natural de Ses
Salines. No hi ha comunicació entre la
gent que hi viu i l’administració. Cartells
en mal estat, incloure un punt
d’informació i/o centre ecològic, i
fomentar les rutes de senderisme i
cicloturisme.
 *Límits difusos entre els conceptes ANEI,
ARIP, Xarxa Natura 2000.
 *Masses administracions tenen
competència en la gestió dels Parcs
Naturals.
 *Els LIC són massa restrictius.
 *Com Punta Pedrera ha estat declarat
zona protegida, es considera adient
retirar la tanca i netejar la zona.
 *Millorar la neteja dels boscos, en
referència a residus i abocaments.
 *Permetre les visites, sempre
controlades, als Illots de Ponent.
 *Incrementar la vigilància i fondejos
d’embarcacions als espais naturals.

GESTIÓ DEL MEDI LITORAL
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Quatre de les platges del municipi
compten amb el distintiu de
Bandera Blava.
 La qualitat de les aigües de bany és
excellent a tot el litoral del
municipi.
 Ubicació de 13 Punts Nets a cinc
de les platges més visitades del
municipi.
 Dotació d’infraestructures i
equipaments municipals (banys i
dutxes) a 6 de les platges del
municipi.
 *Com a punt fort: els Km de litoral al
municipi i la qualitat de les nostres
platges.
 *S’està treballant per a la
recuperació de les dunes a les
platges.

 Ampliació del nombre de Punts Nets a
les platges.
 Ubicació de panells informatius a les
platges dels valors ecològics de la
Posidònia i altres espècies, sobretot a
les Cales de Ponent i reforç a Ses
Salines.
 *Millorar l’accessibilitat per a
minusvàlids a les platges.
 *Impulsar una campanya de
conscienciació entre fumadors (per
evitar que es tirin les llosques a l’arena).
 *Controlar els abocaments de fems de
les embarcacions.
 *Evitar zones de platja privatitzada per
diversos serveis (com alguns quioscs).
 *Regular el nombre d’hamaques i parasols a les platges, i que l’estètica
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 *Per llei, tots els ciutadans tenen
accessibilitat a la mar (però intentar
que es compleixi en tots els casos).
 *Protecció dels sistemes dunars.
 *Rampes per barques.
 *El no haver-hi hamaques a Cala
Molí es considera un punt fort.
 *El recompte del nombre
d’hamaques i vigilar els metres de
concessió a les platges per part de
l’ajuntament, es considera que està
molt bé.

d’aquests sigui en concordança amb
el paisatge (ex: en contes de plàstic
verd, de fusta, o para-sols de palla en
contes de vermells o blaus).
 *Netejar les platges tot l’any (sobretot
per la gran quantitat de residus que es
dipositen després d’un temporal).

 *Delimitar de forma clara per on es pot
passar en àrees de medi litoral i espais
naturals.

 *Massa serveis públics a les platges
(moltes platges haurien de ser més
salvatges).
 *A moltes platges, el nombre
d’hamaques és massa elevat.
 *Casi totes les platges del municipi
manquen de banys i dutxes.
 *Control de les activitats reals de les
casetes de pescadors i manteniment
d’aquestes, com a bé patrimonial.
 *Les urbanitzacions al litoral, que ho
han destruït durant aquests darrers anys
és un punt molt feble.
 *Regular els fondejos.
 *Contemplar la possibilitat de construir
un port esportiu al municipi (adaptat a
les característiques d’aquest, ben
regulat i a un indret on menors siguin els
impactes ambientals). Això seria una
forma de regular els fondejos.
 *Evitar que propietaris que tenen cases
a prop de la costa, tanquin els
accessos, ja que l’accés a la mar o a la
costa és un dret públic.
 *Construcció d’un passeig marítim a la
zona de la badia de Sant Antoni.
 *Cala Vedella i Cala Tarida són punts
incontrolats de vessaments d’aigües
residuals.
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4. CONSUM I ELECCIÓ D’ESTILS DE VIDA RESPONSABLES.
El models actuals de producció i consum fan un ús insostenible del material i de
l’energia i causen esgotament dels recursos renovables i no renovables de la
Terra.
El desenvolupament futur s’haurà de centrar en trobar el mode de subministrar
béns i serveis utilitzant menys recursos i prevenint la producció de residus.
Per arribar a aquestes fites, fa falta un compromís dels sectors industrial i
comercial, així com dels consumidors.
L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, com a administració pública
municipal, es compromet a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos
i a encoratjar el consum i la producció sostenible.
Per tant, el present capítol fa un anàlisi de la producció i gestió dels residus
municipals, així com la gestió i consum d’energia al municipi de Sant Josep de
Sa Talaia, per tal de poder extreure les conclusions adients sobre el consum i
estils de vida de tots els habitants del municipi.
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4.1.- GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS MUNICIPALS.

L’optimització de la gestió dels residus passa, en primer lloc, per la reducció de
la quantitat generada. Una vegada produïts els residus, s’ha de prioritzar la
reutilització i el reciclatge.
La recollida de residus en el municipi de Sant Josep de sa Talaia es porta a
terme per l'empresa concessionària HERBUSA. Aquesta concessió és per un
temps determinat (concessió de vuit anys, prorrogable dos anys més) i amb
una determinada quantitat econòmica. Això determina que existeixin unes
limitacions per mor la concessió, ja que en vuit-deu anys, la situació inicial pot
diferir notablement de la situació final (increment de la població i del nombre
de vivendes, directament relacionat amb l’increment de la generació de
residus).
La recollida d’aquests residus és realitza majoritàriament en la via pública a
través de contenidors.
En l’actualitat el municipi de Sant Josep compta amb un total de 881
contenidors de residus sòlids urbans, en la seva major part de 800 litres i 1.000
litres de capacitat, i amb uns 293 contenidors de recollida selectiva (veure
taula 4.1.1).
Taula 4.1.1.
Contenidors totals per tipus de fracció installats al municipi de Sant Josep.
TOTAL CONTENIDORS 2009
Tipus

Nombre

Vidre

116

Paper

88

Envasos

89

RSU

881

Total

1174

Font: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Tant les infraestructures de recollida com de transport de residus es troben
clarament condicionades per l'elevat grau de dispersió de la població, el que
implica la necessitat de disposar de complexes rutes de recollida.

D'altra banda, fins a fa ben poc temps tots els residus eren recollits en el mateix
tipus de contenidors, els contenidors de recollida en massa. Per tant, no es
recollien selectivament cap de les diferents fraccions que formen part dels
residus en massa. Al voltant de l'any 1995, s'inicia la recollida selectiva de vidre i
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paper, mentre que la recollida d'envasos s’ha establert molt recentment,
durant l'any 2003.
Segons el PDSGRUEF (Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa
i Formentera), estableix un ràtio de 1 contenidor per cada 250 habitants de fet
per les fraccions de selectiva (paper i cartró, envasos i vidre), assumint un volum
dels contenidors de 2,5 m3.
Actualment, el ràtio de contenidors per habitant, al 2009 està de la següent
forma:
Taula 4.1.2.
Dotació contenidors segons PDSGRUEF
Tipus

Nombre
contenidors

Volum de
recollida

Cont./hab.fet

Vidre

116

322.500 litres

1cont/286 hab.

Paper

88

238.000 litres

1cont/377 hab.

Envasos

89

89.000 litres

1cont/373 hab.

Nº cont. i volum
segons PDSGRUEF
150 cont. de 2,5 m3
(volum 375.000 l.)
150 cont. de 2,5 m3
(volum 375.000
litres)
150 cont. de 2,5 m3
(volum 375.000
litres) ó 375 cont. de
1m3

Diferència
per complir
amb el
PDSGRUEF
21 cont.
(2,5m3)
55 cont.
(2,5m3)
115 cont.
(2,5m3) ó 286
(1m3).

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’ajuntament de Sant Josep de
Sa Talaia.

Per tant, aquesta taula reflexa com la dotació de contenidors no és suficient
per abastir a tota la població del municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
El cas dels contenidors d’envasos és el més destacable, ja que per complir amb
el que estableix el PDSGRUEF faltarien 115 contenidors de 2,5 m3 ó 286
contenidors de 1m3. Encara que el ràtio de contenidors per habitant sigui similar
al de paper, el volum de recollida de la fracció d’envasos és més petit ja que
els contenidors d’envasos resulten ser de menor grandària (capacitat de 1.000
litres) que els contenidors de paper (capacitat d’entre 2.500 i 3.000 litres).
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4.1.1. PRODUCCIÓ DE RESIDUS.
La producció de residus al municipi de Sant Josep, des del 2003 més o menys
ha variat poc, experimentant una notable pujada al 2007 respecte l’any
anterior i el posterior.
Gràfic 4.1.1.
Producció total de Residus Urbans al municipi de Sant Josep.
tone s

Producció Total de Residus

35000
29505,27
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23265,3
21671,68

22253,65
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24041,24

22866,95
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20000
15000
10000
5000
0
2003
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.
* Producció total de residus fa referència a RSU, voluminosos, paper, envasos i vidre (no
contempla restes de jardineria i poda, posidònia ni inerts).

En el 2007 la producció de residus arribà a la xifra de 29.505 tones de residus, el
que equival a que cada habitant del municipi generi una mitjana de 2,5 kg de
residus al dia (veure gràfic 4.1.2). Aquesta mitjana s’obté a partir de la població
de fet.
Al 2008 en canvi, la xifra disminuí a 24.042 tones, el que equival a 1,99 kg per
habitant al dia , en contraposició al 2006 que la producció total per habitant
va esser més elevada que al 2008, 2,12 kg per habitant i dia encara que la
producció total és més petita al 2006 que al 2008.
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Gràfic 4.1.2.
Producció de Residus Urbans per habitant de fet i dia
K g /ha b fet
/dia

Producció de residus per habitant i dia (IC13)
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2,52
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2,24
2,02

2,00

1,99

2,12

2,02

2,03

1,50
1,00
0,50
0,00
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.

Sembla que a partir del 2003, coincidint amb la implantació de la recollida
selectiva d’envasos, l’índex va anar baixant, fins al 2006 i 2007 que va
experimentar una lleuger pujada, però al 2008 i 2009 torna a baixar.
Gràfic 4.1.3.
Comparació en la producció de Residus Urbans per als anys 2008 i 2009.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.

El gràfic anterior mostra la producció de Residus Urbans per mesos, durant l’any
2008 i 2009. Aquest gràfic mostra com els mesos d’estiu, que coincideixen amb
la temporada alta turística, es registren majors quantitats de residus, coincidint
amb l’arribada de turistes. Aquest paràmetre també reflexa perfectament la
marcada estacionalitat que caracteritza a les Illes Balears.
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Destacar també com als mesos de juny, juliol i agost, les quantitats de residus
recollits són bastant superiors al 2008 que al 2009. Aquest fet es pot explicar per
la baixada de turistes que han sofert les illes durant el present any degut a la
crisi econòmica (aproximadament a Eivissa han arribat un 10% menys turistes
que al 2008).
Entrades abocador Ca Na Putxa
Durant l'any 2008, els serveis de recollida de residus del municipi de Sant Josep
de sa Talaia van dipositar en l'abocador de ca na Putxa situat al terme
municipal de Santa Eulària un total de 25.050,61 tones de residus. Aquests
residus inclouen tot un ventall de fraccions: residus sòlids urbans (RSU), algues,
voluminosos, inerts (enderrocs) i restes de poda principalment.
Les quantitats generades durant els darrers anys de cadascuna d’aquestes
fraccions es mostren a la taula següent:
Taula 4.1.3.
Fraccions (en tones) dipositades a l’abocador de Ca Na Putxa, any 2008.
Any

Posidònia

Voluminosos

Inerts

Jardineria i Poda

Animals

RSU

TOTAL
ENTRADES

2006

1.383,00

1.369,18

49,23

225,17

0,00

20.785,97

23.812,55

2007

1.805,84

1.527,77

93,25

175,64

0,48

21.826,73

25.429,71

2008

1.415,98

878,30

155,16

1.010,78

0,51

21.589,88

25.050,61

2009

549,50

486,72

38,04

1.171,07

1,35

20.695,09

22.941,77

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.

Gràfic 4.1.4.
Entrades a l’abocador de Ca na Putxa (excepte Residus Sòlids Urbans) per als
anys 2006, 2007, 2008 i 2009.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.
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Segons es pot observar al gràfic anterior, hi ha que destacar un notable
augment de restes de jardineria i poda i de residus inerts a l’any 2008 i 2009
respecte als anteriors anys, en canvi el percentatge de voluminosos i posidònia
ha baixat respecte anys anteriors.
El gràfic següent mostra els percentatges de cada fracció que entra a
l’abocador per l’any 2008.
Gràfic 4.1.5.
Entrades a l’abocador de Ca Na Putxa classificat per fraccions. Any 2009

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.

D’aquesta forma, de les 22.941,77 tones de residus enviades per l'ajuntament
de Sant Josep a l'abocador, el 90% correspon a la fracció residus sòlids urbans.
Convé destacar així mateix les quantitats d'algues (bàsicament Posidònia),
restes de jardineria i poda i voluminosos recollides pels serveis municipals i dutes
a abocador. Cadascuna d'elles suposa un 3%, un 5% i un 2% del total
municipal.
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Gràfic 4.1.6.
Evolució de les quantitats de residus conduïts a l’abocador. Període 1997-2009.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa i de l’Anàlisi
Territorial de les NNSS de SantJosep.

Respecte a l'evolució de la producció municipal de residus dir que durant els
últims anys es pot observar un marcat increment de les quantitats de residus
enviades a l'abocador de ca na Putxa. Concretament en el període comprès
entre els anys 1997 i 2007, l'increment a nivell de Pitiüses va ser d’un 92,5%,
mentre que en el municipi l'increment encara que molt apreciable es va situar
per sota de la mitjana insular, un 62%.
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4.1.2. TRACTAMENT DELS RESIDUS
Actualment al municipi de Sant Josep compta amb un nombre específic de
contenidors per realitzar la recollida selectiva de paper/cartró, vidre i envasos
lleugers.
Taula 4.1.4.
Tones de residus recollits de forma selectiva en el municipi 2003-2008.
RSU

VIDRE

PAPER CARTRÓ

ENVASOS

%
RECICLATGE

2003

21.084,30

198,98

18,79

20,04

1,12

2004

20.839,52

213,78

122,42

33,46

1,74

2005

20.508,80

321,96

541,93

57,26

4,29

2006

20.785,97

382,53

613,74

113,88

5,07

2007

21.826,73

523,90

734,88

176,89

6,17

2008

21.589,88

555,29

789,90

227,87

6,79

2009

20.695,09

685,77

736,76

262,61

7,53

ANY

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.

Durant els darrers anys, s’observa un increment de les quantitats de residus
recollits de forma selectiva. Al 2003 la quantitat d’envasos recollits és molt petita
però va ser durant aquest any el moment en que es va iniciar la recollida
d’aquesta fracció. En 5 anys, es passa de tenir un percentatge de recollida
selectiva d’un 1% a un 7,53% al 2009.
Un total de 1.685,14 tones de residus van ser recollides de forma selectiva al
terme municipal de Sant Josep durant l'any 2009. De les 1573’06 tones, 789’9
van correspondre a paper-cartró, 555’29 a vidre i 227’87 a envasos.
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Taula 4.1.5.
Relació de les quantitats de residus recollits selectivament i total de residus pels
darrers 5 anys.
TOTAL SELECTIVA (Tn)

TOTAL RESIDUS (Tn)
(SELECTIVA + RSU)

2003

237,81

21.322,11

2004

369,66

21.209,18

2005

921,15

21.429,95

2006

1.110,15

21.896,12

2007

1.435,67

23.262,40

2008

1.573,06

23.162,94

2009

1685,14

22.380,23

ANY

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.

El gràfic següent ens dona una idea de quina és la fracció majoritària de
recollida selectiva, que en aquest cas és la de paper i cartró.
Gràfic 4.1.7.
Percentatge de recollida selectiva per fraccions. Any 2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.
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Gràfic 4.1.8.
Producció selectiva per habitant de fet i dia
P roduc c ió s elec tiva per habitant i dia
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.

Gràfic 4.1.9
Evolució del tractament de residus urbans per fraccions selectives al municipi.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell d’Eivissa.

A nivell municipal es pot observar un creixement molt significatiu de la recollida
selectiva, amb increments que en el període 2004-2009 són del 1.134% per als
envasos, del 279% per al vidre i del 4.203% en el cas del paper. Aquests
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creixements tan espectaculars, són en gran mesura deguts a la posada en
marxa dels serveis de recollida de selectiva en la major part del territori
municipal i al major grau de contenerització selectiva municipal.
Destacar també, que al 2009 s’ha posat en marxa el servei de recollida de
RAEEs (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), que està funcionant molt bé.
Les dades que es tenen de recollida de RAEEs al 2008 són de 10.060 Kg i al 2009,
la recollida d’aquesta fracció ha estat de 121.410 Kg. Això suposa un increment
del 1.106% en un any. Aquest increment és molt notable.
Altres aspectes a destacar en la gestió de residus municipals.
La gestió de residus és un problema comú en el que es troben els diversos
municipis de les Illes Balears.
En el cas concret del municipi de Sant Josep, es tenen problemes amb la gestió
de RCD, sobretot per l’abocament incontrolat d’aquests tipus de residus i amb
la gestió dels restes de jardineria i poda.
Un altra problema que s’ha de solucionar, és el relacionat amb el nombre de
contenidors de recollida selectiva, que resulten ser insuficients per abastir a la
totalitat de la població. Encara que aquest és un problema comú a molts
municipis d’Eivissa, degut en gran part al gran nombre de població en
habitatges disseminats.
Molts d’aquests problemes, però, es pensa que es podran solucionar un cop es
posin en marxa les installacions de Deixalleries que està gestionant el Consell
d’Eivissa, que al municipi de Sant Josep s’installaran dues, la de Cala de Bou i
la de Can Guerxo.
Les Deixalleries es pensa que seran la solució per als residus que actualment no
poden dipositar-se en altres llocs (com pneumàtics, fluorescents, bateries,
pintures, etc), i també es te previst que comptin amb un espai per contenidors
de vidre, paper i envasos.
Cal destacar també, que al mes d’Abril del 2010, l’Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia va signar un conveni amb l’empresa EBIONA, ENERGIAS
RENOVABLES DE IBIZA, SL, per a recollir les restes de poda municipal i aprofitarles per a fer compost o material combustible.
La recollida de restes de jardineria i poda, per part dels serveis municipals, s’ha
incrementat considerablement durant els darrers anys. En concret, l’any 2007 es
varen recollir 175 tones, i l’any 2009 es va passar a més de 1.000 tones. Aquest
increment, probablement, es deu a que als particulars i empreses deixen
aquestos residus al costat dels contenidors, enlloc de portar-los a l’abocador
com és obligatori.
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Aquest nou conveni, presenta una alternativa més respectuosa amb el medi
ambient que portar aquestes restes a l’abocador, ja que no es perden recursos
naturals i no es generen gasos d’efecte hivernacle per la descomposició de la
matèria orgànica. A més, el tractament de les restes de poda per a fer material
combustible, que farà aquesta empresa, suposa un estalvi econòmic d’un 44%
respecte la gestió que es feia actualment.
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4.2.- GESTIÓ DE L’ENERGIA.

4.2.1. INFRAESTRUCTURES ENERGÉTIQUES
L'empresa GESA, companyia depenent del grup elèctric ENDESA, és
l'encarregada del subministrament elèctric a nivell autonòmic. Aquesta
companyia compta a les seves installacions de generació situades al municipi
d'Eivissa amb una potència installada bruta d’uns 280 MW.
La generació està basada bàsicament en grups diesel encara que també es
disposa de turbines de gas que utilitzen el gasoil com a combustible.
Des d'aquest punt de generació es desplega per tota l’illa d'Eivissa una xarxa
de subministrament de fluït elèctric d’uns 70 Km. de longitud en alta tensió i 4
subestacions de transformació, de les quals una es troba situada en el terme
municipal de Sant Josep de sa Talaia.
Aquesta subestació es troba concretament installada a la zona de sa Carroca
a les proximitats de la carretera PM-803. Aquesta subestació enllaça
directament amb la central tèrmica d'Eivissa i d'ella parteixen els cables que
permeten el subministrament d'energia de la veïna illa de Formentera.
Actualment, es troba en fase de construcció una nova subestació elèctrica al
sud de Sant Jordi.
Figura 4.2.1.
Infraestructures energètiques.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia facilitada pel Consell d’Eivissa.
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Pel que fa a les xarxes aèries, al 2009, l’ajuntament de Sant Josep I GESA varen
firmar un conveni a fi de soterrar l’estesa aèria de més de cinc quilòmetres a
Sant Jordi. Amb això es començà la segona fase del soterrament de l’estesa
aèria d’alta tensió que té uns cinc quilòmetres de llarg. Es tracta de soterrar la
línia aèria de 30 Kw corresponents a l’enllaç submarí Eivissa-Formentera, entre la
subestació de Sant Jordi i la torre 17.
Aquest conveni té com a objectiu reduir el impacte paisatgístic que tenen
aquestes installacions sobre el nucli urbà de Sant Jordi, a més de millorar la
qualitat del servei de subministrament.
A part de la xarxa elèctrica, dintre dels límits municipals es troben les
installacions d’emmagatzematge de productes petrolífers associades a
l'aeroport d'Eivissa. Aquestes installacions són gestionades per l'empresa
Companyia Logística d'Hidrocarburs S.A. La installació aeroportuària de
subministrament d’aeronaus es troba en terrenys concessió de l'aeroport
d'Eivissa i data de 1981. La capacitat operativa de la installació és d’uns 5.000
m3. Els productes provenen de la installació d’emmagatzematge que es
localitza als voltants de la central tèrmica al terme municipal d'Eivissa.

L’illa d'Eivissa compta amb un total de 15 estacions de servei de combustibles,
amb un total de 222 sortidors. D’aquestes 15, dues es localitzen al terme
municipal de Sant Josep.

72

4.2.2. CONSUM D’ENERGIA.
ENERGIA TOTAL
D'acord amb les dades obtingudes, el consum total final d'energia a Eivissa i
Formentera durant l'any 2007 s’ha estimat en 257.615 tep (tep: tona equivalent
de petroli, unitat que s'utilitza que s'utilitza per a comparar diverses fonts
d'energia i que equival a 11.600 KWH), amb una tendència de fort creixement
igual que el de la resta de les illes Balears. La tendència al creixement es
manifesta de forma marcada al llarg del període 1998-2007, període durant el
qual el consum total d'energia a l’illa d'Eivissa es va incrementar en un
percentatge superior al 157%.
Gràfic 4.2.1
Evolució del consum final d’energia (GLP, PPL, PPP, Biomassa, Solar i Eòlica) a
Eivissa i Formentera

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Direcció General d’Energia
del Govern de les Illes Balears.

Aquest increment de consum no es pot associar tan sol amb l'increment de la
població de l’illa durant els últims anys, sinó que també s’ha d'atribuir a un
increment de l'índex de consum d'energia.
Respecte al consum energètic brut s’ha d'assenyalar que pràcticament la
totalitat es basa en els combustibles derivats del petroli, ja que són aquests la
font primària utilitzada a la central tèrmica d'Eivissa per a la generació
elèctrica. L'aprofitament de l'energia solar és escàs en el conjunt de l’illa
d'Eivissa.
Respecte a la participació de les diferents fonts energètiques al consum final,
assenyalar com són els productes petrolífers lleugers (gasolines i gasolis
d’automoció) la font energètica més consumida tal com es pot apreciar al
següent gràfic:
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Gràfic 4.2.2.
Participació de les diferents fonts energètiques en el consum final. Illes Pitiüses.
Any 2007.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Direcció General d’Energia
del Govern de les Illes Balears.

ENERGIA ELÈCTRICA
Entre els anys 1998 i 2008, l’energia facturada al municipi de Sant Josep ha
experimentat un creixement continu fins arribar al punt en que en el 2008 dita
energia consumida duplicava la de 1998.
Aquest fet té a veure, per un caire amb l’augment de la població (encara que
aquest augment no ha estat el doble en cap cas), i per l’altre caire té la seva
explicació en la favorable conjuntura econòmica internacional registrada
durant els darrers 10 anys, el que va afavorir l’arribada de turisme a l’illa i per
tant l’augment del consum d’energia elèctrica.
Però també hi ha que destacar que han canviat els patrons de consum (major
grau d’electrificació domèstica, nous aparells, etc), que fan que aquest
augment s’hagi vist més notable.
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Gràfic 4.2.3.
Evolució de l’energia elèctrica facturada al municipi de Sant Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Direcció General d’Energia
del Govern de les Illes Balears i GESA.

Gràfic 4.2.4.
IC15. Consum d’energia elèctrica per persona (hab. fet) al municipi de Sant
Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Direcció General d’Energia
del Govern de les Illes Balears i GESA.
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Gràfic 4.2.5
Distribució del consum d’energia al municipi de Sant Josep

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per GESA.

Si és notable l'increment del consum d'energia elèctrica, també de notable es
pot qualificar el corresponent als productes petrolífers lleugers, és a dir a
gasolines i gasolis d’automoció. Aquest fet té la seva clara correspondència en
l'augment del nombre de vehicles matriculats, fet que també es pot associar a
la favorable conjuntura econòmica dels últims anys.
Una de les conseqüències d’un excessiu consum d’energia, ja sigui elèctrica
com de productes petrolífers, és l’increment de les emissions de gasos a
l’atmosfera i el corresponent escalfament global. En els últims anys, els informes
dels científics experts (IV Informe del IPCC sobre Canvi Climàtic) posen de
manifest que el canvi climàtic és una realitat i per això insten als governs a
prendre mesures per tal de reduir les emissions.

ENERGIES RENOVABLES
Actualment, al municipi de Sant Josep, tan sols existeix una installació
d’energia solar fotovoltaica que vengui l’excedent a l’empresa GESA (IF. Plana
Yondal).
Segons el nombre de subvencions atorgades tant per l’ajuntament de Sant
Josep, pel Consell d’Eivissa així com pel Govern de les Illes Balears, dins el
municipi de Sant Josep, s’estima que la proporció d’habitatges que utilitzin
aquest tipus d’energia és poc significatiu, encara que als darrers anys s’estan
demanant cada cop més subvencions per la installació d’energies renovables.
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Aquest fet posa de manifest la necessitat d’impulsar l’ús de les energies
renovables al municipi, començant pels edificis públics de l’administració.
A continuació es fa una relació del nombre de subvencions atorgades dins el
municipi de Sant Josep per les diferents administracions:
Taula 4.2.1.
Subvencions concedides pel Consell d’Eivissa durant l’any 2008 per a la
implantació d’energies renovables.

Tipus instalació
Tèrmica
Fotovoltaica
Tèrmica
Fotovoltaica
Fotovoltaica
Tèrmica
Tèrmica
TOTAL

Potència Panells (Wp) /
Superfície Collector (m2)
688
1080,00
1,98
1815,00
930,00
4,8
3,96

Import ajuda
2.000,00 €
5.400,00 €
693,00 €
7.500,00 €
4.650,00 €
1.680,00 €
1.386,00 €
23.309,00 €

Font: Consell Insular d’Eivissa.

Taula 4.2.2
Subvencions concedides per la Direcció General d’Energia durant l’any 2008 i
sollicituds del 2009 en matèria d’Energies Renovables.
Concedides 2008
Convocatòria

Unitats Tipus Installades

Característiques

General

1 Solar Tèrmica

3,96 m2

General

1 Solar Tèrmica

276 m2

1 Collector

1 Solar Tèrmica

2 m2

Sollicituds 2009
Convocatòria

Unitats Tipus Installades

Característiques

General

1 Fotovoltaica aïllada

3500 Wp

General

1 Fotovoltaica aïllada

28544 Wp

General

1 Fotovoltaica aïllada

3960 Wp

General

1 Fotovoltaica aïllada

1080 Wp

General

1 Solar Tèrmica

35 m2
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Direcció General d’Energia
(Govern de les Illes Balears).

L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia també ha tret una línia de
subvencions en matèria d’energies renovables. Al 2009 es van aprovar 3
subvencions per a l’ installació d’energia solar tèrmica.

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
Subvencions energies renovables 2009
Convocatòria

Unitats Tipus
subvencionades

Característiques

General

1 solar tèrmica

2,54 m2 útils

General

1 solar tèrmica

1,86 m2 útils

General

1 solar tèrmica

11,35 m2 útils

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Josep
de Sa Talaia.
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ANÀLISIS DAFO
Anàlisi tècnic realitzat a partir de l’avaluació de les dades del present
document i aportacions del Fòrum Ciutadà fruit de les reunions participatives
realitzades als mesos d’abril i maig de 2010. Aquestes darreres marcades amb
un asterisc (*). Es presenten les conclusions de la situació actual de la gestió
municipal en forma de punts forts-oportunitats i punts febles-àrees de millora. En
color blau es destaquen els punts prioritaris pel Fòrum de participació
ciutadana (es marquen els 5 punts prioritaris).

GESTIÓ DELS RESIDUS
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
 Línia ascendent de la recollida
selectiva de residus. En els darrers
anys han vist augmentada la seva
recollida.
 Implantació del servei de recollida
de RAEEs amb molts bons resultats
(en els primers 9 mesos s’ha
multiplicat per sis les tones recollides
respecte anys anteriors).
 Línia ascendent en la dotació de
contenidors per a la recollida
selectiva.
 Previsió de posada en marxa de dues
deixalleries al municipi al 2010.
 *Ha millorat l’estètica del punts de
recollida (embelliment dels recintes
dels contenidors, encara que s’ha de
seguir fent feina en aquesta línia).

 *Es considera un punt fort la neteja de
torrents.
 *Construcció de les Deixalleries.

 *Bona feina de les brigades de neteja
forestal.
 *Figura del celador ambiental al
municipi.

PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Dotació de contenidors no supera el
mínim establert pel PDSRSUEF, que
estableix 1 cont./250 hab.
 Augment progressiu de la producció
de Residus Sòlids Urbans en els darrers
10 anys. Polítiques RRR. Abans Reduir
que Reciclar.
 Encara que la recollida selectiva ha
augmentat als darrers anys, els
percentatges de reciclatge
segueixen essent molt baixos, per
tant hi ha que potenciar aquest
aspecte.
 Problemes per gestionar residus tipus
RCD, restes de jardineria i poda, etc.
 No es recull la matèria orgànica.
 Potenciar l’Educació Ambiental en
temes de residus, intentant arribar a
tots els collectius (particulars,
comerç, hotels, indústria, ..)
 Inexistència de control
d’abocaments illegals, especialment
de runes (RCDs).
 *Augmentar la dotació de
contenidors de recollida selectiva i
que la dotació a cada punt de
recollida sigui completa (que hi hagi
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 *Sembla que la gent, cada vegada
més, separa els seus residus, ja que la
taxa de reciclatge ha augmentat.

 *Educació ambiental als joves a les
escoles.

almenys un contenidor de cada
fracció).
 *Zones concretes com Punta
Pedrera, no hi ha cap contenidor de
cap fracció de selectiva.
 *Millorar la distribució de contenidors
així com la freqüència de recollida,
ja que s’omplen molt ràpid.
 *Implantar la recollida d’oli domèstic
(posar contenidors).
 *Al municipi falten llocs destinats per
al dipòsit de restes de poda,
electrodomèstics, residus especials,
etc.
 *Millorar la gestió de restes de
jardineria i poda (com per exemple
tractaments per fer compost,
utilització de restes de poda per
biomassa, etc). Es podria crear una
planta elèctrica on aquestes restes
orgàniques podrien generar
electricitat i abaratir els costs elèctrics
al municipi.
 *Millorar la gestió de voluminosos.
 *Punts verds o deixalleries.
Actualment encara no existeix cap
punt verd al municipi. Si es posen en
marxa les deixalleries, informar als
ciutadans de quan es posaran en
marxa i dels tipus de residus que es
poden dur.
 *Crear punts de reutilització de
materials (borses de subproductes).
 *Existeixen molts abocaments
incontrolats de residus a molts punts
del municipi, sobretot vora les
carreteres (ex: carretera Sa Font des
Verger) i al bosc. Potenciar la
vigilància i sancions d’aquests
abocaments incontrolats.
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 *Millorar la neteja de camins i
carreteres.
 *Apart de la neteja de fems dels
torrents, també és necessària la
neteja forestal.
 *Neteja forestal i de fems de boscos i
camins. Això podria crear llocs de
feina la municipi. Amb les restes
forestals, gestionar-les per a la
generació de biomassa.
 *Respecte als establiments públics
(comerços i serveis) intentar facilitar
per a que aquests efectuïn la
separació de residus.
 *Es considera adient que els
propietaris de solars estiguin obligat a
netejar-los periòdicament, per evitar
acumulació de fems.
 *Neteja de platges a l’hivern, pel que
fa als fems que s’acumulen tant a
l’arena com a les immediacions de
les platges.
 *Potenciar la informació-eduació
entre la ciutadania per conscienciar
dels avantatges que això suposa.
Informar de com separar
correctament les fraccions, què fer
amb els residus voluminosos i
electrodomèstics, etc. Informar del
que no es pot tirar als contenidors
(ex: amb cartells informatius i
especificant el preu de la multa).
 *Crear un telèfon d’informació de
residus, on es pugin realitzar consultes
de tot tipus.

GESTIÓ DE L’ENERGIA
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 La demanda energètica es troba
coberta.

 Notable augment dels consums
energètics, sobretot d’electricitat, als
darrers anys.
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 L’Ajuntament té en marxa un
projecte d’eficiència energètica de
l’enllumenat municipal.
 Augment del nombre de subvencions
per a la installació d’Energies
Renovables (del Govern, del Consell i
de l’Ajuntament).
 *Mantenir, i augmentar si és possible,
les subvencions en matèria d’energies
renovables.
 *Aprofitar l’arribada del gas per
disminuir el consum de fuel o carbó.
 *Han millorat les comunicacions
televisives.

 Fomentar l’ús d’Energies Renovables
(Plaques solars) als edificis municipals.
 Potenciar l’Educació Ambiental en
temes d’energia, intentant arribar a
tots els collectius (particulars,
comerç, hotels, indústria, ..).
 Relacionat amb la mobilitat,
fomentar altres transports no
particulars per reduir el consum de
PPL (Productes petrolífers lleugers),
bàsicament gasoil i gasolina.
 *Fomentar l’ús d’energies renovables.
 *Més informació sobre subvencions i
suport per a tramitar les ajudes en
temes d’energies renovables.
 *La xarxa elèctrica no arriba a molts
punts del municipi (ex: La Flota).
 *Moltes vivendes no tenen la potència
suficient d’energia elèctrica, o
funcionen amb generadors. Zona
Punta Pedrera: es considera adient
dotar d’enllumenat públic (els veïns
ho duen sollicitant de ja fa més de
tres anys).
 *No s’aprofita la biomassa de la que
disposem (neteja de boscos).
 *Millorar i fer més eficient els sistemes
d’installació d’energia (subvencions
per a installacions de sistemes solars i
adaptació de xarxes a noves
tecnologies).
 *Certes línies d’abastiment d’energia
elèctrica resulten ser agressives per al
paisatge.
 *Soterrament xarxes elèctriques i de
telèfon.
 *Ampliar i millorar la xarxa telefònica i
cobertura de mòbil.
 *Conscienciar a la gent de totes les
edats per a consumir menys energia.
 *Control de l’enllumenat a les cases i
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negocis (moltes cases tenen molt
enllumenat exterior que està encès
tota la nit, i això no és necessari).
 *Es malbarata molta energia o no
s’aprofita correctament. La zona de
Cala de Bou té un excés
d’enllumenat (contaminació
llumínica) i després hi ha zones on
seria més necessari aquest enllumenat
(zones amb carència d’enllumenat
públic).
 *Semàfors funcionen tot l’any, que si
es canviessin per una rotonda es
reduirien costs elèctrics i no hi hauria
problemes d’embossaments.
 *Els equipaments municipals (o
d’altres administracions) com escoles,
oficines municipals, poliesportius, etc,
haurien de funcionar amb energies
renovables, tipus solar i eòlica. El
municipi manca de parcs eòlics o
fotovoltaics.
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5. URBANISME I DISSENY.
El municipi de Sant Josep de Sa Talaia es compromet a donar un paper
estratègic a la planificació i al disseny urbans en el tractament de les qüestions
mediambientals, socials, econòmiques, sanitàries i culturals en benefici de tots.
Al present capítol es fa un anàlisi del planejament urbanístic municipal i a la
gestió urbana, així com una ullada al disseny municipal, en relació a la
capacitat d’allotjament del municipi, als bens històrics i culturals i a la
planificació en funció dels riscos ambientals a que està sotmet el municipi.
Per tant, Sant Josep de Sa Talaia es compromet a atorgar un paper estratègic
a l’urbanisme i el disseny per resoldre els problemes ambientals, socials,
econòmics, culturals i relatius a la salut en benefici de tots.

5.1.PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL

El municipi de Sant Josep està dividit en cinc parròquies que són Sant Agustí des
Vedrà, Sant Josep de sa Talaia, es Cubells, Sant Jordi de ses Salines i Sant
Francesc de s’Estany. Totes elles tenen un nucli urbà en torn a l'església i són de
diferents grandàries. El nucli urbà més gran és Sant Jordi, mentre que el nuclis
de es Cubells i Sant Francesc tan sols presenten habitatges a l'entorn pròxim a
l'església. Encara que a tots els pobles hi ha un important percentatge
d’habitatges dispersos.
Per tant, el model d’ocupació del municipi ha estat tradicionalment en
habitatges unifamiliars dispersos, fins a l'arribada del turisme els anys 60. A partir
d'aquests anys es varen desenvolupar les zones de Cala de Bou, Port des
Torrent i Platja d’en Bossa, basades en un turisme massiu de sol i platja i amb
nombroses installacions hoteleres, de servei i d’oci.
Altres zones d'ocupació són les cales de la zona occidental entre cala Tarida i
Cala Vedella. Si bé no són com les anteriors, algunes d'elles es troben bastant
ocupades. A més hi ha una altra sèrie de promocions residencials disperses al
llarg de la costa en alguns casos ja consolidades, com pot ser Punta Porroig, i
altres en procés de fer-ho.
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La següent taula mostra els nuclis urbans actuals presents al municipi de Sant
Josep:

Sant Josep
Cala Vadella
Sa Torrassa
Caló d’en Reial
Plana de Mar
Cala Molí.

Taula 5.1.1.
Nuclis urbans del municipi
Sant Jordi
Sant Agustí
Sant Francesc
Cala de Bou
Sa Canal
Port des Torrent Can Salines
Can Gaspar
Sa Revista
Cala Codolar
Roques Males
Cala Tarida

Es Cubells
Sa Caixota
Porroig

Font: Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Josep

5.1.1. LES NOVES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA
TALAIA.
L’ordenació urbanística del Terme Municipal de Sant Josep de Sa Talaia està
regulada pel text de les Normes Subsidiàries (NNSS) d’àmbit municipal.
A la següent taula es mostra la superfície i el percentatge de sòl segons la seva
classificació.
Taula 5.1.2.
Classificació del sòl del municipi.
Hectàrees
929,07

Percentatge (%)
5,85 %

249,12

1,57 %

14.721,81
15.900

92,58 %
100 %

Total sòl urbà
Total sòl urbanitzable
amb Pla Parcial aprovat
Total sòl no urbanitzable
Total terme municipal

Font: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

A la memòria de les noves NNSS a provades inicialment al 2008, es resumeixen
els seus objectius generals i concrets. A continuació es fa un resum d'aquests
criteris.
De conformitat amb les DOT (Directius d’Ordenació Territorial), són objectius
generals de les NNSS:



Un desenvolupament socioeconòmic equilibrat i compatible amb la
protecció i millora del medi ambient.
Una millora de la qualitat de vida dels ciutadans i de la qualitat ambiental
dels espais urbans del municipi.
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Garantir l'accés dels ciutadans del municipi a un habitatge digne i
adequat.
Protecció dels espais oberts del municipi de qualsevol ús que pugui alterar
els seus valors ecològics i paisatgístics.

Per a la consecució dels objectius anteriorment relacionats, les noves NNSS
estableixen els següents criteris de planificació:










L'establiment d'un desenvolupament urbanístic dels nuclis urbans adient a
les seves capacitats reals i raonables de creixement, mitjançant la
delimitació de sòl urbà i la determinació dels índexs de població.
La implantació de nous equipaments en sòl urbà i sistemes generals d'ús
comunitari.
La millora de les xarxes de comunicació.
La continuació de les infraestructures previstes.
La recuperació del patrimoni històric artístic.
Una racional utilització dels recursos.
Un tractament adient tant dels residus sòlids urbans i de la construcció com
de les aigües depurades.
La reutilització i reconversió dels espais degradats, així com la seva
restauració paisatgística.
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5.1.2. MARC DE LES NOVES NORMES SUBSIDIÀRIES
Bàsicament, les noves NNSS constitueixen l'instrument d'aplicació del Pla
Territorial Insular, de manera que l'aspecte fonamental de les noves NNSS és la
seva adaptació total a aquest marc territorial insular de rang superior, i el seu
caràcter de prolongació de l’esmentat PTI al marc local.
És a través del PTI que s’implementen en les noves NNSS els criteris establerts als
plans sectorials i a la normativa que constitueix el marc territorial autonòmic, tal
com illustra l'esquema següent:
Figura 5.1.1.
Normativa del marc territorial autonòmic.

Font: Memòria de Sostenibilitat Ambiental de les NNSS del municipi de Sant Josep.
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5.1.3. CRITERIS DE PROTECCIÓ INCORPORATS A LES NOVES NNSS.
Els criteris mediambientals del nou planejament d'acord amb la normativa
ambiental són els següents:





Minimitzar l'afecció a les zones protegides per la Xarxa Natura 2000.
Eliminar sòls urbanitzables en zones d'alt valor ecològic.
Creixement molt contingut dels actuals nuclis urbans.
Incorporació al planejament de les directrius del P.T.I.

Espais del municipi de Sant Josep de Sa Talaia integrats en la Xarxa Natura 2000.

Dintre dels espais de la Xarxa Natura 2000, es poden distingir dos tipus d'espais
protegits: els Llocs d'importància comunitària (LIC), que posteriorment passaren
a ser Zones especials de conservació (ZEC), i d'altra banda les Zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA), ja designades pels estats membres d'acord amb
les disposicions de la Directiva d'aus silvestres (Directiva 79/409/CEE) però que la
Directiva Hàbitats integra en la Xarxa Natura 2000.

Taula 5.1.3.
Espais Naturals Xarxa Natura 2000. Municipi de Sant Josep de sa Talaia.
Denominació

Codi
ES0000084

Xarxa Natura 2000
LIC
Superfície (m2)
X
164348211*

ZEPA
X

Ses Salines d’Eivissa i
Formentera
Es Vedrà i es
Vedranell
Illots de Ponent

ES0000078

X

6357300

X

ES5310023

X

25369541

X

Serra Grossa

ES5310034

x

11755616**

-

Cap Llentrisca-sa
Talaia
Porroig

ES5310032

X

30906700

-

ES5310031

X

1133842

-

ES5310104

X

12727078

-

Costa de l’Oest
d’Eivissa

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Medi Ambient.
*Superfície que comprèn tant l’àmbit marítim com els terrenys inclosos dins del municipi
de Formentera.
**Inclou terrenys que formen part dels municipi d’Eivissa i Sant Antoni de Portmany.

88

L'única incorporació significativa de les noves NNSS del municipi de Sant Josep
amb possibles efectes sobre aquest espai LIC es correspon amb la classificació
dels terrenys inclosos en el mateix dintre de les categories AANP o ANEI. La
major part d'ells quedarien dintre de la categoria AANP.

Les noves NNSS incorporen totes les prescripcions del PTI referents a l'ús
d'habitatge unifamiliar en sòl rústic, així com els restants usos regulats en aquests
sòls. Les noves prescripcions són les següents (prescindint de les restriccions a
parcelles provinents de finques segregades):

SRP-AANP

No edificable

SRP-ANEI

50.000 m2 parcella mínima.

Llicències d’obra al municipi de Sant Josep
El següent gràfic mostra el nombre de llicències d’obra aprovades al municipi
de Sant Josep.
El nombre inclou llicències d’obra major i també les d’obra menor.
Gràfic 5.1.1
Nombre de llicències d’obra aprovades al municipi de Sant Josep.
Llicències d'obra aprovades al municipi de Sant Josep
800
700
600

755
563

559
474

465

500

429

429

400

281

300

236
149

200
100
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nº Llicències (obra major i obra menor)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Josep de
Sa Talaia.
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5.2.- CAPACITAT D’ALLOTJAMENT.
La població actual a gener de 2008 és de 21.304 habitants. La població flotant
s’estima en unes 12.000 persones, segons l’ocupació hotelera a l’any 2008, per
tant, els habitants de fet arriben a 33.165.
Taula 5.2.1
Padró d’habitants i habitants de fet.
Temporada
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Habitants segons padró

Habitants de fet (oferta
regulada)

16.083
30.816
17.076
29.508
17.385
29.425
18.382
30.644
19.224
30.129
20.136
32.294
21.304
33.165
22.171
30.879
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT.

Taula 5.2.2
Capacitat d’allotjament (només oferta regulada).
Temporada

Places turístiques

Places residencials*

2002

23.053

14.459

Capacitat
Allotjament
37.512

2003

23.323

14.918

38.241

2004

23.652

16.062

39.714

2005

23.647

2006

23.524

17.417

40.941

2007

23.212

19.088

42.300

2008

23.212

20.343

43.555

2009

20.211

20.493

40.704

23.647

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT, de l’INESTUR i de l’Ajuntament de
Sant Josep
*Places residencials: S’ha calculat partint de l’inventari d’Habitatges 2001 i sumant les
llicències d’obra atorgades a nova construcció, per tant s’ha de considerar com una
estimació i no una dada reial.

El sostre de població del nou planejament en sòl urbà s'estableix en 50.163
habitants, distribuïts com segueix per entitats de població:
Taula 5.2.3.
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Sostre d’habitants del nou planejament, per entitats de població.
ENTITAT DE POBLACIÓ

SOSTRE HABITANTS

PARRÒQUIA

CALA DE BOU

11.452

SANT AGUSTÍ

CLUB DELFÍN

1.021

SANT AGUSTÍ

CAN GASPAR

135

SANT AGUSTÍ

CALA MOLÍ

378

SANT JOSEP

1.138

SANT JOSEP

CALÓ DEN REAL
CAN SALINES

432

CALA TARIDA

3.646

SANT FRANCESC
SANT AGUSTÍ

SA CAIXOTA

477

ES CUBELLS

ES CUBELLS

207

ES CUBELLS

PLANA DE MAR

402

SANT AGUSTÍ

PORROIG

354

ES CUBELLS

PORT DES TORRENT

4.919

SANT AGUSTÍ

ROQUES MALES

213

SANT AGUSTÍ

SANT AGUSTÍ

207

SANT AGUSTÍ

SANT FRANCESC

81

SANT FRANCESC

SANT JOSEP

2.056

SANT JOSEP

SA REVISTA

21

SANT FRANCESC

SA TORRASSA

504

SANT JOSEP

CALA VADELLA

4.791

SANT JOSEP

SANT JORDI

17.729

SANT JORDI

TOTAL

50.163

Font: Memòria de les NNSS.

El sostre del planejament de les antigues NNSS, en sòl urbà, és de 76.446
habitants. Per tant, les noves NNSS suposen una reducció en la capacitat
d'allotjament de 26.283 habitants en sòl urbà.
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5.3.- PATRIMONI HISTORIC I CULTURAL.
S'entén per patrimoni històric el que defineix la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del Patrimoni Històric de les Illes Balears en el seu article primer, és a dir, tots els
béns i valors de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, que
revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, històric industrial,
paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social,
científic i tècnic per a les illes Balears.
En el present apartat només es refereixen aquells elements immobles que en
l'actualitat es troben afectats per alguna figura de protecció, ja sigui Bé
d'interès cultural o Bé catalogat. La totalitat d'ells s’han de trobar inclosos al
Catàleg de patrimoni històric del municipi de Sant Josep, tal com marca
l'article 86 del Reglament de planejament per al desenvolupament de la llei
sobre Règim del sòl i ordenació urbana (Real Decret 2159/1978).

5.3.1. BÉNS D’INTERÈS CULTURAL I BÉNS CATALOGATS.

Els Béns d'interès cultural (BIC) i Béns catalogats són les dues categories de
protecció que s'estableixen en la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni
històric de les illes Balears, recollint les determinacions de la llei estatal del
patrimoni (Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol).
Segons la definició que consta en el text de l’esmentada llei balear del
patrimoni, la categoria Bé d'interès cultural reuneix els béns mobles i immobles
més rellevants i mereixedors del grau més elevat de protecció. Els BIC es
declaren de forma individualitzada, només excepcionalment s'atorga
genèricament la categoria de béns d'interès cultural a una classe, tipus,
collecció o conjunt de béns.
Dintre d’aquesta categoria de BIC es fa una classificació dels béns segons la
seva tipologia, les característiques definitòries de la qual s'especifiquen. Els
diferents tipus de BIC considerats són els següents:
•
•
•
•
•
•
•

Monument.
Conjunt històric.
Jardí històric.
Lloc històric.
Lloc d’interès etnològic.
Zona arqueològica.
Zona paleontològica.

Dins dels límits municipals hi ha un total de 24 BIC. Tant la denominació dels BICs
com els tipus als que pertanyen es mostren a la llista següent:
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Taula 5.3.1.
Bens d’Interès Cultural al municipi de Sant Josep.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Denominació

Tipus BIC

Torre de Can Sergent
Sa Torre de Can Macià
Torre de Can Toni Rei
Torre de Can Calvet
Torre de Can Gibert
Torre de Can Mates
Torre des Orvais
Torre de Can Savines
Torre de Cas Costes
Torre d'en Racó
Torre de Can Curt
Torre des Savinar
Torre d'en Rovira
Torre de ses Portes
Torre de sa Sal Rossa
Església de Sant Jordi
Església de Sant Josep
Església de Sant Agustí
Església de Sant Francesc
La Revista
Ses Païsses de cala d’Hort
Sa Caleta
Fortificació prehistòrica de es Puig Redó
Grup de casetes varador i moll de Cala Corral

Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Monument
Conjunt històric i monument
Conjunt històric
Conjunt històric
Conjunt històric
Conjunt històric
Zona arqueològica
Zona arqueològica
Zona arqueològica
Lloc d’interès etnològic

Font: Ajuntament de Sant Josep

La categoria de Béns Catalogats té com a principal funció la de protegir béns
que en el futur puguin gaudir de la condició de Béns d'interès cultural. Així, es
declaren Béns catalogats aquells béns mobles i immobles que malgrat no tenir
la rellevància que els permetria ser declarats béns d'interès cultural, tenen
suficient significació i valor per a constituir un bé del patrimoni històric a protegir
singularment o, en el cas dels béns mobles, com a collecció.
Al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia es troben sota aquesta
denominació els següents elements:
Taula 5.3.1
Béns Catalogats al municipi de Sant Josep
Béns Catalogats
1.
2.
3.
4.
5.

Aljub des Coll des Jondal
Pou des Vicents
Pou des Rafals
Pou d'en Benet
Pou de Benimussa
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aljub de Can Castelló
Capella d’en Beia
Capella d’en Serra
Pont de can Sala
Hipocaust de can Servent
Molí nou i safareig de can Puça
Font: Ajuntament de Sant Josep

A part dels anteriors elements també s'hi inclouen els jaciments arqueològics
(cartes arqueològiques del Govern Balear 1991), els inclosos a l'Inventari de
patrimoni hidràulic i de molins (Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 2003), els
inclosos a l'Inventari de cases pageses (Consell Insular 1996) i els inclosos a
l'Inventari de Torres de refugi predials (Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
1999), així com el jaciment de Sa Caleta declarat Patrimoni de la Humanitat.
Actuacions portades a terme pel Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de
Sant Josep
El Departament de Patrimoni ha realitzat les següents actuacions:

a) Elaboració del catàleg de béns patrimonials municipal.
b) Convocatòria de beques d’investigació adreçada a estudiants del
municipi. Concretament algunes de les tasques a realitzar va ser
l’ampliació del catàleg municipal.
c) Signatura amb el Consell Insular d’un conveni per a la dotació de
personal a la torre de sa Sal Rossa.
d) Participació en línies de subvenció autonòmiques o estatals per
recuperar patrimoni: centre social de Can Curt, parcialment edifici de
can Jeroni.
e) Potenciar, via participació ciutadana , les ajudes a associacions que
s’adhereixin a la campanya d’apadrinament d’un monument,
impulsada pel Consell.
f) Establir un conveni amb el Consell Insular per a la cessió d’ús a precari
de la caseta de caminers ubicada a la carretera d’Eivissa a Sant Josep.
g) S’han aprovat actuacions de rehabilitació i reparació en béns
patrimonials del municipi com poden ser el pont de Can Banyarric, una
paret de pedra de darrere l’església de Sant Josep, etc.
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5.4.- RISCOS AMBIENTALS.
En el nostre àmbit, podem xerrar bàsicament de tres tipus de riscs ambientals:
incendis forestals, inundacions i en ocasions forts vents.
Actualment les Illes Balears compten amb diferents plans especials de
protecció civil per afrontar diferents riscs ambientals.

Aquests plans són:
INFOBAL: Pla especial d’emergències davant el risc d’incendis forestals.
INUNBAL: Pla especial de risc d’inundacions.
GEOBAL: Pla especial d’emergències sísmiques a les Illes Balears.
MERPEBAL: Pla especial de risc d’accident de transport de mercaderies
perilloses.
METEOBAL: Pla Especial per fer front al risc per fenòmens meteorològics
adversos.
El Consell Insular d’Eivissa està en tràmits d’aprovar el nou Pla Territorial de
Protecció Civil de l’Illa d’Eivissa (PLATEREI).
5.4.1. INCENDIS FORESTALS.

La vegetació del municipi de Sant Josep, al igual que a la resta de l’illa
d’Eivissa, és una vegetació mediterrània condicionada per un clima d'hiverns
suaus i estius càlids i secs. A més d'una marcada insularitat. La condició de
insularitat amb la qual ens trobem es manifesta en la fauna i la flora en una
limitació del nombre d'espècies, en la presència d'endemismes i la fragilitat del
medi natural. La vegetació de les illes és de tipus mediterrani, sent el pinar de pi
blanc, amb gairebé un 50 % de la superfície arbrada, la massa arbòria
dominant.
Les condicions climàtiques, juntament amb factors humans com l'abandó de
labors agrícoles i forestals i l'augment de la pressió urbanística fa que l'amenaça
dels incendis forestals es vegi incrementada suposant un risc creixent per als
boscos de les Illes Balears.
A la taula següent mostra l’evolució del nombre d’incendis així com la
superfície cremada durant el període comprès entre els anys 2005-2009 per al
municipi de Sant Josep:
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Taula 5.4.1.
Nombre d’incendis i superfície cremada (ha) durant els darrers anys.
2006

2005

2008

2007

Incendis

Superf.
crema
da (Ha)

Incendis

Superf.
crema
da (Ha)

Incendis

Superf.
crema
da (Ha)

Intencionat

1

0,01

4

0,64

3

0,09

Negligència

7

0,46

9

0,87

6

2,82

1

0,01

1

0,01

Causes
d’incendi

Llamp
Altres

2

1,02

Desconegut

1

0,01

2

0,38

2

TOTAL

11

1,5

16

1,9

12

2009*

Incendis

Superf.
crema
da (Ha)

Incendis

Superf.
crema
da (Ha)

7

0,29

6

0,31

1

0,01

1

0,01

0,32

1

0,15

1

0,01

3,24

9

0,45

8

0,33

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’IBANAT.

A continuació, es mostra la gràfica de la superfície incendiada al municipi de
Sant Josep de Sa Talaia pels darrers 5 anys.
Gràfic 5.4.1.
Superfície incendiada al municipi de Sant Josep durant els darrers 5 anys.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’IBANAT.
*2009: Únicament es contemplen incendis fins el mes d’octubre del 2009.

A la gràfica s’observa com l’any 2007 va esser un dels quals més hectàrees es
varen cremar.
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Si observen les causes d’incendi, s’observa el següent:
Taula 5.4.2.
Causes d’incendi classificades per anys (2005-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’IBANAT.
*2009: Únicament es contemplen incendis fins el mes d’octubre del 2009.

Les causes d’incendi mes importants es troben englobades dins les negligències
i no tant intencionats com es sol pensar. Es considera necessari esmentar com
existeixen al llarg de l’illa urbanitzacions i habitatges unifamiliars molt propers a
zones forestals catalogades com de risc extremadament alt o molt alt, així com
habitatges integrats pràcticament dins de la massa forestal. Això suposa que el
risc d’incendi causat per negligències sigui bastant alt a zones on es donen les
condicions idònies per a que s’iniciï un incendi.

5.4.1.1. PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
L'INFOBAL (Pla Especial per fer front al risc d'Incendis Forestals), és el document
en el que s'estableixen l'estructura operativa i jeràrquica per a assegurar una
eficaç extinció dels incendis forestals a les Illes Balears. S'estableix en els
protocols d'actuació que recullen les diferents accions que s'han de realitzar en
l'espai i en el temps per a obtenir una òptima operativitat del dispositiu
d'extinció.
Aquests protocols fan referència a la planificació diària del dispositiu en funció
de l'anàlisi de risc, nivell d'alerta, operativitat, assignació de mitjans, i l'activació
del dispositiu en cas d'alarma, en funció de la gravetat potencial de l'incendi.
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Priorització dels Plans Comarcals:
En el marc del Pla, s'elaboraren 6 Plans Comarcals de defensa contra incendis,
que han profunditzat en l'estudi de la situació i en les peculiaritats de les
diferents zones de les Illes Balears.
Dins aquest marc es troba el Pla Insular de Defensa contra Incendis Forestals
d’Eivissa i Formentera.
Priorització dels Plans Municipals:
Seguint el mateix criteri de la superfície forestal amb prioritat molt alta, s’assigna
a cada un dels termes municipals la prioritat, essent per Sant Josep la següent:
Taula 5.4.2.
Superfícies forestals segons prioritats al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
PRIORITAT

Molt Alta

MUNICIPI

SUPERFÍCIE
FORESTAL

SUPERFÍCIE FORESTAL SEGONS PRIORITATS
MOLT ALTA
ALTA
MITJANA
BAIXA

Sant
Josep de
8.521,05
3.356,80
5.124,82
0,29
Sa Talaia
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INFOBAL

39,13

Es consideren termes municipals amb prioritat molt alta els que tenen més de
2.000 ha forestals classificades amb aquesta prioritat.
Gràfic 5.4.3.
Percentatges de superfície en funció del risc d’incendi per al municipi de Sant
Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INFOBAL
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Els objectius dels plans comarcals de defensa contra els incendis forestals són:
1. Planificació: Anàlisi de la problemàtica dels incendis forestals i estudi de
les zones segons el risc d’incendi per definir les inversions en matèria de
prevenció, vigilància i extinció.
2. Vigilància i extinció: S’estableix la xarxa de vigilància fixa i mòbil per
assegurar la ràpida detecció d’incendis i es preveu l’estructura
organitzativa i els procediments per la intervenció d’emergències.
Al municipi de Sant Josep existeixen 2 punts de vigilància fixos (un a es
Corb Marí i s’altra a Sa Talaia de Sant Josep), on la principal funció és en
tot moment la localització i la caracterització de fums amb el
consegüent anàlisi de la perillositat.
Figura 5.4.1.
Xarxa de vigilància fixa al municipi de Sant Josep.

Font: Direcció General de Biodiversitat. Servei de Gestió Forestal i Protecció del
sòl.

A la CAIB hi ha 98 dipòsits d'incendis catalogats, del quals es realitza un
manteniment periòdic, i són accessibles pels medis aeris i terrestres
segons les seves característiques i les del seu entorn. La distribució per
illes és la següent: Menorca 11, Formentera 2, Eivissa 14 i Mallorca 76.
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Punts d’aigua al municipi de Sant Josep de Sa Talaia: 4 punts.
Figura 5.4.2.
Localització dels dipòsits d’aigua o dipòsits d’incendi al municipi de Sant
Josep

.
Font: Direcció General de Biodiversitat. Servei de Gestió Forestal i Protecció del sòl.

Els dipòsits proposats són de 50 t (50 m3) amb tapa corredissa o lona. Es
situen a l'interior de zones on la presa d'aigua més propera es trobi molt
allunyada dels possibles incendis forestals.
La ubicació i el disseny exactes d'aquests dipòsits és competència dels
plans comarcals, dels plans municipals i dels plans d'autoprotecció.
3. Prevenció: Es defineixen mesures concretes de silvicultura preventiva,
infraestructura viària i hídrica.
La creació i el manteniment d'una adequada xarxa de faixes i àrees de
defensa contra els incendis forestals, és una part fonamental de
l'estratègia de prevenció dels incendis forestals, que afecta directament
a les masses forestals.
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Figura 5.4.3.
Fotografia d’una faixa de defensa.

Font: Direcció General de Biodiversitat. Servei de Gestió Forestal i Protecció del sòl.

Hi ha que fer esment també al Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es
dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats
susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal.
Aquest decret determina l’època de perill d’incendis forestal, i es prohibeix fer
foc durant el període comprès entre l’1 de maig i 15 d’octubre, ambdós
inclosos, per a totes les illes.
Així mateix també determina les mesures que s’han de prendre durant l’època
d’incendis forestals, les mesures de prevenció, el codi tècnic d’edificació així
com el mapa de les zones d’alt risc d’incendi forestal.
Figura 5.4.4.
Mapa de les zones d’alt risc d’incendi forestal al municipi de Sant Josep de Sa
Talaia.
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Font: Annex I del Decret 125/2007, de 5 d’octubre sobre l’ús del foc i regulació
d’activitats d’incrementar el risc d’incendi forestal.

5.4.2. INUNDACIONS
Les inundacions són el risc natural que més s’ha produït en les Illes Balears i
també, lògicament, els que més danys a vides humanes. Per tal motiu es
compta amb el Pla especial de risc d’inundacions de les Illes Balears (INUNBAL).

5.4.2.1. DETERMINACIÓ DE ZONES DE RISC, SUBZONES I LOCALITZACIONS
L’INUNBAL, a partir dels resultats de la determinació de zones per tipologia
d’inundació i de l’anàlisi estadística de la freqüència de les pluges intenses, ha
determinat les zones de risc
Tipus
Zona
C
B
A3
A2

Prioritat
1
2
3
4

Definició

Risc baix: Perill de vides humanes i danys a béns molt baix.
Risc mitjà: Perill de vides humanes i danys a béns no alt.
Risc alt excepcional: Perill de vides humanes i danys a béns alt.
Risc molt alt (alt ocasional): Perill de vides humanes i danys a
béns molt alt.

ZONES INUNDABLES DETECTADES A SANT JOSEP DE SA TALAIA.
Illa
Codi
Denominació
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa

E 14
E 16
E 17
E 18
E 19 T
E 21 T
E 22
E 23
E 24
E 25

Port és Torrent
Cala Tarida
Cala Molí
Cala Vedella
Ca’n Parra
és Jondal
És Xarco
Salines Eivissa
Estany des Cavallet (Eivissa)
Estanys de sa Sal Rossa (Eivissa)

SUBZONES INUNDABLES DETECTADES A SANT JOSEP DE SA TALAIA.
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa
Eivissa

C Tarida Sa Salmaia
C Tarida Torrent de Sa Fontassa
C Tarida Canal de Cala Tarida
C Vedella Torrent dels Aljupets
C Vedella U. Cala Vedella

B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)

S’observa que el tipus de zona es B amb prioritat 2, el que significa que és un
risc mitjà.
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A Sant Josep de Sa Talaia no es troben zones amb índexs de risc alt o molt alt,
per tant no té l’obligació d’elaborar cap pla local d’actuació, segons
determina l’INUNBAL.
Encara que a la nova carretera a l’aeroport existeixen greus problemes
d’inundacions per problemes de drenatge quan les pluges són intenses.
S’està treballant per intentar solucionar aquest problema:
-La Comissió Balear de Medi Ambient ha aprovat la proposta presentada per la
Direcció General d’Obres Públiques per donar una solució al problema de
drenatge de l’autovia a l’aeroport mitjançant la construcció d’una balsa
d’infiltració.
Aquesta balsa es construirà en la zona adjacent a la carretera amb un sistema
complementari de bombeig cap a la xarxa pluvial municipal del carrer Gamba
Roja, entre Platja d’en Bossa i Ses Salines.
Estarà situada on actualment es troba un canal d’aprovisionament de
drenatge i tindrà unes dimensions de 220 per 78 m2 i una capacitat de 43.000
m3 d’aigua. El sistema recollirà les aigües pluvials procedents de la zona de Sant
Jordi i el drenatge longitudinal de la carretera, que te una conca aproximada
de 2Km2 i podrà suportar uns 178 litres per metre en 24 hores.

5.5. PROTECCIÓ CIVIL I ALTRES EMERGÈNCIES
Sant Josep compta amb un grup de Protecció Civil municipal.
La protecció civil és un servei públic en la qual, l’organització, el funcionament i
execució participen diferents administracions publiques (ajuntaments,
diputacions, CCAA i Estat), així com els ciutadans mitjançant el compliment
dels corresponents deures i la prestació de la seva collaboració voluntària.
L’acció permanent de les administracions públiques abans assenyalades en
matèria de protecció civil, s’orienten a l’estudi i prevenció de les situacions de
greu risc, catàstrofe o calamitat pública, i a la protecció i socors de persones i
bens en els casos que dites situacions es produeixin.
El grup de protecció civil collabora en varies tasques, així mateix al 2009 es pot
destacar:
- Neteja del fons marí de Cala d’Hort: L’Ajuntament de Sant Josep, en
collaboració amb els centres de busseig Orca Sub i Active Dive, va realitzar
una neteja dels fons marins de Cala d’Hort. Voluntaris de Protecció Civil i el
GEAS de la Guardia civil també van ajudar en aquesta activitat
mediambiental.

103

- Rescat zona La Xanga (maig 2009). Dos voluntaris de Protecció Civil van
participar en un rescat d’una dóna accidentada en La Xanga, junt amb
Emergències, Bombers i la Guardia Civil.
Així mateix, el grup de Protecció Civil compta amb problemes de manca de
material per fer front a diverses emergències, com per exemple manca
d’absorbents, de barreres marines, etc, en el cas de vessaments a la mar.
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ANÀLISIS DAFO
Anàlisi tècnic realitzat a partir de l’avaluació de les dades del present
document i aportacions del Fòrum Ciutadà fruit de les reunions participatives
realitzades als mesos d’abril i maig de 2010. Aquestes darreres marcades amb
un asterisc (*). Es presenten les conclusions de la situació actual de la gestió
municipal en forma de punts forts-oportunitats i punts febles-àrees de millora. En
color blau es destaquen els punts prioritaris pel Fòrum de participació
ciutadana (es marquen els 5 punts prioritaris).

URBANISME I DISSENY
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Incrementar el nombre d’espais verds
municipals, potenciant el seu
caràcter mediterrani.

 Potenciar establiments turístics i
hotelers de qualitat i respectuosos
amb el medi ambient.
 Nou planejament urbanístic. NNSS
2008. Adequat a les capacitats reials
de creixement i incorporant com
objectiu criteris ambientals per
minimitzar afeccions sobre espais
protegits (LEN, XN2000, ENP).

 *Normativa urbanística massa extensa
i ineficaç, gens clara (interpretacions
diferents).

 Alta capacitat d’allotjament de
turistes.

 *Millorar la planificació urbanística a
zones urbanes abans de construir.

 *S’han elaborat les noves normes
subsidiàries molt més adequades a la
realitat.

 *Agilitzar el temps de tramitació de
llicències.

 *S’ha augmentat molt el sol no
urbanitzable en concordança amb
l’entorn.
 *Millora l’estètica dels edificis de nova
construcció, en concordança amb
l’estil eivissenc. (p.ex.: nous edificis a
Sant Josep).
 *Reducció en altura i nombre
d’urbanitzacions en “Roques Males”.

 *Intentar que les construcció respectin
els valors arquitectònics tradicionals.

 *Molts nuclis urbans no estan
connectats a les xarxes de serveis.
 *Carència de terrenys municipals per
a serveis degut a la mala ordenació i
gestió anterior.
 *Els nuclis estan molt dispersos i això
dificulta els serveis en general.
 *Millorar la planificació a l’hora de fer
obra als carrers. Que amb una
vegada d’obrir el carrer es faci tot
(diverses canalitzacions).
 *Controlar el creixement de les
pedreres i la legalitat.
 *Potenciar que es protegeixin també
les zones agrícoles, no tan sols les
forestals. Ara a una zona agrícola et
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deixen construir, i a una zona forestal
no.
 *Fomentar un poble més sostenible.
 *Compensar econòmicament als
propietaris de zones rústiques
protegides, on no es pot construir, per
a que puguin comprar o construir una
vivenda unifamiliar en zones no
protegides.
 *Modificar la normativa territorial (PTI)
per a que es pugi construir a terrenys
legats en herença a familiars directes
per construir una vivenda unifamiliar.
Que des de l’Ajuntament es defensi
aquesta modificació.
 *Cases fora d’ordenació (que
legalment no existeixen) però que
estan al registre cadastral i tenen
serveis (aigua i electricitat), no
paguen impostos.
 *Més zones verdes a Cala de Bou.
 *Neteja d’embornals.
 *Voreres amb postes de llum al mig.
 *Forçar a acabar construccions
inacabades o eliminar-les.
 *Sostre de població massa elevat.
 *Esponjament del nuclis.
 *La construcció d’aquests darrers
anys, sense exigir que es mantingues
una estètica tradicional eivissenca,
provoca que moltes zones turístiques
tinguin molt poc atractiu.

PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Elaborat un inventari de patrimoni
històric i cultural (BIC i Bens
Catalogats).
 S’han aprovat actuacions de
rehabilitació i reparació en béns
patrimonials del municipi.

 Potenciar, via participació
ciutadana, les ajudes a associacions
que s’adhereixin a la campanya
d’apadrinament d’un monument,
impulsada pel Consell.
 Establir convenis de collaboració
amb altres entitats (Consell,
Universitat, Govern, etc).
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 *Rehabilitar les cases pageses
abandonades per conservar els bens
culturals i patrimonials i aprofitar-ho
per donar un servei públic.

RISCOS AMBIENTALS
PUNTS FORTS-OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Actualment les Illes Balears compten
amb diferents plans especials de
protecció civil per afrontar diferents
riscos ambientals.
 Està en tràmits d’aprovar el nou Pla
Territorial de Protecció Civil de l’Illa
d’Eivissa (PLATEREI).
 Augment dels mitjans humans i
materials per a la lluita contra el
incendis forestals durant els darrers
anys.

 Risc d’inundació reduït encara que
existeixen zones susceptibles de patir
inundacions.
 Elevat percentatge de la superfície
municipal amb elevat risc d’incendi
forestal.
 Manca de recursos per fer front a
episodis de contaminació.
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6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT.
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el mediambient i
estem compromesos a fomentar fortament les opcions de mobilitat sostenible.
La mobilitat i el transport constituïxen un tema crucial en les nostres ciutats i
pobles. El transport impacta directament sobre les emissions locals de gasos i
sobre la salut, i les autoritats necessiten buscar solucions a aquests problemes.
Les autoritats locals posseeixen la capacitat de definir les maneres de transport
i d'influir en ells a causa de les seves responsabilitats en àrees com la
planificació i les adquisicions públiques.

6.1. MOBILITAT. GENERALITATS.

El transport és un dels elements clau per al funcionament diari de qualsevol
ciutat i de qualsevol persona avui dia; i més en el municipi més gran de l’illa
d’Eivissa amb 158km², un municipi que té l’únic aeroport insular, i que disposa
de més de 80 km de costa i 20 nuclis de població més, a part del propi Sant
Josep de Sa Talaia.
No obstant això, el model de transport actual en la majoria de ciutats, basat
exclusivament en l’ús del transport privat per carretera, a més de ser un model
intensiu en el consum de recursos naturals, està ocasionant fortes tensions, amb
creixents necessitats d’ocupació de sòl i problemes ambientals que minven la
qualitat de vida dels ciutadans de les ciutats i suposen una pèrdua d’atractiu
des del punt de vista turístic.
Sant Josep de Sa Talaia no pateix tant com altres ciutats o municipis, però no
s’ha de descuidar ja que l’únic Parc Natural de l’illa es troba en ell. El Parc
Natural de Ses Salines, declarat així al 1995, requereix especial atenció i
moderació dels visitants, sobretot a l’època estival, quan el municipi és visitat
per milions de turistes.
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6.2. PARC DE VEHICLES.
Amb 20.985 vehicles, Sant Josep de Sa Talaia és el tercer municipi amb més
vehicles de l’illa d’Eivissa, seguint a Eivissa i Santa Eulària, municipis amb major
nombre d’habitants també.
Gràfic 6.2.1.
Nombre total de vehicles al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT i de l’Ajuntament de Sant Josep.

Encara que el nombre de vehicles ha augmentat als darrers anys (al 2001el
parc automobilístic es situava en 16.971 vehicles), si es calcula l’índex de
vehicles per habitant, segons el gràfic 6.1.2, s’observa com ha baixat
lleugerament des del 2001.
Gràfic 6.2.2.
Evolució del nombre de vehicles per cada 100 habitants (IC7) al municipi de
Sant Josep
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT i de l’Ajuntament de Sant Josep.

Gràfic 6.2.3
Parc automobilístic de Sant Josep. 2008

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’INE.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística el 67% de vehicles són turismes, el 13%
són motos i ciclomotors i el 19% són camions i furgonetes. En menor i gairebé
nulla representació trobem els autobusos, amb 69 unitats que representen un
0’4%, i ,els tractors que amb 19 unitats representen el 0’2%.
6.3. TRANSPORT PÚBLIC.
El transport públic és basa en el servei d’autobusos, una flota de taxis i en el
transport aeri, que aquest darrer presenta un àmbit supramunicipal.
Servei d’autobusos.
El servei d’autobusos presenta una xarxa d'itineraris o línies cobertes per
diferents companyies concessionàries.
El nombre de passatgers s’han analitzat en els anys 2007, 2008 i principi de
2009, per a les línies que passen per al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
Figura 6.3.1.
Nombre de passatgers per línia d’autobús a Sant Josep.
Línia

Recorregut

Any Passatgers transportats anualment

L10

EIVISSA-AEROPORT

2007

325964

L10

EIVISSA-AEROPORT

2008

330762

L10

EIVISSA-AEROPORT

2009*

274736

L11

EIVISSA-SES SALINES

2007

144888
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L11

EIVISSA-SES SALINES

2008

113999

L11

EIVISSA-SES SALINES

2009*

110531

L14

EIVISSA-PLATJA D'EN BOSSA

2007

528099

L14

EIVISSA-PLATJA D'EN BOSSA

2008

563850

L14

EIVISSA-PLATJA D'EN BOSSA

2009*

448274

L26

EIVISSA -CALA VADELLA

2007

30101

L26

EIVISSA -CALA VADELLA

2008

16205

L26

EIVISSA -CALA VADELLA

2009*

26019

L35

EIVISSA-CAN MISSES-SA CARROCA-SANT
JORDI

2007

L35

EIVISSA-CAN MISSES-SA CARROCA-SANT
JORDI

2008

L35

EIVISSA-CAN MISSES-SA CARROCA-SANT
2009*
JORDI

37161

27209
37435

L38

EIVISSA-CALA TARIDA

2007

23010

L38

EIVISSA-CALA TARIDA

2008

19661

L38

EIVISSA-CALA TARIDA

2009*

15406

L42

EIVISSA-SANT JOSEP-ES CUBELLS

2007

18

L42

EIVISSA-SANT JOSEP-ES CUBELLS

2008

44

L42

EIVISSA-SANT JOSEP-ES CUBELLS

2009*

18

L5

SANT ANTONI-CALA TARIDA

2007

70934

L5

SANT ANTONI-CALA TARIDA

2008

64082

L5

SANT ANTONI-CALA TARIDA

2009*

53090

L8

SANT ANTONI-SANT JOSEP -EIVISSA

2007

74430

L8

SANT ANTONI-SANT JOSEP -EIVISSA

2008

70611

L8

SANT ANTONI-SANT JOSEP -EIVISSA

2009*

40104

Línia

Recorregut

L9

SANT ANTONI-SANT JOSEP-AEROPORT

2007

14311

L9

SANT ANTONI-SANT JOSEP-AEROPORT

2008

37502

L9

SANT ANTONI-SANT JOSEP-AEROPORT

2009*

42563

L2

SANT ANTONI-PORT DES TORRENT

2007

226323

L2

SANT ANTONI-PORT DES TORRENT

2008

228381

L2

SANT ANTONI-PORT DES TORRENT

2009*

135439

L32

CALA DE BOU

2008

1616

L32

CALA DE BOU

2009*

5098

Any Passatgers transportats anualment
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L4

SANT ANTONI-PLATGES DE COMTE

2007

48729

L4

SANT ANTONI-PLATGES DE COMTE

2008

50238

L4

SANT ANTONI- PLATGES DE COMTE

2009*

38145

L6

SANT ANTONI-PORT DES TORRENT

2007

157976

L6

SANT ANTONI-PORT DES TORRENT

2008

149730

L6

SANT ANTONI-PORT DES TORRENT

2009*

94855

L7

SANT ANTONI-CALA BASSA

2007

46361

L7

SANT ANTONI-CALA BASSA

2008

47219

L7

SANT ANTONI-CALA BASSA

2009*

42152

Font: Consell d’Eivissa
*L’any 2009 només s’han comptabilitzat els passatgers fins als mes d’agost.

El nombre de passatgers al 2008 va disminuir lleugerament en comparació a
l’any anterior. Mentre a l’any 2007 hi hagué 1.729.493 passatgers, al 2008 van
ser 1.728.305 les persones que van fer ús d’aquest mitjà de transport. Es troba
una diferència de 1.188 passatgers.
No destaca una majoria de línies que hagin augmentat o disminuït els seus
clients, ja que a sis línies es perden passatgers, però a altres sis línies aquests
s’incrementen.
Destaca la nova línia 32 (Cala Bou) creada al 2008, la qual en els mesos de
2009 ha quintuplicat els seus passatgers respecte al primer any de
funcionament.
També s’ha d’anomenar la línia DISCOBUS creada al 2009 i que ha ofert els
seus serveis les matinades des del sis de juny a trenta de setembre i que apropa
la gent a les zones de discoteca i oci de nit més importants d’Eivissa. Pel que
fa al municipi de Sant Josep la podem trobar en l’itinerari Platja d’en Bossadiscoteca Space- Port d’Eivissa- discoteca Pacha. El preu del trajecte és de 3
euros, però també es fan abonaments per a 5 trajectes al preu de 12 euros.
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Gràfic 6.3.1
Evolució dels passatgers 2007-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Consell d’Eivissa

Una de les característiques més importants del servei d’autobusos és la
temporalitat, deguda a la variació estacional de passatgers produïda pel
turisme.
Les línies 6, 7, 9, 10, 24, 26, 38 i 42 tan sols funcionen els mesos d’estiu.
Segons l’anàlisi territorial de les NNSS de 2008 de Sant Josep, la queixa general
de la població resident és la insuficiència del servei tant durant els mesos
d'hivern com durant els de temporada turística. En l'actualitat, mitjançant
l'execució del Pla director de transports de les illes Balears s'està modernitzant
la flota d'autobusos, s’han millorat una sèrie d'estacions, s’han ampliat alguns
itineraris i s'estan portant a terme diferents accions mitjançant les quals es
pretén incrementar l'ús del transport públic, en general escàs exceptuant els
principals mesos de temporada turística.
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6.4. LA XARXA VIÀRIA.
La xarxa viària regional
La xarxa viària és competència del Consell d’Eivissa.
Segons el Pla General de Carreteres, la xarxa de carreteres es classifica en
xarxa primària bàsica, xarxa primària complementària i xarxa secundària.
Figura 6.4.1.
Xarxa viària al municipi de Sant Josep

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia municipal i del Consell d’Eivissa.

La xarxa viària municipal
La infraestructura viària municipal ve formada per una xarxa de carreteres i
camins on destaquen la carretera PM-803, la primera uneix la ciutat d’Eivissa
amb els nuclis de Sant Jordi i Sant Josep per acabar a Sant Antoni de
Portmany; i la PM-801 és la que posa en contacte la ciutat d’Eivissa amb
l’aeroport. En menor importància, per la seva intensitat de trànsit, tenim la PM802 que connecta Sant Jordi amb Sa Canal.
De la PM-803 surten les ramificacions que permeten l’accés a les zones del
litoral com Es Cubells, Cala Vedella, etc. I de la PM-801 s’obre la PM-802 cap a
Sa Canal.
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Les altres vies, asfaltades o no, són considerades secundàries i es poden
anomenar la carretera de Sant Josep a Cala Tarida, la carretera de Cala
Bassa, etc.
Segons l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de les NNSS de 2008, el trànsit de
vehicles ha augmentat a totes les vies del municipi on s'han installat estacions
de mesura durant el període 1980-2000. Aquesta dada es correspon amb
l'augment del parc mòbil a tots els municipis de l’illa.
A més, s’ha de destacar que aquestes vies a l’estiu presenten un major nombre
de trànsit rodat, ja que acullen a moltíssims dels turistes que es dirigeixen a les
platges més importants, com la de Ses Salines.
La intensitat del trànsit es mesura gràcies a les estacions d’aforaments situades
en diferents punts del municipi (figura 6.3.2.)
Problemes de mobilitat detectats als nuclis urbans:
Existeixen problemes per a vianants a diversos nuclis urbans:
− Nucli de Sant Jordi: Degut a la carretera de l’aeroport, hi ha trams
perillosos per la circulació dels vianants.
− Nucli de Sant Francesc: Inexistència de passos per a vianants.
− Nucli de Sant Josep: Circulació molt ràpida per dins aquest nucli, el que
ocasiona problemes als vianants per creuar la carretera principal que
passa per dins del nucli.
De la mateixa forma, el municipi manca de carrils-bici per a fer més segur
aquest tipus de mobilitat, així com tampoc els diversos nuclis compten amb
vies o carrers per als vianants.
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Figura 6.4.2.
Mapa de carreteres i estacions d’aforaments de Sant Josep

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia municipal i del Consell d’Eivissa.

La carretera Pm-803
És la carretera que vertebra el trànsit del municipi, a partir de la qual
s'estructura la xarxa de carreteres.
Parteix de la ciutat d'Eivissa i recorre de sud a nord l'interior del municipi posant
en contacte els nuclis d'Eivissa, Sant Josep i Sant Antoni de Portmany. El tram
comprès entre la rodona de Can Cifre, a les proximitats de la ciutat d'Eivissa, i
el nucli de Sant Josep, ha estat recentment reformat i eixamplat, trobant-se
actualment en molt bon estat de manteniment.
Des d’aquesta via sorgeixen les diferents ramificacions que permeten accedir
als nuclis del litoral com a es Cubells, Porroig, Cala Tarida, Cala Vedella, Cala
Bassa i Platges de Compte.
Dintre d'aquest vial es localitzen les estacions d'aforaments E-26 (abans
anomenada PM-137), la E-28 (de nova incorporació) i la E- 29 (abans
coneguda com a PM-64).
La primera d'elles es localitza a l'altura del quilòmetre 9 a les proximitats del
nucli de Sant Josep, i mesura el trànsit que va des de l’aeroport a Sant Josep.
La segona mesura des de Sant Josep a la ronda de Sant Agustí i Cales. I la
tercera se situa a l'entrada des d’aquesta via al municipi de Sant Antoni de
Portmany, mesura el trànsit des de Sant Agustí a Can Portes.
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Gràfic 6.4.1
IMD segons les estacions d’aforament de la carretera PM-803

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Consell d’Eivissa

La intensitat (IMD: Índex Mitjà Diari de vehicles) d’aquesta via va disminuint
considerablement a mesura que s'allunya de la capital insular i els vehicles es
van redistribuint per les diferents branques o carreteres secundàries.
La carretera PM-801
Aquesta carretera comunica els nuclis de Sant Jordi de Ses Salines i l'aeroport,
per tant també uneix la ciutat d’Eivissa amb l’aeroport.
Segons les dades facilitades pel Departament de Mobilitat del Consell d’Eivissa
les estacions d’aforaments al 2008 en aquesta carretera són la E-20 (abans
anomenada PM-38), la E-21 (abans PM-39), la E-22 (de nova incorporació) i la
E-23 (abans coneguda com a PM-106).
La primera se situa entre la ciutat d’Eivissa i la rotonda de Can Cifre. La segona
estació es troba mesurant el trànsit que enllaça la rotonda de Can Cifre amb
Sant Jordi cap a platja d’en Bossa. La E-22 mesura des de la Platja d’en Bossa
cap a Sa Canal. I la E-23 mesura el trànsit que va des de Sa Canal a l’aeroport.
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Gràfic 6.4.2.
IMD segons les estacions d’aforaments de la carretera PM-801

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Consell d’Eivissa
(*) es refereix a estimacions.

La intensitat mitjana diària d’aquesta via (PM-801) suporta un major nombre de
vehicles que la carretera PM-803, duplicant i triplicant en algun tram (E-21) el
nombre de desplaçaments. La importància de l’aeroport i de la platja de Ses
Salines són els principals punts d’importància per a l’obtenció d’aquests
registres.
La carretera PM-802
Aquesta via, tot i ser una carretera primària i sota competència del Consell és
la que registra menor trànsit de vehicles de les primàries dins el municipi de
Sant Josep.
Uneix el nucli de Sant Jordi amb Sa Canal, i conté una única estació
d’aforament, la E-24 (abans anomenada PM-142).
La intensitat d’aquesta via presenta uns valors molt inferiors que les dues
carreteres principals anteriors, ja que l’IMD és de 4.693 vehicles.
Una característica però d’aquesta via és que la intensitat es manté de manera
regular tota la setmana, mentre que a les altres (PM-801 i PM-803) sol disminuir
els caps de setmana.
Encara que la característica més destacable és la diferència estacional de
trànsit sobre aquesta entre l’hivern i l’estiu. Els mesos estivals es concentren
valors de trànsit molt elevats, degut al gran nombre de turistes que accedeixen
a les platges de Ses Salines i Es cavallet.
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ANÀLISIS DAFO
Anàlisi tècnic realitzat a partir de l’avaluació de les dades del present
document i aportacions del Fòrum Ciutadà fruit de les reunions participatives
realitzades als mesos d’abril i maig de 2010. Aquestes darreres marcades amb
un asterisc (*). Es presenten les conclusions de la situació actual de la gestió
municipal en forma de punts forts-oportunitats i punts febles-àrees de millora.
En color blau es destaquen els punts prioritaris pel Fòrum de participació
ciutadana (es marquen els 5 punts prioritaris).

PARC DE VEHICLES
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 El nombre de vehicles per cada 100
habitants ha disminuït lleugerament
als darrers anys.

 El nombre de vehicles particulars ha
augmentat notablement als darrers
anys, conseqüència del poc ús del
transport públic.
 *Limitar el nombre de cotxes de lloguer
sobre l’illa.

TRANSPORT PÚBLIC
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA

 Reforç de les línies en temporada
alta, per satisfer els desplaçaments
dels turistes.
 Creació de la línia DISCOBUS.
 *Ha millorat el transport públic en
relació a anys anteriors.
 *Línia d’autobús Sant Jordi-Sa
Carroca.
 *Línia institut St. Agustí-St.Josep.
 *Que es segueixi mantenint la línia
d’autobusos a les installacions
esportives.
 *Nova aturada de taxis a Sant Jordi.

 Transport públic poc funcional degut
a la gran dispersió d’habitatges al
municipi, així i tot, potenciar aquest
mitjà de transport amb millors
connexions de línies.
 Construcció d’aturades d’autobús en
bones condicions (moltes ni tan sols
està indicat que a aquell indret
existeixi una aturada d’autobús).
 Potenciar les línies d’autobús
nocturnes (menys trànsit i menys
accidents).
 *Transport públic molt deficient.
Millorar en freqüència i abastar més
territori (més rutes).
 *Habilitar les aturades d’autobús fora
de la carretera, per no entorpir la
circulació, així com l’aturada on han
d’esperar els usuaris (per si plou).
 *Respecte als concessionaris de
transport públic, si tenen la concessió
d’una ruta molt econòmica, que ho
compensin fent una altra ruta menys
econòmica).
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 *Molts de taxis i poc autobús.

XARXA VIÀRIA
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Autovia a l’aeroport presenta greus
problemes de drenatge.
 Inexistència del carril bici.

 Vies per a vianants inexistents.
 Millorar l’asfalt de diversos camins del
municipi.
 Les principals vies de comunicació
passen pel centre dels nuclis de
població o aïllen nuclis propers, fent
difícil l’accés a peu o en bici. (Ex:
Autovia a l’aeroport aïlla al nucli de
Sant Jordi del nucli de Platja den
Bossa).
 *L’accés al poble de Sant Jordi ha
estat dividit per l’autopista a l’aeroport.
 Autovia a l’Aeroport construïda
recentment, el que fa que s’hagi
descongestionat el trànsit dins el nucli
de Sant Jordi.
 L’ampliació del passeig que hi ha
davant Aqualia (al poble de Sant
Josep) ha quedat molt bé.

 *A Cala de Bou i St. Jordi la xarxa viària
és laberíntica.
 *Al municipi existeixen punts negres a
diverses carreteres, que patinen molt
(Ex: Es Verger-Cala Tarida, Cala
Vedella-Es Cubells passant per Cala
d’Hort).
 *Desviar la carretera que passa per
dins el poble de Sant Josep i crear més
zones per a vianants.
 *Deficient manteniment dels camins
rurals (tant asfaltats com de terra) així
com la neteja d’aquests.
 *Asfaltar el camí de Cala Bassa-Los
Olivos.
 *Millorar el drenatge d’alguns carrers
de Sant Jordi.
 *Model no definit de camins rurals (en
quant a la gestió).
 *Manquen voravies a les zones
urbanes.
 *Adequar zones d’estacionament de
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vehicles a Sant Jordi.
 *Regular el pàrking a totes les platges,
encara que siguin aparcaments
dissuasoris.
 *Crear una borsa de mobilitat entre
veïns dins el municipi, que podria
impulsar l’Ajuntament.
 *A moltes voreres, es posen els postes
de llum o enllumenat just enmig, i el
vianant ha de baixar a la carretera per
poder circular.
 *Carrils bici, molt insuficient (n’hi ha
poquíssims). Construcció d’un carril bici
per a que es pugui anar fins a Ses
Salines, a Platja d’en Bossa des de Sant
Jordi, sense perills. Connectar els trams
de carril-bici a Cala de Bou.
 *Incrementar el lloguer de bicis,
sobretot a les zones urbanes així com
l’ús d’aquest mitjà de transport.
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7. ACCIÓ LOCAL PER LA SALUT
Ens comprometem a protegir i a promoure la salut i el benestar dels nostres
ciutadans.
Una bona salut és una mica que cada persona individualment desitja, però
també és crucial per al conjunt de la societat i del seu desenvolupament
sostingut a llarg termini.
En l'àmbit internacional l'Organització Mundial de la Salut ha estat treballant
des de l'any 1948 per a arribar a el nivell més alt possible de salut i és un centre
de coneixements cabdal pel que fa a les qüestions globals de salut urbana.
7.1. INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES.
L’atenció sanitària del municipi es troba integrada dintre de l’àrea de Salut de
les Illes d’Eivissa i Formentera.
La gestió de la sanitat en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
és duta a terme pel IB-SALUT, organisme públic dependent de la Conselleria de
Salut i Consum del Govern dels Illes Balears.
L'Hospital de Can Misses d'Eivissa dóna servei a tot l'Àrea de Salut de les Pitiüses
que abraça la totalitat de l'atenció especialitzada.
La seva funció assistencial correspon a la d’un hospital comarcal, amb certs
serveis reforçats, donada la seva insularitat. L'Hospital Can Misses compta amb:









177 llits d’hospitalització
5 quiròfans d’intervencions programades i 1 quiròfan d’urgències
6 llocs a l'hospital de dia oncohematològic
15 llocs a l'hospital de dia psiquiàtric
1 lloc a l'hospital de dia de SIDA
1 lloc a l'hospital de dia quirúrgic
26 llocs d'hemodiàlisi

El centre hospitalari acull, des de la seva Unitat Docent, a metges residents en
les especialitats de Medicina de Família, Psiquiatria i infermeres comares.
A l’any 2008 s’estan formant un total de 21 MIR i 6 EIR. Així mateix, la Unitat
Docent collabora en la formació continuada i de pre-grau tant de medicina
com d’infermeria i té una vocació de desenvolupar investigació clínica i
promoure l'ús de l'evidència científica en la presa de decisions per a millorar la
salut de la població.
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L'Hospital Can Misses compta amb un edifici principal i un annex on es troba les
consultes de nefrologia i es realitza l'hemodiàlisi.
Actualment, la llista d’espera a l’Hospital de Can Misses es de 7,58 pacients per
1.000 habitants per intervenció quirúrgica i 18,2 pacients per 1.000 habitants
per consultes externes. Es troba per baix de la mitja de Balears, que és de 11,35
pacients per 1.000 habitants per intervenció quirúrgica i 20,7 pacients per 1.000
habitants per consultes externes.

7.1.1.ATENCIÓ PRIMÀRIA.
L'illa disposa de quatre centres de salut i dotze centres sanitaris. Dos centres de
salut es troben al municipi d’Eivissa, un a Sant Antoni i un altre a Santa Eulària.
Els centres sanitaris es troben un a Eivissa, un a Sant Antoni, dos a Sant Joan,
quatre a Sant Josep i quatre a Santa Eulària. Aquests centres serveixen per a
l'atenció bàsica de la població i d'aquí la seva dispersió pel territori de l'illa.
Aquestes centres de salut i unitats bàsiques compten amb el següent personal
sanitari:
Taula 7.1.1.
Personal sanitari dels Centres de Salut presents al municipi.
CENTRE SALUT ES VIVER

CENTRE SALUT ST. ANTONI

Unitat d’atenció a la Dona
Unitat de Salut Bucodental
Unitat de Salut Bucodental
Unitats de suport

Fisioteràpia
Fisioteràpia
Treball Social
Treball Social

Metges/ses de família

12

10

Infermers/es de família

12

10

Pediatres

2

3

Infermers pediatria

1

3

Llevadora

2

1
U.B Sant Josep

UNITATS BÀSIQUES

U.B Sant Jordi

U.B Sant Agustí
U.B Cala de Bou

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Govern de les Illes Balears. Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera.

123

A més d’aquests dos centres, al mes de novembre de 2009 es va inaugurar el
nou centre de salut de Sant Jordi de Ses Salines, que donarà cobertura a més
de 10.000 ciutadans i ha suposat una inversió per part de la Conselleria de
Salut i Consum de 2.5 milions d’euros.
El centre de salut de Sant Jordi permetrà una reorganització i una millor
adequació assistencial dels serveis sanitaris d’aquesta illa. L’edifici s’ha
estructurat amb els majors nivells de funcionalitat i compta amb 6 consultes de
medicina de família, 6 consultes d’infermeria, 1 consulta de pediatria, 1 sala de
cures, 1 sala de cirurgia menor, 1 sala de extraccions, 1 sala de fisioteràpia, 12
espais polivalents i 3 altres sales.
La novetat d’aquest nou centre rau en la dotació d’una nova consulta de
pediatria, el que suposarà un augment de l’accessibilitat per als usuaris i
evitarà desplaçaments a altres centres de salut. Fins ara la població en edat
pediàtrica de Sant Jordi ha tingut que ser atesa en els centres de Vila, Can
Misses o Es Viver.
Els 10.000 habitants de la zona de Sant Jordi que quedaran adscrits al nou
centre de salut es divideixen en 8.000 adults potencials usuaris de medicina de
família i prop de 2.000 menors, que poden utilitzar les consultes de pediatria.
Sant Jordi és una zona ara mateix en expansió, amb un ràpid creixement de
població en els darrers anys.
El centre de salut de Sant Jordi absorbirà tres professionals del centre de salut
des Viver, als quals s’afegiran una nova plaça de facultatiu i una nova plaça
d’infermera. Així dons el nou centre comptarà en total amb 4 metges de
família, 1 pediatra i 4 infermeres.
A més d’aquests centres de salut, el municipi comptarà amb un nou centre de
salut a Sant Josep previst per abans del gener del 2011.
Des de l’Ajuntament de Sant Josep s’ha cedit un terreny a la finca de Can
Cantó a la conselleria balear de Salut i Consum, per a la construcció d’aquest
equipament. Les obres ja estan adjudicades de forma provisional i una vegada
que es faci definitiva aquesta adjudicació començaran les obres.
Taula 7.2.2.
Personal sanitari de les Unitats Bàsiques de salut presents al municipi.

Metges/ses
família
Infermers

de

UNITAT BÀSICA
ST. JORDI

UNITAT BÀSICA
ST. JOSEP

UNITAT BÀSICA
ST. AGUSTÍ

UNITAT BÀSICA
CALA DE BOU

2

1

1

1

2

1

1

1

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Govern de les Illes Balears. Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera.
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MILLORES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LES ILLES BALEARS
Les Illes Balears lideren recomanacions fixades en l’Estratègia de millora en
l’Atenció Primària per al període 2007-2012, proposada pel Ministeri de Sanitat
Entre 2003 i 2007 s’ha incrementat un 17,4% el nombre de metges i un 28,5% el
nombre de pediatres.
D’aquesta Estratègia, les Illes Balear tenen un desenvolupament més avançat
que altres regions en apartats com:
La informatització de la xarxa d’Atenció Primària.
El desenvolupament de la Història clínica electrònica.
La posada en marxa del Sistema de Recepta Electrònica (que en
aquests
 moments està en pilotatge a les Pitiüses i que s’estendrà a la resta de les
 Illes durant els pròxims mesos).
 La posada en marxa del Call-Center de cita prèvia.
 La possibilitat de demanar cita prèvia per internet.
 La lliure elecció de metge de família i pediatre
 El desenvolupament de la Telemedicina.
 La implantació de mediadors culturals per a immigrants en Atenció
Primària.
 Millores en condicions laborals: implantació de la Carrera Professional.
 L’impuls de nous processos assistencials: a les Illes Balears ja s’han
implantat nous processos com el Procés Ictus (per a pacients amb un
infart cerebral), el Procés de Síndrome coronari agut (per a pacients
amb un infart coronari) i el Pla d’Asma Infantil. A més, se fa feina en un
Pla d’Emergències entre Atenció Primària, Atenció Hospitalària, el 061 i
l’112.
7.1.2. FARMÀCIES




A l’illa d’Eivissa es disposen d’un total de 37 farmàcies, de les quals set es
troben al municipi de Sant Josep.
7.2. ACCIÓ LOCAL PER LA SALUT.
El municipi de Sant Josep, a través del departament de Serveis Social, durant el
present any 2009 ha portat a terme tota una sèrie d’actuacions relacionades
amb el benestar social i la salut.
Al darrers anys, es poden destacar les següents:
Xerrades:
 Alimentació i vida saludable a la tercera edat, a càrrec d’Oscar Ramón
Marí, diplomat en nutrició i dietètica.
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La grip aviar, a càrrec de l’epidemiòleg Juan José Badiola.(2006)
I Cicle de conferències per la Salut: 4 maig-1 juny 2004
o “Enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo”. Dr.
Laplaza
o “Xerrades de neumología”. Dr. Cascales
o “Transtornos de la memoria”. Dr. Parajua
o “Clases de depresión”. Dr. Ruiz Blanco
o “¿Qué es el reuma?” . Dra. Urriticoechea
“La discapacidad, el envejecimiento: repercusiones económicas y
culturales”, a càrrec del Pofesor Doctor Rafael Pacheco Guevara.
(2003).

Així mateix, l’ajuntament aposta cada cop més per involucrar-se en
projectes locals que contribueixen a una millora dels problemes globals:
 Convocatòria anual de subvencions per al foment d’aquelles activitats
d’associacions i/o entitats privades amb tasques destinades a l’atenció i
millora de les condicions de vida dels ancians, menors, persones amb
discapacitat, malalts mentals, malalts de càncer i d’altres malalties
cròniques, així com de persones en situació o risc d’exclusió social.
ANÀLISIS DAFO
Anàlisi tècnic realitzat a partir de l’avaluació de les dades del present
document i aportacions del Fòrum Ciutadà fruit de les reunions participatives
realitzades als mesos d’abril i maig de 2010. Aquestes darreres marcades amb
un asterisc (*). Es presenten les conclusions de la situació actual de la gestió
municipal en forma de punts forts-oportunitats i punts febles-àrees de millora.
En color blau es destaquen els punts prioritaris pel Fòrum de participació
ciutadana.
ACCIÓ LOCAL PER LA SALUT
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS

PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA

 El Departament de Serveis Socials ha
impulsat actuacions relacionades
amb el benestar social i la salut.
 2 Centres de Salut i 4 Unitat Bàsiques
cobreixen les demanes d’atenció
primària dels ciutadans del municipi
de Sant Josep, a més del nou centre
de salut de Sant Jordi, inaugurat a
finals del 2009, i la previsió del nou
centre de salut a Sant Josep, previst
per al gener de 2011.
 * Bon foment i desenvolupament de
la llei de dependència.

 Potenciar l’alimentació saludable i
l’esport al municipi, en contraposició
a les pràctiques insalubres (drogues,
alcohol, etc).
 * Agilitzar l’execució del nou centre
de salut.
 * Falten equipaments mèdics i un
pediatra en la zona de Cala de Bou.

126

8. UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE
El municipi de Sant Josep es compromet a crear i a assegurar una economia local
vibrant que doni accés a l'ocupació sense danyar al medi ambient.
El desenvolupament econòmic sostenible i la creació d'ocupacions estables i de
llarga durada depenen de la protecció del medi ambient enfront dels potencials
efectes danyosos del creixement i depèn també de la prevenció davant l'excessiu
minvament dels recursos no renovables.
La creixent atenció sobre les mesures mediambientals millorarà l'eficiència i la
productivitat. Seguir augmentant la ecoeficiència també pot actuar com un
conductor per a la innovació, per a la millora de la productivitat i per a elevar la
competitivitat, el creixement i ampliar les oportunitats de treball.
Expandir el mercat per als productes locals d'alta qualitat pot, a més, millorar la
protecció del sòl i del paisatge i preservar la biodiversitat.

8.1. SECTORS ECONÒMICS
8.1.1. ESTRUCTURA ECONÒMICA GENERAL DEL MUNICIPI
Actualment a l’illa d’Eivissa existeix un nivell econòmic elevat, igual que
succeeix a les Illes Balears en general.
L'estructura econòmica del municipi de Sant Josep, igual que a la de la resta
de la Comunitat Autònoma, es caracteritza per la importància del sector
serveis, bàsicament serveis directament relacionats amb el turisme.
Aquest sector es constitueix com el principal sector d'activitat, proporcionant la
tercera part dels llocs de treballs (veure gràfic 8.1.1. Ocupació per sectors). En
el segon lloc, tant per nivell de llocs de treball com per nombre d’empreses, es
troba el sector de la construcció, seguit del de la indústria i el de l’agricultura.
Taula 8.1.1.
Tipus d’Activitats al municipi de Sant Josep de Sa Talaia. 1 de gener de 2008
Tipus d’Activitat
Activitats industrials
Industria
Energia i aigua
Extracció i transformació d’energia. Industria química
Mecànica de precisió
Industries Manufactureres
Construcció
Activitats comercials majoristes
Matèries primeres agràries, alimentació, begudes i tabac

Nombre d’activitats
467
109
11
13
35
50
358
99
62
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Tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
Productes farmacèutics, perfumeria i manteniment llar
Comerç al major d'articles de consum durable
Comerç al major interindustrial
Altres comerços al major interindustrials
Altres comerços al major no especificats
Activitats comercials minoristes
Totals alimentació
Comerç Tradicional
Supermercats
Totals no alimentació
Vestit i calçat
Llar
Resta no alimentació
Comerços mixtes i altres
Grans magatzems
Hipermercats
Magatzems populars
Ambulant i mercats
Altres comerços mixtes
TOTAL ACTIVITATS

5
15
12
4
9
7
336
119
104
15
188
27
68
93
29
1
0
0
8
20
1.260

Font: “Anuari econòmic d’ España 2009”. La Caixa.

Gràfic 8.1.1
Distribució de l’Activitat Econòmica per Sectors. Any 2005-2006-2007-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball de les Illes Balears
(Anuaris estadístics sociolaborals).

Aquestes dades denoten com l'economia municipal presenta una acusada
especialització de la seva estructura econòmica, centrada bàsicament en el
turisme, en aquest cas de marcada estacionalitat, i en el sector de la
construcció. D'altra banda, durant les últimes dècades, sectors tradicionals
com el sector agrícola han anat perdent pes a favor dels anteriors sectors.
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8.1.2. SECTOR PRIMARI.

AGRICULTURA
Tal i com s’ha exposat anteriorment, la importància del sector agrari en
l'economia municipal és mínima en termes monetaris i d'ocupació. Això és
degut a dos processos: el desenvolupament de l'economia degut al sector
turístic i l'obertura dels mercats de productes agraris en tot el món.
El desenvolupament del turisme ha originat que la participació relativa del
sector agrari disminuís conformi creixia el sector serveis. A més, donada la seva
major capacitat de retribució ha repercutit en la distribució de recursos: sòl,
aigua, feina i capital.
El sector agrari ha cedit gran part dels recursos que emprava al sector serveis,
contraient el seu nivell d'activitat. Simultàniament, la caiguda de barreres que
s’ha produït en l'últim mig segle en el comerç de béns agraris, tant per la
liberalització comercial, com per la millora de la capacitat de transportar i
conservar dits productes ha dut al sector agrari a una posició molt feble.
A nivell insular l'últim cens agrari realitzat, Cens Agrari de 1999, estima la
superfície agrària total de l’illa d'Eivissa en 29.108 ha de les quals el 47% serien
terres llaurades i el 53% restant terres no llaurades (pastures, espècies arbòries
forestals, etc.).
El terme municipal de Sant Josep, segons el Cens Agrari, concentraria el 21%
del total de terres agrícoles de l’illa.
Gràfic 8.1.2.
Distribució de la superfície agrària insular per municipis. Cens Agrari de 1999.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Cens Agrari de 1999.

La superfície agrària total del municipi de Sant Josep s’estima en 6.163 ha, de
les quals 2.388 ha correspondrien a terres llaurades (cultiu d’herbacis, fruiters,
olivera, vinya, etc.) i 3.775 a terres no llaurades (terres per a pastures
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permanents, espècies arbòries forestals, etc.). La superfície dedicada al
regadiu és molt escassa no superant-se en el conjunt municipal les 75 ha.
Gràfic 8.1.3.
Distribució de la superfície agrària llaurada per tipus de conreu. Municipi de
Sant Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Cens Agrari de 1999.

Per tipus de cultiu, a nivell municipal els més estesos són els cultius herbacis:
cereals per a gra (encebada, blat, etc.), lleguminoses per a gra (patates,
farratges, hortalisses, etc.). Aquest tipus de cultius suposen més del 83% de la
superfície agrària llaurada municipal. Un 10% de les terres acull fruiters
fonamentalment cítrics (llimoners, tarongers, etc.) i fruiters de fruit de sec
(ametllers).
Dins aquest capítol, cal destacar també la importància paisatgística de
l’abandonament de les terres agrícoles, que passen a convertir-se en àrees de
vegetació natural. Pel tant, caldria potenciar la recuperació d’espais
abandonats recentment per tal de mantenir l’equilibri paisatgístic tradicional a
les Pitiüses, i per tant, al municipi de Sant Josep.
AGRICULTURA ECOLÒGICA
El CBPAE (Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica) és l’organisme
regulador de l’Agricultura Ecològica a nivell autonòmic, el qual s’encarrega de
les inscripcions i certificacions al seu registre.
L’any 2008 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de Producció Agrària
Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 54 operadors per a l’illa d’Eivissa, dels
quals 7 productors es troben al municipi de Sant Josep.
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Taula 8.1.2.
Productors inscrits al registre de CBPAE al municipi de Sant Josep
Productor Tipus de producció
1
Hortalisses
2
Hortalisses
3
Ous Ecològics
4
Enginyeria tècnica
5
Venda Productes Ecològics
6
Agroturisme
7
Productor A.E
Font: CBPAE

De l’anterior taula, cal destacar la nulla presencia d’explotacions ramaderes
a Sant Josep, encara que la totalitat de l’illa es caracteritza per la baixa
presencia d’explotacions ramaderes ecològiques.
Gràfic 8.1.4.
Evolució de la Producció Agrària Ecològica a Eivissa (1995-2008).

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens Agrari 1999.

Tal i com mostra el gràfic anterior, s’observa un increment de les practiques
d’agricultura ecològica als darrers anys a Eivissa, encara que si es fa una
comparació amb la resta de les Illes Balears, Eivissa tan sol representa un 0,07%
de la superfície total a les Illes, mentre que Mallorca suposa un 3,7% i Menorca
un 0,8%.
RAMADERIA
El nombre de caps de bestiar a les explotacions d'Eivissa ascendia en 1999 a
uns 92.949 caps, dels quals 11.030 corresponien la municipi de Sant Josep.
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Taula 8.1.3.
Distribució dels caps de ramat per tipus.
Caps de
ramat

Boví

Oví

Cabrú

Porcí

Equí

Aviar

Conills de
cria

Ruscs

Eivissa

458

0

82

23

3

0

345

5

0

Sant Josep

11030

4

1108

480

284

37

8406

187

524

Sant Antoni

17091

26

3917

657

434

50

11697

231

79

Sant Joan

29259

27

3891

456

464

38

23934

352

97

Santa Eulària

35111

456

3914

1076

739

156

26873

1458

439

Total illa

92949

513

12912

2692

1924

281

71255

2233

1139

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Cens Agrari de 1999.

Respecte al bestiar porcí, la major part de la capacitat de criatura i encebat
correspon a l’activitat domèstica orientada al autoconsum, fora del que
pròpiament es poden considerar explotacions agràries. El municipi de Sant
Josep comptava en 1999 segons el Cens Agrari amb un total de 284 caps de
porcí, és a dir amb un 15% del total insular. En quant al bestiar oví i cabrú, la
capacitat municipal total l’any 1999 és d’uns 1.108 caps de oví i 480 de bestiar
cabrú.
8.1.3. SECTOR SECUNDARI.
Dintre del sector secundari s’ha inclòs al sector de la construcció. Tant a nivell
insular com a nivell municipal la presència del sector industrial pròpiament dit
en el teixit productiu, és a dir sense tenir en compte el pes de la construcció, és
molt escàs. No obstant, la incorporació de la construcció a aquest sector fa
que la seva importància relativa en el conjunt del valor afegit brut sigui de
gran importància.
Gràfic 8.1.5.
Comparació d’activitats del sector industrial per grans grups. Municipi de Sant
Josep. Any 2004-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’Anuari Econòmic Espanya
2009 (La Caixa).
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Tal i com mostra el gràfic 8.1.5, el pes de la construcció és notablement major
al de la resta de grups d’activitats industrials. Si s’observa el gràfic següent, es
pot observar com el 77% d’aquestes activitats corresponen al sector
construcció, seguit d’un 11% de les industries manufactureres.

Gràfic 8.1.6.
Percentatges dels sectors de la indústria i la construcció al municipi de Sant
Josep. Any 2008

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’Anuari Econòmic Espanya
2009 (La Caixa).

Les activitats no lligades al sector de la construcció, tenen una incidència
ressenyable en els problemes d’índole territorial. L’absència de sòls aptes per a
aquest sector i/o la manca d’una estratègia per al mateix, ha donat lloc a una
localització d’aquestes activitats que dista molt de ser idònia, ja que pel
general es troben disperses al llarg dels eixos de comunicació.
Aquest model de desenvolupament i localització de les indústries i naus
comporta l’aparició d’una important problemàtica associats a l’absència de
serveis bàsics adequats a la mateixes, alteració de la funcionalitat de les vies
de comunicació al costat de les quals es situen, degradació paisatgística en
zones de gran concentració d’observadors i alta permeabilitat visual, aparició
de conflictes entre distints usos (residencial-industrial), etc.
Respecte al sector de la construcció, tant a les Illes com el cas concret
d’Eivissa, el sector orienta la seva producció principalment cap al sector privat.
De la mateixa forma, durant l’ultima dècada la tendència del sector de la
construcció a les Pitiüses ha estat de fort creixement.
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En el període 1999-2009, el nombre de projectes visats en el municipi de Sant
Josep es va incrementar de forma notable, produint-se un màxim durant l'any
2002. A partir de l’any 2003, el nombre de projectes visats decau
significativament, per a recuperar-se durant els anys 2006 i 2007. Però degut a
la crisi econòmica que s’està sofrint a nivell mundial, a partir de l’any 2008
torna a disminuir aquest nombre de llicències, essent mot inferior a cap any el
2009. Per tant, en l’actualitat es pot parlar de ralentització del sector de la
construcció, tant a nivell insular com municipal.
Gràfic 8.1.7.
Llicències d’obra aprovades al municipi de Sant Josep.
Llicències d'obra aprovades al municipi de Sant Josep
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Font: Ajuntament de Sant Josep i La Caixa.

Gràfic 8.1.8.
Llicències d’obra aprovades segons obra major i obra menor.
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8.1.4. SECTOR TERCIARI. SERVEIS. TURISME.
El turisme es configura com la principal activitat econòmica de la Comunitat
Autònoma de les Illa Balears tant per la seva contribució al PIB com pel nombre
de llocs de treball que genera.
Per a determinar la importància relativa del sector turístic en l’economia
municipal, es farà ús de l’índex turístic cada any es calcula per la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa). Aquest índex turístic permet
comparar la importància turística de cada municipi. S’obté en funció de la
quota o impost d’activitats econòmiques, el qual es basa al seu torn en la
categoria dels establiments turístics, nombre d’habitacions i ocupació anual. El
valor de l’índex indica la participació que correspon a cada municipi sobre
una base nacional de 100.000 unitats (total d’euros recaptats a nivell nacional
= 100.000).
Dintre de l’illa d'Eivissa, el municipi de Sant Josep es troba en segon lloc,
desprès de Santa Eulària.
Taula 8.1.4.
Índex turístic de La Caixa. Any 2008.
Municipi
Índex turístic
Sant Josep
Total Illes

567
12.755

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’Anuari econòmic d’Espanya
2009, elaborat per La Caixa.

El municipi de Sant Josep amb 114 establiments turístics en 2008, es constitueix
com el quart municipi de l’illa d’Eivissa en ordre de nombre d’establiments,
superat pel municipi de Sant Eulària, amb 141 establiments, pel municipi de
Sant Antoni, amb 139 establiments i pel municipi d’Eivissa amb 128
establiments. Pel contrari, és el primer quant a nombre d’habitacions i places
turístiques. Aquest fet dóna una idea de la grandària dels equipaments
hotelers del municipi, en general majors als existents en altres municipis.
Taula 8.1.5.
Nombre d’establiments turístics, habitacions i places turístiques per municipi.
Any 2008.
Nombre d’establiments Places
Sant Josep

114

23.647

Illa d’Eivissa

549

80.000

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’Anuari econòmic d’Espanya
2009, elaborat per La Caixa.
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Respecte al tipus d’establiment turístic, dir que a Sant Josep predominen de
forma clara les installacions hoteleres i els apartaments turístics, tant en
nombre d’establiments com en nombre d’habitacions i places turístiques
ofertes.
Taula 8.1.6.
Tipus d’establiments turístics de Sant Josep. Any 2008.

Nombre

Sant Josep
Habitacions

Places

Hotel
Hotel residència
Hotel apartament
Apartament turístic
Residència apartament
Hostal
Hostal residència
Pensió
Ciutat de vacances
Fonda
Casa d’hostes
Càmping turístic
Turisme interior
Turisme rural
Agroturisme

25
4
7
60
5
4
1
1
1
2
2

5527
222
1602
2357
244
34
7
228
6
7

10952
399
3642
6366
580
60
13
780
12
400
8

Total

111

10.234

23212

Tipus

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades por l’IBAE i per l’Observatori Turístic
CAIB.

Respecte a la distribució de l'oferta turística municipal, comentar com aquesta
es concentra bàsicament en cinc grans zones:
•
•
•
•
•

Platja d’en Bossa
Port des Torrent-Badia de Portmany
Cala Tarida
Cala Vedella
Cala Codolar

A la zona de Port des Torrent-badia de Portmany, es concentren gairebé el
50% de les places turístiques del municipi. Si se li afegeixen les places turístiques
existents a la zona de Platja d’en Bossa, d’anterior percentatge ascendeix
pràcticament fins al 80%.
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Gràfic 8.1.8.
Distribució de les places turístiques per grans zones. Municipi de Sant Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de la pàgina Web Municipal.
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8.2. OCUPACIÓ I ESTABILITAT LABORAL.
8.2.1. OCUPACIÓ LABORAL
L’ocupació laboral al municipi de Sant Josep està directament relacionada
amb l’estructura econòmica del municipi. Tal i com mostren els gràfics 8.2.1 i
8.2.2 s’observa el marcat percentatge d’empreses, i per tant de treballadors
del sector serveis, seguit del sector de la construcció.
Gràfic 8.2.1
Empreses donades d’altra a la Seguretat Social per sectors d’activitat.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).

Gràfic 8.2.2.
Percentatge de treballadors per sector d’activitat Municipi de Sant Josep. Any
2006-2007-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).
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Al gràfic següent es mostra la població afiliada a la seguretat social per règims,
essent el majoritari el règim general seguit dels autònoms. Molt per sota es
troba la població afiliada a altres règims molt més minoritaris, com son de la
llar, l’agrari i en darrer lloc del mar.
Gràfic 8.2.3.
Població afiliada a la seguretat social per règims al municipi de Sant Josep de
Sa Talaia.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).

8.2.2. ATUR
La taxa d’atur del municipi de Sant Josep de Sa Talaia es situà en un 11,80% a
l’any 2008, una xifra superior a la registrada durant els darrers anys (veure gràfic
8.2.4).
Taula 8.2.1.
Variació relativa de l’atur registrat (2008-2007).
Atur 2008
Sant Josep
Total Illes

Atur 2007

Variació
absoluta 07-08

Variació (%)
interanual

865

687

178

25,9%

31.175

23.071

8.194

35,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).
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Gràfic 8.2.4.
Taxa d’atur al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).

Comparativament, la taxa d’atur municipal de l’any 2008 ha estat superior a la
taxa d’atur de les Illes Balears que va ser del 9,80%.
Si s’observa la població aturada per sectors, es veu clarament que el sector
serveis és el que compta amb una major taxa d’atur (així com és el sector
també amb major ocupació laboral). Aquest fet és degut bàsicament a la
importància del sector turisme a les Illes Balears i sobretot pel comportament
clarament estacional de la temporada turística.
Gràfic 8.2.3.
Població aturada per sectors. Comparativa dels anys 2006-2007-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).

Del gràfic anterior, però, cal destacar, que al 2008 la taxa d’atur ha pujat
respecte anteriors anys degut a una augment de la població aturada sobretot
al sector de la construcció i al sector industrial, degut a la crisi econòmica que
s’està patint actualment.
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Si s’analitzen les dades mensuals, s’observa el comportament clarament
estacional de l’atur en el municipi, passant de 983 aturats en el mes de gener
fins a 572 al Juliol, i tornat a pujar al desembre fins a 1289.
Gràfic 8.2.4.
Població aturada mensual per activitat econòmica al municipi de Sant Josep.
Any 2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).

Fruit d’aquesta crisi, si s’analitza la població aturada per collectius, es veu com
ha augmentat el percentatge d’aturats al collectiu majors de 45 anys i joves
menor de 25 anys, en canvi ha disminuït en el collectiu de dones.
Gràfic 8.2.5.
Població aturada per collectius preferents al municipi de Sant Josep.
Comparativa 2006-2007-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).
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8.2.3. ESTABILITAT LABORAL
L’estabilitat laboral ve definida per la relació entre contractes fixes i els
contractes laborals totals.
Al 2008, el nombre de contractes laborals realitzats va arribar als 7.698, dels
quals 977 varen correspondre a contractes fixos o conversions de temporals a
fixes.
D’aquesta manera els contractes fixes representen un 12,7% dels contractes
laborals, es a dir, de cada 100 contractes 12 foren fixes. En canvi, aquesta
dada ha disminuït lleugerament respecte el 2007.
Gràfic 8.2.6.
Percentatge de contractació indefinida al municipi de Sant Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades l’observatori de treball (Anuaris
estadístics sociolaborals).

En quant a l’evolució de l’estabilitat laboral en aquests darrers anys, s’han
produït variacions anuals. Des del 2005 sembla que la tendència és augmentar
el nombre de contractes fixes respecte al total, encara que al 2008 ha baixat
lleugerament aquest percentatge.
La temporalitat dels contractes està fortament relacionada amb
l’estacionalitat de l’activitat turística, així, els mesos d’estiu és quan es realitzen
més contractacions de caire temporal.

142

ANÀLISIS DAFO
Anàlisi tècnic realitzat a partir de l’avaluació de les dades del present
document i aportacions del Fòrum Ciutadà fruit de les reunions participatives
realitzades als mesos d’abril i maig de 2010. Aquestes darreres marcades amb
un asterisc (*). Es presenten les conclusions de la situació actual de la gestió
municipal en forma de punts forts-oportunitats i punts febles-àrees de millora.
En color blau es destaquen els punts prioritaris pel Fòrum de participació
ciutadana (es marquen els 5 punts prioritaris).

SECTORS ECONÒMICS
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Teixit econòmic centrat en els serveis i
retrocés del sector agrari, amb la
pèrdua d’importants valors culturals i
paisatgístics derivats de la disminució
de la superfície agrària.
 Elevada estacionalitat de les
activitats econòmiques derivada de
la forta dependència del turisme.
 Ubicació dels principals polígons o
zones industrials a zones de gran
incidència visual.

 Potenciació del sector turístic amb
una oferta de millor qualitat en tot
tipus de serveis, respectuós amb el
medi ambient. (Molts touroperadors
només treballen amb empreses o
cadenes hoteleres amb SGMA
implantats i en funcionament).

 El municipi, així com l’illa d’Eivissa, té
un gran potencial turístic encara per
descobrir.

 Manca d’informació i incentius als
empresaris per a la implantació de
sistemes de gestió ambiental (ISO,
EMAS, Ecoetiquetes).
 *Donar suport a les activitats del
sector primari, sobretot fomentar
l’agricultura (cal subvencions per a la
transformació del sector per fer-lo més
productiu). No penalitzar l’activitat
agrícola(ex: quan s’esbrossa un bosc
per a recuperar una zona de cultiu).
 *Fomentar l’agricultura ecològica i el
treball del camp, motivant a la gent
jove desocupada.
 *Potenciar els productes locals i el
petit comerç.
 *Potenciar activitats socioculturals i
econòmiques els caps de setmana,
per donar vida als pobles.
 *Desestacionalitzar el turisme.
 *Fomentar altres atractius que
atreguin diners (busseig, senderisme,
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bicicleta, turisme rural).
 *Inexistència d’Albergs i/o Bed
&Breakfast a zones rurals. Intentar
potenciar amb aquets allotjaments un
turisme de tot l’any (turisme de
senderisme, etc) per evitar
l’estacionalitat a l’illa.

OCUPACIÓ I ESTABILITAT LABORAL
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 L’estructura i l’evolució de l’atur
depenen massa del comportament
del sector turístic.
 La tendència observada durant els
darrers quatre anys, ha estat
augmentar lleugerament el nombre
de contractes indefinits per donar
estabilitat laboral, encara que al
2008 aquesta proporció ha disminuït
respecte al 2007.

 La marcada estacionalitat, fa que el
percentatge de contractes indefinits
sigui menor. (molts treballadors de
temporada o fixos discontinus).
 *Diversificar les ofertes laborals per als
joves.
 *Incentivar als propietaris de negocis
a les platges per a que obrin tot l’any,
al menys els caps de setmana.
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9. IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA.
Ens comprometem aconseguir comunitats integradores i solidàries.
El compromís d'una major equitat i justícia socials és indissociable del
desenvolupament sostenible.
És cada vegada més obvi que la qüestió de la qualitat mediambiental està
inextricablement associada a la igualtat humana.
Globalment, els països amb una millor distribució de la renda, majors llibertats
civils, més drets polítics i alts nivells d'alfabetització tendeixen a tenir millor
qualitat mediambiental.
El desenvolupament sostenible suposa millor qualitat de vida per a tots, ara i en
el futur, de manera justa i equitativa, mentre es viu dintre dels límits de càrrega
dels ecosistemes.

9.1. IMMIGRACIÓ
9.1.1. El moviment migratori
El moviment migratori varia amb els anys segons els factors d’atracció del lloc
que rep immigrants i dels factors de repulsió del lloc que acomiada a
emigrants.
Durant anys Espanya, i les Illes Balears, varem ser una zona emigratòria. Les
condicions de vida que hi havia en temps de guerra, postguerra i fam va fer
que molts dels nostres habitants haguessin de partir en la recerca d’unes millors
condicions de vida. Ens dirigirem a Argentina, Veneçuela, i més endavant cap
a la zona d’Alemanya.
Però, ara els temps han canviat, i les dues darreres dècades hem sofert el
procés contrari.
La bonança econòmica, produïda en gran mesura per l’arribada i massificació
del turisme, i posteriorment amb l’auge de la construcció i les bones condicions
climatològiques afavoriren que molta gent partís dels seus països i s’establís
aquí, ja sigui per un motiu laboral o per jubilar-se i gaudir de l’illa.
El moviment migratori ens ajuda a veure el creixement real de la població d’un
lloc, ja que si només ens fixéssim amb el creixement natural no podríem veure
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el creixement o decreixement que pot aportar aquest procés. Per tant, és un
aspecte que no es pot deixar de banda.
9.1.2. Estructura de la població pel seu lloc de naixement.
Sant Josep de Sa Talaia no és una excepció, i en els darrers anys ha vist com
augmentava la seva població, gràcies a l’arribada d’immigrants.
Segons el lloc de naixement dels habitants de Sant Josep, podem veure que
més de la meitat no són de les Illes Balears. Un 26% prové d’altres comunitats
autònomes espanyoles, però el 32% prové d’altres països.
Els immigrants procedents d’altres comunitats autònomes, viatgen aquí per les
condicions de feina que hi ha, sobretot a l’estiu amb el turisme.
Alguns dels que provenen de l’estranger, també ho fan pel mateix motiu, però
no tots. Hi ha un gran sector de persones majors, del nord d’Europa, que venen
aquí a jubilar-se i descansar, es compren una casa, s’empadronen aquí i es
queden a viure gran part de l’any degut a la bonança climatològica.
Gràfic 9.1.1
Població a Sant Josep segons el seu lloc de naixement. 2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IBESTAT.

Al gràfic següent es pot veure com el nombre d’habitants ha augmentat a
Sant Josep, tant els nascuts a les illes com els nascuts a altres comunitats
autònomes o a l’estranger. En tots els casos, no es produeix cap disminució de
població.
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Gràfic 9.1.2
Evolució de la població a Sant Josep segons el lloc de naixement.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l‘IBESTAT.

La major part dels immigrants espanyols residents a Sant Josep procedeixen de
la comunitat autònoma andalusa, amb més de 2000 immigrants. La segueixen
Catalunya, la Comunitat Valenciana i Madrid. Curiosament són les zones
espanyoles amb major nombre d’habitants.
Pel que fa a l’origen dels immigrants estrangers, alemanys, anglesos, francesos i
italians són els països de procedència més destacats a Sant Josep.
L’arribada de persones procedents de l’estranger, com s’ha dit abans, també
ha augmentat en els darrers anys. S’ha de dir que alguns països perden
habitants a Sant Josep al 2008. La causa d’això la podem situar al
començament de la crisi econòmica i financera que recorre tot el món. Els
més desafavorits han decidit tornar als seus països d’origen, ja que aquí no han
aconseguit solucionar els seus problemes. Amb això han aprofitat les ajudes
que el Govern Balear i Estatal han proporcionat per a l’operació de retorn.
Els països que perden presència al municipi són: Marroc, Argentina, Colòmbia i
Equador.
La resta de països, bàsicament europeus, segueixen augmentant la seva figura
al municipi de Sant Josep.

147

Gràfic 9.1.3
Origen dels residents estrangers a Sant Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IBESTAT.
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9.1.3. El saldo migratori
El saldo migratori contempla les altes i baixes d’habitants que es produeixen a
un lloc determinat.
A Sant Josep de Sa Talaia, de la mateixa manera que va creixent, també perd
habitants, però aquesta diferència és positiva. És a dir, es produeixen més
arribades de gent nova, que partides de gent que abandona el municipi.
El 2008 (gràfic següent), i seguint les línies dels anys anteriors, el saldo migratori
a Sant Josep ha estat positiu en 887 immigrants. Aquest fet contribueix a
l’increment de la població del municipi.

Gràfic 9.1.4.
Altes i baixes a Sant Josep de Sa Talaia al 2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IBESTAT.
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9.2. EQUIPAMENTS I SERVEIS.
9.2.1. Serveis educatius.
9.2.1.1.Equipaments educatius
Actualment Sant Josep de Sa Talaia compta amb 5 centres educatius de
caràcter públic on s’imparteixen els nivells d’educació infantil, educació
primària i a alguns la ESO.
Els centres educatius públics són els següents:
-

CP Can Guerxo, a Sant Jordi.
CP Es Vedrà, a Sant Agustí.
CP Sant Jordi a Sant Jordi.
CP l’Urgell a Sant Josep.
CP Can Raspalls a Sant Jordi.

A Sant Josep tan sols hi ha un centre concertat, Mare Déu de les Neus, a Sant
Jordi de Ses Salines, on s’imparteix també educació infantil, primària i ESO.
Segons l’Anàlisi Territorial de les NNSS, durant el curs 2006/2007, el municipi de
Sant Josep comptava amb 22 unitats educatives per a infantil i 54 per a
primària. Així, des del curs 2004-2005, s’havien incrementat en dues unitats
d’educació infantil i 11 de primària (segons dades de l’IBESTAT).
Respecte a l'educació secundària (ESO i Batxillerat), s'imparteixen classes en els
centres l'IES Algarb i l'IES Sant Agustí.
A l'IES Algarb, situat a Sant Jordi de ses Salines, s'imparteixen classes d'ESO i
Batxillerat, però també:
•
•
•
•
•
•
•
•

PQPI Auxiliar de Jardins, Vivers i Parcs.
CFGM- Farmàcia.
CFGM- Atenció sociosanitària.
CFGM. Activitats al medi natural.
CFGM- Cures auxiliars d’infermeria.
CFGM- Perruqueria.
CFGS- Dietètica.
CFGS- Activitats físiques i esportives.

A l'IES Sant Agustí, situat a Sant Agustí d’es Vedrà, s'imparteixen també classes
d'ESO i de batxillerat.
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També s’ha de mencionar el Collegi Europeu Can Blau (recentment convertit
en Escola Municipal de Música), situat a Sant Agustí, i el Collège Français, situat
a Sant Josep de sa Talaia.
Anomenar l'Escola d'Art d'Eivissa, centre d’ensenyament de règim especial, en
el qual es realitzen ensenyaments corresponents a grau mitjà i superior, així
com les corresponents especialitats dels batxillerats d'arts i de música. També
s’imparteix el cicle de grau mitjà d’Ebenisteria i Forja Artística; i el de grau
superior de Modelisme d'Indumentària, Disseny d'interiors i Mobiliari.
Altres formes i centres de formació són:
•

•

•
•

•

l’escola taller de l’Ajuntament, que programa una formació
ocupacional per inserir laboralment a joves que es troben en atur de 16
a 25 anys.
el taller ocupacional, dirigit a majors de 25 anys que tenen dificultats
d’inserció laboral o que són desocupats de llarga durada.
cursos d’adults, com ioga, tall i confecció, cuina, fang, etc.
cursos de català, que permeten una normalització lingüística dels
habitants del municipi i on es presenten els diferents nivells de català.
escola d’adults, a la qual podem trobar: ensenyament primari, castellà
per a estrangers, ampliació cultural i informàtica, etc.

9.2.1.2. Els alumnes.
Els alumnes matriculats als centres educatius de Sant Josep de Sa Talaia, al curs
2004-2005, es distribuïa de la manera següent:
Figura 9.2.1
Alumnes matriculats als centres educatiu de Sant Josep al curs 2004-2005.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IBESTAT.
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El fet de no haver-hi universitat, i que el centre universitari de l’illa es trobi a
Eivissa, fa que moltes persones es matriculin a la UNED per a cursar els seus
estudis.
El nombre de matriculats a la Universitat a Distància ha anat augmentant i
davallant amb els anys sense marcar una clara tendència. El que queda ben
reflectit, però, és que són les dones les que formen el major nombre de
matrícules cada curs.
Figura 9.2.2
Alumnes matriculats a la UNED per any acadèmic i sexe.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT.

UOM (Universitat Oberta per a Majors)-Pobles.
Amb aquest programa, la Universitat de les Illes Balears pretén apropar-se als
ciutadans dels pobles d’Eivissa. Presentar-se als qui no la coneixen i dur-la a les
cases dels qui tenen majors dificultats per accedir al Campus Universitari. La
finalitat d'aquest programa és fomentar la proximitat de la universitat,
l'experiència de la universitat. Acostar la universitat al carrer, als pobles, fer
poble i fer universitat a través de la formació, de la cultura i de la disseminació
del coneixement.
Durant el curs acadèmic 2008-2009, s’ha portat a terme al municipi de
SantJosep aquest programa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lliçó inaugural «Desenvolupament de l'ensenyament a les illes
Pitiüses», a càrrec del senyor Josep Marí Ribas, Reiala
Arquitectura d'Eivissa, a càrrec del senyor Salvador Roig
Informàtica: viatjar per la xarxa i manejar el correu electrònic, a càrrec
del senyor Rafel Serra
L'origen de les espècies, a càrrec de la senyora Neus Ribas
Astronomia: l'Univers, a càrrec del senyor Ignacio de la Cueva
Aprendre a mirar un quadre, a càrrec del senyor Vicenç Marí
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9.2.2. Serveis sanitaris i assistencials.
L’illa d'Eivissa i per tant també el municipi de Sant Josep de sa Talaia es troba
integrada dintre de l’àrea de Salut de les Illes d'Eivissa i Formentera. (veure
capítol 7).
Com a recurs assistencial és el que es dirigeix i coordina des del propi
ajuntament de Sant Josep, a través de l’activitat del Departament de Serveis
Socials d’atenció primària, un equip multidisciplinari format per tres treballadors
socials, tres educadors socials, quatre treballadors familiar i una auxiliar
administrativa.
Són el primer nivell d’atenció per a cobrir les necessitats bàsiques de la
població, intentat que tothom tingui el màxim benestar possible.
Els objectius d’aquest Departament són:
•

•

•

Prevenir les situacions d’exclusió social i eliminar les causes de
marginació social.
Donar suport i collaborar en la resolució de problemes de les persones i
grups que ho necessitin.
Promoure la integració social dels ciutadans i afavorir unes millores en les
seves condicions de vida.

Per a poder assolir aquests objectius inicials es duen a terme un seguit
d’actuacions, algunes de les quals es detallen a continuació:
•
•
•
•

Informar, orientar, valorar i mobilitzar els recursos necessaris.
Actuacions de suport a la unitat de convivència i d’ajuda a domicili.
Actuacions i mesures d’allotjament alternatiu.
Actuacions de prevenció i inserció social.

Per a la realització d’aquestes actuacions es duen a terme un seguit de
programes. Els programes més utilitzats són:
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Taula 9.2.1
Programes del Departament de Serveis socials
Programa d’intervenció socioeducativa amb persones immigrants, per
millorar l’acolliment, la integració, ocupació, habitatge i accés als recursos
de la població immigrant del municipi.
Programa d’intervenció socioeducativa amb famílies desfavorides.

Programa d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social.
Programa d’intervenció socioeducativa amb menors i família, pr prevenir
l’absentisme i el fracàs escolar, amb el qual es treballa també amb els
professionals dels centres educatius.
Servei d’ajuda a domicili, adreçat a famílies que tenen al seu càrrec a
persones que es troben en una situació de manca d’autonomia personal.
Servei d’ajuda a domicili, adreçat a famílies que tenen al seu càrrec a
persones que no es poden valer per si mateixes i se’ls ofereix una
assistència que facilitat el descans per uns moments del familiars.
Servei de teleassistència domiciliària, dirigit majoritàriament a persones
majors que viuen soles.
Font: Ajuntament de Sant Josep

Tota aquesta informació i feina es pot trobar a:
-

UTS Sant Josep.
Punt d’atenció de Sant Jordi.
Punt d’atenció de Cala de Bou.

Pel que fa al nombre de demandes d’aquests serveis aquestes no fan més que
augmentar amb els anys, i cap any es pot donar cobertura a totes les
demandes.
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Gràfic 9.2.3
Nombre d’usuaris i demandes de Serveis Socials a Sant Josep.

Usuaris i demandes dels Serveis Socials
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per SIUS (Servei Informàtic
de Serveis Socials)

Amb l’increment de la població, i sobretot, dels immigrants augmenten les
demandes d’ajudes. Però el que també va augmentant és la inversió
necessària cada any en aquest àmbit.
La despesa anual en els Serveis Socials es pot veure a la taula següent:

Despesa
anual

Taula 9.2.2
Taula de despeses en inversió dels serveis socials de Sant Josep.
Any 2004
Any 2005
Any 2006
Any 2007
Any 2008
324.409,64€
429.585,37 €
447.674,97 €
376.554,36 €
586.854,44 €

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de SIUSS (Servei Informàtic d´usuaris de
Serveis Socials)

Per a tractar temes de salut diversos es fan activitats o xerrades de divulgació.
Per a poder realitzar totes aquestes actuacions el Departament de Serveis
Socials té una sèrie de compromisos o convenis signats amb diferents entitats.
Les entitats que intervenen o collaboren en diferents actuacions o estratègies
de millora del benestar social dels habitants del municipi de Sant Josep són:


PB (Pla de Prestacions Bàsiques) signat amb el Consell Insular d’Eivissa
per a la collaboració en matèria d’acció social, bàsicament:
•

Informació, orientació, valoració i mobilització de recursos.
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Prestacions i actuacions de suport
a la unitat de
convivència i d’ajuda a domicili.
•
Prestacions, actuacions i mesures d’allotjament alternatiu
•
Prestacions i actuacions de prevenció i inserció social
•
Recursos complementaris per a la cobertura de necessitats
de subsistència.
Conveni de collaboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració i l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia per a la concessió
d’ajuts econòmics d’urgència social.
Conveni de collaboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia per donar suport a les situacions
d’emergència social.
Càritas, per als serveis d’atenció a les persones en risc o en situació de
exclusió social gestionats per Càritas: menjador social, centre de dia i
banc d’aliments.
Alter: conveni de collaboració signat amb la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears per al
desenvolupament d’accions formatives dins el marc del programa
“Alter ” d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social
i escolar, destinat especialment a joves immigrants.
•









Altres tasques en les quals s’involucra el Departament de Serveis Socials és en:






Convocatòria anual de subvencions per al foment d’aquelles activitats
d’associacions i/o entitats privades amb tasques destinades a l’atenció i
millora de les condicions de vida dels ancians, menors, persones amb
discapacitat, malalts mentals, malalts de càncer i d’altres malalties
cròniques, així com de persones en situació o risc d’exclusió social.
Convocatòria anual de subvencions per a associacions de majors del
municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització d’activitats per
a l’any en curs.
Fins a l’any 2007, convocatòria anual de subvencions en matèria
d’acció social per a projectes de cooperació al desenvolupament en
països empobrits. Actualment es fa una aportació al Fons Pitiús de
Cooperació.

9.2.3. Serveis culturals.
Els serveis culturals presents a Sant Josep, es basen en les infraestructures de
Biblioteques presents als municipis i en les diferents activitats o associacions
culturals que es promouen.
Sant Josep de Sa Talaia compta amb dues biblioteques municipals, una a Sant
Josep i l’altra a Sant Jordi. A més d’aquestes, es troben 3 biblioteques de la
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Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa, que són la Biblioteca de Cala
de Bou, la des Cubells i la de Sant Agustí, a l’IES Sant Agustí.
Altres grups culturals a destacar són els grups folklòrics. A Sant Josep trobem els
següents:
-

Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà
Grup Folklòric de Sant Jordi de Ses Salines
Grup Folklòric de Sant Josep de Sa Talaia.
Associació de carreters de Sant Josep de Sa Talaia.

Aquests amb els seus balls i exhibicions van mostrant part de la nostra tradició
arreu de l’illa i a part de l’estranger.
També es duen a terme activitats culturals relacionades amb la conservació
del patrimoni històric, cultural i natural. Però d’aquest tema se’n parla al capítol
5.
Aquest any 2009 i coincidint amb l’Any de l’Astronomia promogut per la ONU,
Sant Josep ha aprofitat i l’ha assenyat any cultural – Any de Vicent Serra i
Orvay. Amb aquest any es vol commemorar que fa cent anys que Vicent Serra
i Orvay arribà a Sant Josep acompanyat d’Antoni M. Alcover i Isidor Macabich.
Recentment s’ha descoberts dues plaques commemoratives en honor al fill
illustre Vicent Serra i Orvay, en diferents actes públics i familiars.

9.2.4. Serveis esportius.
En aquest apartat ens centrem en les diferents infraestructures i equipaments
esportius.
La majoria d’equipaments són de recent construcció, és a dir fa menys de 10
anys que s’han aixecat. La sala esportiva, el camp de tir i la pista esportiva des
Cubells són les infraestructures més antigues existents als municipis creades al
1993.
Taula 9.2.3
Installacions esportives al municipi de Sant Josep 2008.
Any Construcció m2 Pista m2 Installació
CAMPS ESPORTIUS
Camp futbol Sant Jordi
2002
6000
8000
Camp futbol Sant Josep
2001
6000
8000
Camp futbol Sant Agustí
2003
5400
7000
PISTES ESPORTIVES
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Sant Josep
Sant Agustí
Es Cubells
PAVELLÓ POLIESPORTIU
Can Guerxo
SALES ESPORTIVES
Es Cubells
PISCINES COBERTES
Sant Josep
ESPAIS DE RAQUETA
Sant Josep (frontó)
Sant Josep (tennis)
SALES MUSCULACIÓ
Can Guerxo
ALTRES ESPAIS ESPORTIUS
Judo Sant Josep
Petanca Cala de Bou
Es Cubells (camp de tir)
Sala Tatami Can Guerxo

2006
2008
1993

500
1500
900

500
1500
900

2008

2100

4000

1993

1200

2000

1999

500

2000

2006
2006

300
250

300
400

2008

100

100

1999
2001
1993
2008

80
140
2700
90

140
180
3000
90

Font: Base de dades Ajuntament Sant Josep

9.3. REALITAT SOCIAL.
El municipi de Sant Josep de Sa Talaia ha crescut en nombre d’habitants de
manera notable els darrers anys.
Aquest increment de la població es deu majoritàriament a la immigració.
Per una part, degut a que el major nombre d’immigrants prové de països
europeus com Alemanya, Anglaterra, França i Itàlia, l’increment d’aquests
habitants és bàsicament perquè la bonança del clima balear atrau a jubilar-se
aquí i a gaudir de l’illa.
Per una altra part, el sector turístic ha fet arribar a molts immigrants procedents
d’altres comunitats autònomes per treballar en aquest sector, i per tant, molts
ja han fet de les illes, i per tant de Sant Josep, el seu lloc de residència.
Però aquest fet, l’arribada de més gent, ha provocat una sèrie d’actuacions
en el municipi.
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S’han hagut de crear i ampliar escoles, serveis de salut i equipaments esportius.
Per aquesta banda, també s’ha pogut incrementar la mà d’obra necessària
per a poder executar aquests projectes.
Davant aquest increment de població, el Departament de Participació
Ciutadana ha engegat diferents actuacions i promogut l’associacionisme dins
el municipi, ja que així es més fàcil de que s’assabenti d’allò que ocorre al seu
lloc de residència.
Pel que fa a l’aspecte patrimonial, el Departament de Patrimoni i per afavorir
la vida i conservació de la cultura pròpies, i que són també font d’ingressos
degut a les visites turístiques, i ha realitzat diverses actuacions.
Intervencions de la Policia Local.
La cohesió i convivència social no sempre és fàcil a llocs on hi ha gent de
diferents cultures, tradicions, llengües i religions.
Amb aquest sentit les tasques policíaques també s’han vist incrementades. Les
actuacions i sortides de la policia local han crescut en els darrers 5 anys de
manera notable.
Tot i l’augment del personal de la policia, sobretot a l’estiu amb els policies
novells i de suport, aquests no han estat suficients per a poder fer front a tots els
actes que necessiten d’aquests efectius.
L’any 2008 la plantilla va estar composta de 41 membres:





1 subinspector en cap,
5 oficials,
30 policies
5 policies de reforç per l’estiu ( Policies turístics ), per cobrir la nombrosa
demanda d’atenció als turistes.

Durant l’època escolar, els policies han cobert les sortides i entrades dels
collegis de Sant Jordi, Institut Algarb, l’escoleta de Sant Josep i el collegi i
l’institut de Sant Agustí, així com l’escola de Can Guerxo.
A l’estiu han estat funcionant els serveis especials (que s’afegeixen als serveis
regulars de patrulles uniformades) sols tenen un funcionament d’alguns mesos
com són :



El servei continuat a l’Aeroport cobert durant dos torns de matí i tarda
El servei de Policia de Barri: desenvolupant la seva tasca en horari
especial de 09 a 17´00 hores i de 18´00 fins a les 02´00 hores, havent
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estat cobertes les dues zones turístiques de Cala de Bou i platja d’en
Bossa.
El servei de Policia de Paisà: Estaven destinats al control de les OO.MM
com és la venda ambulant, tiquets, etc.
El servei de Plaça que era l’encarregat de vigilar la zona de la Plaça de
Sant Josep ( a l’estiu hi ha moltes visites d’autobusos a la zona ) .
S’ha continuat amb el treball d’Educació Viària per els allots del
municipi, donant classes i escola al parc infantil de trànsit per part del
monitors del nostre cos de policia.

Segons l’estadística cal destacar que han davallat els informes per els
particulars (que són informes sobre els accidents que han estat atesos per el
cos de policia dins la zona urbana del municipi ) passant de 157 a l’any 2007
fins a 141 a l’any 2009.
La realització de tasques encomanades pels Jutjats (collaboració amb
l’administració de justícia ) han tornat a pujar, i continuant sent molt
abundants ( 2005=472 , 2006= 347, 2007= 323 i 2008= 430) i que ens ocupa molt
del temps de servei.
En quant a les denúncies dels agents hi ha hagut una pujada del cent per cent
(1.996 a l’any 2007 i 4.144 a l’any 2008 ) de les denúncies de trànsit a les zones
urbanes.
Aquest fet es pot explicar possiblement, a que hi ha hagut el servei de Policia
de Barri a les dues zones turístiques més conflictives des de les 09´00 hores fins a
les 02´00 hores del dia següent, a diari, i també degut a la iniciació dels serveis
especials al mes de maig, un mes i mig abans que l’altra any.
Les denúncies per infraccions a les Ordenances han pujat, passant de 649 a
l’any 2007 fins a 1058 a l’any 2008, sent la infracció més abundant la venda
ambulant de CD .
Les denúncies per temes sobre música han pujat passant de 15 de l’any passat
a 85 d’aquest any, sent més del 50 % de cases particulars, problemàtica que es
continua tenint a pesar del esforços que es fan per acabar amb aquestes
pràctiques. Les festes denunciades són festes que no s’ha pogut demostrar
l’ànim de lucre, si bé s’han aturat dues festes que es va tenir informació abans
de què es fessin, que sí eren amb ànim de lucre i varen estar avortades.
Després del canvi d’horari d’obertura i tancament, passant a ser a les 16´30
hores per a les discoteques o cafès concert s’ha notat una gran millora en el
control de les zones d’oci també hi hagut una obediència als horaris molt
positiva per part dels establiments.
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Gràfic 9.3.1
Evolució del total de denúncies (excepte trànsit) al municipi de Sant Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Policia Local del municipi.

Gràfic 9.3.2.
Evolució del nombre de denúncies de trànsit (2005-2009) al municipi de Sant
Josep.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Policia Local del municipi.

En quant a les denúncies per infracció a la llei 1/92 sobre tinència de drogues
ha davallat molt, passant de 82 de l’any 2007 a 35 a 2008.
Això és conseqüència de que al 2009 hi hagut més presència continuada a les
zones i això ha significat que no han estat necessaris els controls que a l’any
2007, que es varen continuar fent igual que a l’any 2006 degut als problemes
d’ordre públic a la zona de Platja d’en Bossa.
Sobre els accidents de trànsit atesos ha augmentat lleugerament el total, ara
bé hi ha zones que ha davallat i altres que ha augmentat (veure taula 9.3.1).
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La nota positiva en quan als accidents és que no es va tenir cap mort a les
zones urbanes durant l’any 2008.
Taula 9.3.1.
Accidents de trànsit a les carreteres de Sant Josep.
ZONES
CRUÏLLA DE PLATJA D´EN BOSSA
PLATJA D´EN BOSSA
SANT JORDI (Poble)
SA CARROCA (Sant Jordi)
SANT JOSEP (Poble)
AVINGUDA DE SANT AGUSTÍ
CALA DE BOU/PORT DES TORRENT
ALTRES ZONES URBANES
ZONA INTER-URBANA (Carreteres)
TOTAL

2007
7
63
24
22
15
52
38
15
47
283

2008
2
41
33
16
17
87
47
54
42
339

Font: Policia Local del municipi.
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ANÀLISIS DAFO
Anàlisi tècnic realitzat a partir de l’avaluació de les dades del present
document i aportacions del Fòrum Ciutadà fruit de les reunions participatives
realitzades als mesos d’abril i maig de 2010. Aquestes darreres marcades amb
un asterisc (*). Es presenten les conclusions de la situació actual de la gestió
municipal en forma de punts forts-oportunitats i punts febles-àrees de millora.
En color blau es destaquen els punts prioritaris pel Fòrum de participació
ciutadana (es marquen els 5 punts prioritaris).

IMMIGRACIÓ
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 L’augment de la taxa d’immigració
contribueix al creixement global de
l’economia i a l’augment de la
recaptació fiscal.
 La immigració ha permès el
creixement d’alguns sectors, com el
turístic, la construcció i en menor
proporció l’agricultura.

 Nivells rellevants d’absentisme i fracàs
escolars.
 *Més activitats per fomentar la
convivència intercultural.

EQUIPAMENTS I SERVEIS
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Remodelació d’equipaments i
infraestructures municipals antigues.
 Característiques sanitàries similars a
les de Balears.
 Bon funcionament de les escoles
tallers, tallers ocupacionals, etc per
inserció laboral.
 *Nou centre de salut.
 *Nou poliesportiu.
 *Els equipaments esportius s’han
millorat.
 *Infraestructures educatives també
s’han millorat.
 *En general, equipaments i serveis
bons, tenint en compte les
característiques del municipi.

 Potenciació dels equipaments actuals.
 *Millorar els accessos per a minusvàlids.
 *Millorar el servei de correus.
 *Que la dotació d’equipaments es faci
en concordança amb la quantitat de
població. Manca un poliesportiu i
piscina coberta a la zona de Cala de
Bou.
 *Optimitzar l’ús de les installacions
esportives (millorar la gestió, en quant a
activitats i horaris).
 *Possibilitat de tenir un àrea recreativa
al municipi per a poder fer torrades
(merendero).
 *Manca de zones verdes i enjardinades
en àrees urbanes.
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 *Els equipaments municipals no
funciones d’una forma sostenible
(impulsar ús energies renovables, etc,
per donar exemple).
 *Municipi Wiffi.
 *Incrementar les subvencions
supramunicipals per millorar
equipaments i serveis (com
biblioteques).
 *Manca d’una escola en temes
marítims.
 *Verificar que els “badens” compleixin
amb la normativa.
 *Ajudes per a piscines (pares+fills).
 *Centres culturals: manca de sales per
a cinema i teatre, com a mínim, n’hi
hauria d’haver una al poble de Sant
Josep.
 *Façanes, voreres, jardins i jardineres
estan molt descuidades. Això dona
sensació d’abandonament.
 *Els patis dels instituts i escoles haurien
de ser zones enjardinades i relaxants
per als estudiants en contes de ser
bancals de terra i pedra, com alguns.
 *Manquen àrees a les quals el ciutadà
es pugui informar d’activitats culturals,
excursions, etc.

REALITAT SOCIAL
PUNTS FORTS - OPORTUNITATS
PUNTS FEBLES-ÀREES DE MILLORA
 Augment del personal de la Policia
Local.
 Millor control de les zones d’oci.
 Promoció de l’associacionisme.

 Cada vegada més important els
serveis socials municipals.
 Pujada respecte anys anteriors de les
denúncies de trànsit.
 * Millorar la seguretat ciutadana al
medi rural.
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10. DEL LOCAL AL GLOBAL
Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global per la pau, la
justícia, l'equitat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.
És obvi que si el món vol arribar a un nivell raonable, estable, de
concentracions de gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera caldrà fer majors
retallades en les emissions dels mateixos.
Les autoritats locals ocupen un paper important en la gestió d'una àmplia
gamma de sectors que emeten gasos d'efecte hivernacle i d'aquesta manera
aquest compromís es refereix a la recerca de solucions de base local per a la
reducció d'emissions a fi de garantir la preservació del medi ambient global i la
justícia social, l'equitat, i així la pau, el desenvolupament sostenible i la
protecció del clima.
10.1. DEL LOCAL AL GLOBAL AL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.
El municipi de Sant Josep de Sa Talaia va donar la primera passa en implicar-se
en problemes globals al signar la Carta d’Aalborg i amb això impulsar la
sostenibilitat a un nivell local per, d’aquesta forma, contribuir a un
desenvolupament sostenible a nivell global.
Amb la creació del Departament de Serveis Socials, l’ajuntament treballa a
favor de la justícia i la igualtat, intentant ajudar a aquells més desfavorits.
Amb diverses actuacions sobre els vectors ambientals, com aigua, residus i
energia, l’ajuntament, any rere any, està intentant millorar l’eficiència de la
gestió per aconseguir un desenvolupament sostenible i la protecció del clima.
Actuacions com l’augment d’aigua dessalada per al subministrament urbà,
l’increment del nombre de contenidors per a la recollida selectiva, un projecte
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic així com diversos projectes que
es volen posar en marxa, demostren la voluntat i el compromís de l’equip de
govern i dels ciutadans per avançar cap a la sostenibilitat i la conservació dels
nostres recursos naturals.
D’aquesta forma, el municipi de Sant Josep es compromet a desenvolupar i
seguir un enfocament estratègic i intentar atenuar el canvi climàtic; atorgar a
la política de protecció del clima un paper central en les polítiques relatives a
energia, transport, compres, residus i agricultura; conscienciar de les causes i
impactes probables del canvi climàtic i integrar accions preventives; reduir el
nostre impacte en el medi ambient global i promoure el principi de justícia
mediambiental i reforçar la cooperació internacional dels pobles i ciutats i
desenvolupar respostes locals a problemes globals.
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