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BLOC I: INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 

 
1. Introducció y justificació 

1.1 Introducció 

La UNESCO, en el marc del programa MaB (Home i Biosfera), declarà l’illa de Menorca Reserva de la 
Biosfera l’any 1993, en reconeixement dels seus valors naturals i patrimonials, així com el compromís 
de Menorca amb la sostenibilitat. És la societat menorquina que, davant la inquietud pel futur de 
Menorca arran del descontrolat creixement urbanístic de les Illes Balears que amb l’Institut Menorquí 
d’Estudis (IME) com a entitat dirigent, manifesta la voluntat de seguir tendències de desenvolupament 
sostenible, i engega el procés a través d’una declaració d’intencions. 

Aquest compromís suposa el primer repte per a la societat menorquina: comptabilitzar el 
desenvolupament econòmic i social amb la preservació del patrimoni natural i cultural. Per donar 
compliment a aquest objectiu es fa necessari potenciar la investigació, la comunicació i la formació, a fi 
de desenvolupar tècniques de gestió sostenible en el territori. 

Essent el turisme un dels principals motors econòmics de Menorca, comporta l’afluència de gran 
quantitat de persones en llocs d’especial interès turístics, com són les platges - tot i representar només 
el 0,05% del seu territori-. Aquesta circumstància genera diversos impactes mediambientals a l’entorn i 
una sèrie d'inconvenients i molèsties per als propis usuaris. Per aquest motiu, cal una bona  
organització i gestió per part de les administracions competents de l’arribada dels usuaris a les 
platges. Per una banda, per garantir la sostenibilitat dels ecosistemes afectats; i per una altra, 
l’experiència satisfactòria del visitant. 

Aquest és el context on es situa el present informe. Es tracta d'un encàrrec de l’Agència de Reserva de 
Biosfera del Consell Insular de Menorca, entre els mesos de juliol i setembre de 2020, que pretén  
continuar i actualitzar les dades sobre l’ús públic de les platges. Concretament, es proposa dur a terme 
una anàlisi de l’afluència d’usuaris a les platges de l’illa. 

L’informe està dividit en quatre blocs: el primer detalla la metodologia utilitzada; el segon analitza les 
dades d’ús públic de les platges a tota l’illa; el tercer, mostra les dades de les platges individuals; el 
quart finalment, porta a terme un bloc d’observacions i recomanacions. 
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1.2 Objectius 

El present treball té com a objectiu dur a terme una anàlisi dels diferents aspectes que influeixen en 
l’afluència d’usuaris a les platges de la reserva de  biosfera de Menorca. 

Els objectius específics de l’estudi són: 

1. Recollir noves dades sobre l’ús públic de les platges de la reserva de biosfera de Menorca. 

2.  Fer una anàlisi comparativa de l’evolució des de l’any 2001. 

3. Actualitzar diferents indicadors relacionats amb la temàtica segons les dades disponibles, per 
tal d’ajudar en la presa de decisions sobre la seva gestió. 

 
 
 

2. Metodologia 

2.1 Aspectes generals  

Durada: 

El treball de camp pel present estudi s’ha dut a terme durant els mesos de juliol, agost i setembre del 
2020. S’ha realitzat un recompte d’usuaris a cada platja la primera i segona quinzena de cada mes. 
 
Desenvolupament d’una jornada: 

Per realitzar els recomptes es va seguir la metodologia definida per l’OBSAM i el Servei de Neteja de 
Platges del CIM, i seguida des de l’any 2000. Cada jornada de treballs va començar a les 11 hores i 
terminava a les 18 hores. Els recomptes, d’usuaris i d’embarcacions, s’efectuaven diàriament tres 
vegades, a les 12 hores, a les 14 hores, i a les 17 hores, amb l’objectiu de continuar amb la 
metodologia estandarditzada i poder obtenir les variacions d’usuaris diàriament. Per definir el nombre 
d’usuaris s’utilitza el valor màxim del recompte diari, tenint en compte els tres recomptes que 
s’efectuen. 
  
2.2 Metodologia del recompte de superfície i usuaris de les platges 

Per a la realització de l’anàlisi de densitat de persones a les platges s’ha seguit amb la metodologia i 
conceptes dels estudis anteriors en aquesta matèria i que s’exposen a continuació: 
 
Tipologia de platges: 

S'utilitza la classificació de platges habitualment emprada pel Consell Insular de Menorca i que queda 
descrita a l’article “Identificación de variables útiles para la clasificación y gestión de playas y calas. El 
caso de la isla de Menorca”(Roig, 2003). El mètode classifica les platges en tres categories diferents: 

Platges tipus A: situades en àrees urbanes o turístiques, amb serveis de platja i accessibilitat rodada 
a peu de platja. 

Platges tipus B: situades en ANEI, amb alts índexs de freqüentació, accessibilitat rodada 
relativament a prop de la platja i amb serveis mínims. 

Platges tipus C: situades en ANEI, amb baixos o nuls índexs de freqüentació i amb accessibilitat 
exclusivament a peu. 
 
Platges seleccionades: 

Les platges analitzades en el present informe són les monitoritzades per l’OBSAM en el seu seguiment 
del medi natural i representades a l’indicador bàsic “Densitat d’usuaris a les platges de Menorca”. Les 
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54 platges seleccionades constitueixen el gruix de les platges més importants de Menorca en nombre 
d’usuaris, amb una superfície que correspon al 90% del total de la superfície de platges de l’illa (taula 1 
i figura 1). 

 

 

 
 

N Platges Tipus N Platges Tipus 

1 Cala Mesquida B 28 Cala Blanca A 
2 Es Grau B 29 Cala en Bosc* A 

3 Cala d'es Tamarells del Sud C 30 Son Xoriguer* A 
4 Cala des Tamarells (Sa Torreta) C 31 Son Saura - Es Banyuls B 
5 Platja d'en Tortuga (Morella) C 32 Son Saura - Bellavista B 
6 Cala Presili (Capifort) C 33 Es Talaier B 
7 s'Escala B 34 Cala en Turqueta B 
8 Arenal d'en Castell* A 35 Macarelleta B 
9 Son Saura - Son Parc A 36 Macarella B 

10 Cala Pudent C 37 Cala Galdana* A 
11 Tirant - Platges de Fornells A 38 Cala Mitjana B 
12 Tirant - Binidonairet B 39 Trebalúger C 
13 Cala Viola de Ponent B 40 Cala Fustam C 
14 Cala Rotja (Cavalleria) C 41 Cala Escorxada C 
15 Cavalleria B 42 Binigaus* B 
16 Cala Mica C 43 Sant Adeodat* A 
17 Binimel·là - platges petites B 44 Sant Tomàs* A 
18 Binimel·là - platja gran B 45 Son Bou -Atalis* B 
19 Pregonda - S'Embarcador B 46 Son Bou - urbanització* A 
20 Pregonda - platja gran B 47 Cala en Porter A 
21 Cala Pilar C 48 Es Canutells A 
22 La Vall - Es Bot B 49 Binidalí A 
23 La Vall - Es Tancats B 50 Biniparratx C 
24 Cala en Blanes A 51 Binisafúller A 
25 Cala des Degollador - Platja Gran A 52 Binibèquer A 
26 Sa Caleta A 53 Punta Prima A 
27 Santandria A 54 Cala Alcaufar A 

Taula 1. Platges visitades amb la seva tipologia i ordenades en el sentit contrari de les agulles del rellotge partint de Maó (* 
platges amb seguiment anual des de l’any 2006). 
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Figura 1. Mapa amb les platges visitades. 

 

 

 2.3 Recomptes de platges 

 Recomptes de persones 

Els recomptes es realitzen a peu de platja. Es compten totes les persones de qualsevol edat que estan  
sobre l'arena i dins l'aigua. S'inclouen les persones col·locades a les ombres dels pins adjacents a les  
platges, i les que temporalment es troben passejant per damunt les roques contigües. No es compten 
les persones de damunt les embarcacions fondejades a la cala. 

Els comptatges es fan dos dies cada mes (un cada quinzena, on s’intenta que un sigui entre setmana i 
un dia un cap de setmana) durant els mesos de juliol, agost i setembre, cercant les setmanes de 
màxima presència de turistes a l'illa, ja que es vol trobar per a cada platja el nombre màxim d’usuaris. 
Els recomptes es realitzen a les 12h, 14h i 17h, els dos dies i s'anoten totes les dades. Per les anàlisis 
posteriors s'utilitza sempre el valor màxim de l’any i el màxim detectat l’agost en el conjunt dels tres 
recomptes. La raó per treballar amb els màxims i no amb les mitjanes dels recomptes s'explica pel fet 
que segons les condicions meteorològiques sempre es podria tenir un valor pròxim a zero en els 
recomptes, que faria baixar molt la mitjana. 

La metodologia de recompte es duu a terme sempre de la mateixa manera, amb petites variacions que 
depenen de la superfície de la platja. Es comença a un mateix punt, i s’avança de manera que 
“s’escombra” progressivament la platja. 

Tot i que s’intenta que els dies de recompte hi hagi unes condicions meteorològiques òptimes per 
anar a la platja, no sempre ha estat possible a causa d’alguns dies de mal temps que s’han donat 
durant l’estiu. 

  

 Recomptes d’embarcacions i caiacs 

En relació al recompte d’embarcacions s'anoten totes aquelles fondejades a la cala, en els tres 
moments del dia, coincidint amb els dies de recomptes d’usuaris. El recompte es fa independentment 
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del tipus d'embarcació o la mida, només anotant per separat els caiacs, i els “velomars” i les petites 
barques de suport de iots més grans (dinguis). D’aquest últims, es recompten les persones que n’estan 
fent ús com a usuaris de la platja. De la mateixa manera que els usuaris de platja, es treballa amb el 
valor màxim de cada platja i any. 

 
  
 2.4 Paràmetres rellevants en el tractament de les dades de platges 

Superfície de les platges 

El càlcul de la superfície de les platges es realitza mitjançant eines de Sistemes d'Informació Geogràfica 
(SIG) i treball de camp. Del conjunt de la superfície constituïda per arena s'agafa només tota aquella 
apta per a col·locar una tovallola. Aquesta seria l'anomenada superfície de repòs, la qual es defineix 
com la superfície de platja no ocupada per vegetació, sense morfologies dunars (sistema dunar), sense 
aigua (zones humides o desembocadures de torrent), i descomptant l’espai de trànsit (via d'accés 
habitual a la platja) i la zona de batuda del mar a la primera línia litoral. 

A més a més, també s'inclouen les zones adjacents ocupades per pins, on la gent s’acostuma a 
col·locar a ombra, sempre i quan sigui sobre arena. Això s'ha fet d’aquesta manera per la dificultat de 
destriar durant els recomptes les persones instal·lades en una o altra zona. 

És important tenir present que les platges no són sistemes estàtics i que la seva superfície pot patir 
canvis importants dins un mateix any o al llarg dels anys, en funció dels temporals, altres variables 
meteorològiques, les corrents marines o aspectes relacionats amb la gestió. Per aquesta raó, la 
delimitació de la superfície de repòs s'ha dut a terme per cada platja mitjançant ortofotos de diferents 
anys, segons la disponibilitat de vols fotogramètrics: 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2015 i 2018. S'han  
desestimat les ortofotos del 2010, ja que es va fer uns dies de fort temporal, i la de 2012, per manca 
de recomptes d'usuaris en aquell any. 

Pel tractament de les dades de l’any 2020 s’han pres com a referència les dades de superfície de 
platges de l’any 2018, que són les darreres mesures realitzades. 

 
Capacitat de càrrega 

La capacitat de càrrega és el nombre màxim d’usuaris que un determinat espai pot suportar 
indefinidament, sense provocar impactes negatius significatius. En aquest cas, la capacitat de càrrega 
és el nombre de persones que el sistema natural platja – duna pot suportar sense causar impactes 
importants a la zona i a la vegada satisfer els usuaris. Aquest concepte es troba fortament lligat amb la 
sostenibilitat. 

Existeixen bàsicament dos tipus de capacitat de càrrega, la física i la perceptiva. La capacitat de càrrega 
física és el nombre màxim d’usuaris que un determinat espai pot suportar indefinidament, sense 
provocar impactes negatius significatius. Capacitat de càrrega (perceptiva) és el màxim nombre de 
persones que es poden acomodar en un espai sense que aquestes experimentin una sensació de 
saturació que resulti insatisfactòria o poc confortable. 

Es poden emprar dos criteris a l’hora de calcular la capacitat de càrrega. Un primer criteri, de caire 
normatiu fins a aquesta any (article 60 de l’antic PTI per al dimensionament dels aparcaments que 
donen accés a les platges verges), determina que la capacitat de càrrega òptima per platges verges 
(tipus B i C) era de15m2/persona i per les platges urbanes (tipus A) de 5m2/persona. 

En canvi, també existeix un segon criteri de caire indicatiu, que  es basa amb la capacitat de càrrega 
perceptiva dels usuaris, ja que diferents estudis realitzats als darrers anys conclouen que la gent 
comença a percebre una sensació de saturació a partir dels 9 m2 de superfície per persona (Gallofrè, 
2011). Aquesta percepció canvia segons les expectatives dels usuaris en funció de la tipologia de platja 
visitada. 
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Fins a l’any passat, als diferents informes elaborats s’adoptava el criteri de superfície d’arena òptima 
per persona a les platges verges (tipus B i C) de 15 m2/persona, i d’uns 5m2/persona a les platges 
urbanes (criteri establert pel Servei de Platges del Consell Insular de Menorca l’any 2000). Donat que 
en els últims anys s’està considerant als documents tècnics (esborrany del PTI, esborrany del PRUG del 
P.N. Albufera es Grau, esborranys Plans Especials Xarxa natura 2000) que la superfície d’arena òptima 
per persona a les platges de tipus B i C ha de ser de 10m2/usuari, a partir d’aquest any considerarem 
que el òptim a les platges de tipus B i C ha de ser de 10m2/usuari, i a les platges de tipus A de 
5m2/usuari. Amb aquesta modificació les platges B i C poden suportar un major nombre d’usuaris 
abans de estar sobresaturades. 
 
Amb aquesta estimació i juntament amb la superfície total de la zona de repòs de cada platja, es pot 
obtenir la capacitat de càrrega de cada platja (nombre de persones òptim per cada platja). 
 

 Superfície disponible per usuari 

A part de la abundància d’usuaris, altre factor important a l’hora de valorar el estat de les platges es la 
superfície disponible per usuari, valor que relaciona el nombre d’usuaris amb la superfície de repòs de 
cada platja. Així, per veure més clarament l’ocupació de cada platja utilitzaren aquest valor (el nombre 
d’usuaris en relació amb la superfície de repòs disponible en cada platja). 
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BLOC II: RESULTATS GLOBALS 

 
3. Anàlisi global 

3.1 Nombre màxim d’usuaris 

Considerant la suma del nombre màxim d’usuaris obtingut a cada una de 54 platges controlades 
durant els tres mesos de control de l’any 2020, s’han comptabilitzat un màxim anual d’usuaris de 
19.901 usuaris, un descens de 8.039 usuaris (29%) amb respecte a les dades obtingudes l’any 2019. 

A la següent gràfica (figura 2) es poden observar les variacions del nombre màxim anual d’usuaris 
obtingut a les 54 platges durant els últims tres anys en que s’ha emprat una mateixa metodologia per 
la obtenció de les dades. 

 

 

 

 
Figura 2. Distribució del nombre màxim anual  i màxim d’agost d’usuaris a 54 platges durant l’any 2020. 

 

 

No obstant  això, perquè aquesta dada pugui ser comparada amb la metodologia utilitzada en anys 
anteriors, es deu tenir en compta únicament el nombre màxim d’usuaris a cada platja obtingut durant 
el mes d’agost. Així, obtenint un nombre global de 19. 807 usuaris, un descens de 7.301 usuaris (27%) 
amb respecte a les dades obtingudes l’any 2019. 

Aquesta disparitat de dades posa de manifest que no totes les platges controlades tenen el seu màxim 
d’usuaris durant el mes d’agost. De les 54 platges ,un 85% han tingut el seu màxim d’usuaris en agost, 
mentre que el 15% de les platges han tingut el seu màxim d’usuaris durant altres mesos (un 2% durant 
la segona primera quinzena de juliol, un 11% durant la segona quinzena de juliol, y un 2% durant la 
primera quinzena de setembre). Observem a la taula 2 que algunes de les platges coincideixen als dos 
anys no tenint el seu màxim d’usuaris l’agost. 
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Platges Any 2019 Any 2020 
Cala d’es Tamarell del sud 2ª juliol 2ª juliol 
Sa Torreta 2ª juliol 2ª juliol 
S’Escala  2ª juliol 
Cala Pudent 2ª juliol 2ª juliol 
Cala Tirant - Binidonairet 1ª juliol  
Pregonda - S’Embarcador 2ª juliol  
Pregonda- platja gran 2ª juliol  
Cala des Degollador – Platja Gran 2ª juny  
Son Saura – Banyuls 1ª setembre 1ª setembre 
Son Saura – Bellavista 2ª juliol  
Es Talaier 1ª setembre 2ª juliol 
Cala Turqueta 1ª setembre  
Macarella 1ª setembre  
Cala Mitjana 2ª juliol  
Calan Porter 2ª juliol  
Canutells  2ª juliol 
Binidalí 2ª juliol  
Binissafuller 2ª juliol 1ª juliol 

Taula 2. Platges amb màxim d’usuaris que no es donen a l’agost, anys 2019 y 2020. 

 

La distribució del nombre màxim anual d’usuaris per platja (figures 3 i 4) mostra que la majoria de 
platges estan en l’interval 1-100 usuaris (12 platges) i en l’interval 100-200 usuaris (11 platges). A 
mesura que les platges tenen més usuaris es fan menys abundants: cinc platges amb 200-300 usuaris, 
nou platges amb 300-400 usuaris, cinc platges amb 400-500 usuaris, ... i fins a dues platges amb més 
de 1.500 usuaris. 

Les platges amb major nombre d’usuaris han sigut: Cala Galdana (2.210), Son Bou-urbanització (1.573), 
Arenal d’en Castell (934), Sant Tomas (909), i Binigaus (755). 

Per contra, les platges amb menys usuaris han sigut: Sa Torreta (19), S’Escala (20), Tamarells (43), 
Biniparratx (55) i Cala Pudent (60). 

 

 
 

Figura 3. Distribució del nombre màxim anual d’usuaris a 54 platges segons intervals d’usuaris durant l’any 2020. 
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Figura 4. Distribució del nombre màxim anual d’usuaris durant l’any 2020 a totes les platges controlades (n=54). 
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Variacions mensuals del nombre d’usuaris 

Tal com es va indicar a la metodologia, s’han realitzat controls quinzenals a totes les platges des de 
juny a setembre, dades que en permetran veure com han variat el nombre d’usuaris durant el període 
estival de 2020. A la figura 5 podem observar que s’ha produït un increment continuat d’usuaris des de 
juliol fins a la primera quinzena d’agost, una estabilitat durant la segona quinzena d’agost, i un descens 
d’usuaris a finals del mes de setembre. 
 
Si comparen les dades entre els anys 2019 y 2020 per quinzenes s’observa una tendència similar entre 
els dos anys, amb descensos quinzenals a l’any 2020 que es situen entre un 19% i un 52%:  un descens 
d’un 46% en la primera quinzena de juliol de 2020, un descens d’un 42% en la segona quinzena de 
juliol de 2020, un descens del 32% en la primera quinzena d’agost, un descens del 19% en la segona 
quinzena d’agost, un descens del 37% en la primera quinzena de setembre, i un descens del 52% en la 
segona quinzena de setembre. 
 
 
 
 

 
 
Figura 5. Variacions mensuals d’usuaris a les platges de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 2020. 

 
 

 

 

Variacions anuals del nombre d’usuaris 

A partir de la suma del màxim d’usuaris a totes les platges comptabilitzades, les dades obtingudes 
durant l’any 2020 permeten estimar que a les platges de Menorca hi ha 19.807 usuaris un dia del mes 
d’agost. Aquest valor es inferior a l’obtingut els anys 2019 i a l’any 2018 (figura 2). Encara que es 
disposa d’aquest valor per als anys 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 y 2018, no es possible 
establir una evolució a partir d’aquestes dades degut a que el nombre de platges comptabilitzades 
cada any no ha sigut el mateix. Per obtenir una tendència anual en l’evolució del usuaris es necessari 
analitzar únicament aquelles platges que han estat censades contínuament des de l’any 2001 (n=21, 
veure taula 3). 
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N Platges Tipus 
1 Santandria A 
2 Cala Blanca A 

3 Cala en Bosch A 
4 Son Xoriguer A 
5 Son Bou - urbanització A 
6 Cavalleria B 
7 Pregonda - S'Embarcador B 
8 Pregonda - platja gran B 
9 La Vall - Es Bot B 

10 La Vall - Es Tancats B 
11 Son Saura - Es Banyuls- Bellavista B 
12 Cala en Turqueta B 
13 Macarelleta B 
14 Macarella B 
15 Cala Mitjana B 
16 Binigaus B 
17 Son Bou -Atalis B 
18 Platja d'en Tortuga (Morella C 
19 Cala Presili (Capifort) C 
20 Cala Pilar C 
21 Trebalúger C 

Taula 3. Platges censades anualment. 

 
Considerant únicament aquestes 21 platges censades cada any es pot observar (figura 6) que des de 
2001 va haver un increment d’usuaris fins a un màxim a l’any 2016, amb un descens durant els anys 
2017 (amb 13.254 usuaris) i durant l’any 2018 (amb 9.926 usuaris), però amb un increment l’any 2019 
(amb 14.052usuaris) i un descens aquest any 2020 (amb 10.224 usuaris). 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6. Evolució del nombre màxim d’usuaris a 21 platges de Menorca controlades des de l’any 2001 fins a 2020. 



Ús públic a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca. Any 2020

16 

 

 

Encara que aquestes dades mostres un descens d’usuaris durant l’any 2018 s’ha de considerar que la 
metodologia utilitzada l’any 2018 es va modificar lleugerament. Així, fins a l’any 2017 els recomptes es 
realitzaven dos dies del mes d’agost, un dia entre setmana i un altre dia al cap de setmana, mentre 
que en l’any 2018 els recomptes es realitzen durant el període juny-setembre en qualsevol dia de la 
setmana. Per això, es possible que el resultats sensiblement inferiors al 2018 puguin ser deguts a que 
durant la primera quinzena d’agost (el període de màxima afluència de visitants a Menorca) no es va 
comptar algunes de les platges de més de 1.000 usuaris. 
 

Variacions del nombre màxim d’usuaris segons tipologia de platges 
 
Durant l’any 2020 s’ha comptabilitzat un màxim anual d’usuaris a les platges de 19.901 que s’han 
distribuït en 10.467 usuaris a platges de tipus A (53%, n=21), 8.189 usuaris a platges de tipus B (41%, 
n=21), i 1.245 usuaris a platges de tipus C (6%, n=12).  
 
Si analitzen les variacions mensuals del nombre màxim d’usuaris a les diferents tipus de platges 
comparant-les amb l’any 2019 observen una tendència diferent segons el tipus de platja. Mentre les 
platges de tipus A han tingut un important descens del nombre màxim d’usuaris del 38%, les platges B 
han tingut un descens del 16% i les platges de tipus C un descens del 10%. 
 
Les platges de tipus A tenen una capacitat màxima conjunta (n=21 platges) propera als 25.000 usuaris, 
havent-se comptabilitzat un màxim de 16.834 usuaris a l’any 2019 i un màxim de 10.467 usuaris a l’any 
2020.  Aquestes platges han tingut el major descens d’usuaris amb respecte a l’any 2019 (descens del 
38%), que ha variat quinzenalment entre un 33% la segona quinzena d’agost i un 67% la segona 
quinzena de setembre (figura 7). 

 

 
 

 
 
Figura 7. Nombre total màxim d’usuaris a les platges de tipus A de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 2020 
(s’indica la capacitat màxima de les platges de tipus A en el conjunt de les 54 platges controlades). 
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Les platges de tipus B tenen una capacitat màxima conjunta (n=21 platges) propera als 12.000 usuaris, 
havent-se comptabilitzat un màxim de 9.718 usuaris a l’any 2019 i un màxim de 8.189 usuaris a l’any 
2020.  Aquestes platges han tingut un menor descens d’usuaris amb respecte a l’any 2019 (descens del 
16%), que ha variat quinzenalment entre un 43% la primera quinzena de juliol fins a un increment del 
4% la segona quinzena d’agots de 2020 (figura 8). 

 

 
Figura 8. Nombre total màxim d’usuaris a les platges de tipus B de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 2020 
(s’indica la capacitat màxima de les platges de tipus B en el conjunt de les 54 platges controlades). 
 
 

Les platges de tipus C tenen una capacitat màxima conjunta (n=12 platges) propera als 3.000 usuaris, 
havent-se comptabilitzat un màxim de 1.388 usuaris a l’any 2019 i un màxim de 1.245 usuaris a l’any 
2020. Aquestes platges han tingut el menor descens d’usuaris amb respecte a l’any 2019 (descens del 
10%), que ha variat quinzenalment entre un 39% la segona quinzena de setembre fins a un descens 
del 2% la segona quinzena d’agots de 2020 (figura 9). 

 

 
Figura 9. Nombre total màxim d’usuaris a les platges de tipus C de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 2020 
(s’indica la capacitat màxima de les platges de tipus C en el conjunt de les 54 platges controlades). 
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Analitzant les variacions anuals del nombre d’usuaris segons la tipologia de platges (tipus A, B, i C; a 
les 21 platges controlades anualment, s’observa que el nombre mig d’usuaris varia segons la tipologia 
de les platges. Així, el nombre mig d’usuaris a les platges de tipus A (platges urbanes) durant l’any 
2020 ha sigut de 656 persones/platja, per les platges de tipus B (platges verges) ha sigut de 522 
persones/platja, y per les platges de tipus C (platges verges) ha sigut de 172 persones/platja. 

A la figura 10 es por veure que l’evolució del nombre d’usuaris durant l’any 2020 ha sigut molt diferent 
segons el tipus de platja. Encara que els tres tipus de platges han tingut un descens en el nombre mig 
d’usuaris, les platges de tipus A han sigut les que han tingut un major descens, estimant en un 45%, 
mentre que les platges de tipus B han tingut un descens menor estimat en un 14%, i les platges C han 
tingut un petit descens estimat en un 4%. 

El nombre mig d’usuaris tenint en compte les 54 platges i considerant els últims dos anys (amb 
metodologia similar) ens donen uns valors similars de descens 38% per platges de tipus A, 16% per 
platges de tipus B, i 10% per platges de tipus C. 
 
 
 

 
 

Figura 10. Evolució del nombre mig d’usuaris a 21 platges de Menorca controlades des de l’any 2001 fins a 2020, separades 
segons tipologia de platja. 

 

 

3.2 Superfície disponible per usuari 

A part de la abundància d’usuaris, altre factor important a l’hora de valorar el estat de les platges es la 
superfície disponible per usuari, valor relacionat directament amb la confortabilitat i que relaciona el nombre 
d’usuaris amb la superfície disponible de repòs de cada platja. Així, per veure més clarament l’ocupació 
de cada platja utilitzaren aquest valor (el nombre d’usuaris en relació amb la superfície de repòs 
disponible en cada platja). 

Analitzant les 54 platges controlades durant l’any 2020 es pot veure (figures 11 i 12) que la superfície 
disponible per usuari es molt variable a les diferents platges, i va des de 1,6m2/usuari a la platja amb 
menor superfície disponible, fins a 330 m2/usuari a la platja amb major superfície disponible. Durant 
aquest any, les platges més abundants son les que tenen entre 5-10 m2/usuari (33,3%), igual que l’any 
passat, seguides de les platges amb més de 20 m2/usuari(22,2%), les que tenen entre 15-20m2/usuari 
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(20,45%) ,les que tenen10-15m2/usuari (14,8%) ,i finalment les platges amb 1-5 m2/usuari (932%). 

Les platges amb major superfície disponible per usuari han sigut Sa Torreta (330 m2/usuari), Cala Mica 
(93 m2/usuari), S’Escala (74 m2/usuari), Son Saura-Banyuls (69 m2/usuari), Son Bou-Talis (62 m2/usuari), 
i Binimel·là platja gran (42m2/usuari). 

Les platges amb menys superfície disponible per usuari han sigut Binidali (1,6 m2/usuari), Macarelleta 
(2,3 m2/usuari), Cala Mitjana (2,3 m2/usuari), Cala Turqueta (4,9 m2/usuari), i Son Xoriguer (4,9 
m2/usuari). 

 

 

 

 
Figura 11. Distribució de la superfície disponible (m2/usuari) a 54 platges, segons intervals, durant l’any 2020. 
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Figura 12. Distribució de la superfície disponible (m2/usuari) a 54 platges de Menorca durant l’any 2020. 
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Variacions mensuals de la superfície disponible 

Tal com es va indicar a la metodologia, s’han realitzat controls quinzenals a totes les platges des de 
juny a setembre, dades que en permetran veure com han variat  la mitjana de la superfície disponible 
durant el període estivalde2020. A la figura13 podem observar que durant l’any 2020 la superfície mitjana 
disponible ha anat variant amb els mesos, encara que des de la segona quinzena de juliol a la segona d’agots a 
hagut una superfície similar, amb un increment important durant setembre. 
 
Si comparen les dades entre els anys 2019 y 2020 per quinzenes s’observa que exceptuant la segona 
quinzena d’agots, el valor mitja ha sigut superior durant l’any 2020. 
 
 
 
 

 
 
Figura 13. Variacions mensuals de la mitjana de la superfície disponible a les platges de Menorca controlades durant l’estiu 
de 2019 i 2020. 

 
 

Variacions anuals de la superfície disponible per usuari 

Considerant les 54 platges controlades obtenint que el valor mitja de superfície disponible aquest any 
2020 ha sigut de 23,5 m2/usuari, superior al valor obtingut l’any passat (13,3 m2/usuari).  

Per poder comparar aquest valor entre anys es necessari obtenir aquesta mitjana a partir del 
seguiment de les 21 platges de les que es disposa d’informació des de l’any 2001. A la figura 14 es pot 
observar que al analitzar les variacions anuals del valor mig de la superfície disponible per usuari 
(comptabilitzant les 21 platges) que aquesta varia entre 10,9 y 15,7 m2/usuari, amb un valor més elevat 
a l’any 2016 de 24,6 m2/usuari, i un valor de 14,5 m2/usuari per aquest any 2020. 

 Les dades obtingudes els últims tres anys a 54 platges mostren valors mitjans superiors i amb majors 
variacions anuals, segurament degut a una major diversitat de valors al augmentar la mida de la 
mostra que aporta valors més extrems. 
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Figura 14. Evolució del valor mig de superfície disponible (m2/usuari) des de l’any 2001 a 2020 (en verd valor mig a 21 
platges i en taronja valor mig a 54 platges). 

 

 

Variacions de la superfície disponible per usuari segons tipologia de platges 
 
Durant l’any 2020 s’ha comptabilitzat una mitjana de superfície disponible a les platges de Menorca de 
23,5 m2/usuari, que han variat en 11,3  m2/usuari a platges de tipus A, 20,5 m2/usuari a les platges de 
tipus B, i 49,9 m2/usuari a les platges de tipus C.  
 
Si analitzen les variacions mensuals de la superfície disponible a les diferents tipus de platges 
comparant-les amb l’any 2019 observen un i increment de superfície disponible als tres tipus de 
platges. Mentre les platges de tipus A han tingut un important increment de superfície disponible del 
59% respecto a l’any 2019, les platges B han tingut un increment del 21%, i les platges de tipus C un 
elevat increment del 174%. 
 
Les platges de tipus A (n=21 platges) han tingut una superfície mitjana disponible durant l’any 2019 
de 7,1, m2/usuari  i de 11,3 m2/usuari durant l’any 2020. Aquestes platges han tingut una major 
superfície disponible durant tots els mesos de 2020, mostrant un important increment a partir de la 
segona quinzena d’agost de 2020 (figura 15). 
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Figura 15. Superfície mitjana disponible a les platges de tipus A de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 
2020. 
 
 
Les platges de tipus B (n=21 platges) han tingut una superfície mitjana disponible durant l’any 2019 de 
17,0, m2/usuari  i de 20.5 m2/usuari durant l’any 2020. Aquestes platges han tingut una major 
superfície disponible durant la major parts del mesos de 2019, excepte la primera quinzena d’agost, 
amb majors diferencies en la primera quinzena de juliol i la segona quinzena de setembre (figura 16). 

 
 

 
Figura 16. Superfície mitjana disponible a les platges de tipus B de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 
2020. 
 
Les platges de tipus C (n=12 platges) han tingut una superfície mitjana disponible durant l’any 2019 de 
18,2, m2/usuari  i de 49,9 m2/usuari durant l’any 2020. Aquestes platges han tingut una major 
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superfície disponible tres mesos cada any, primera quinzena de juliol, 1ª d’agost i 2ª de setembre de 
2020, 2ª juliol, 2ª agost i 1ª setembre de 2019  (figura 17). 

 

 

 

Figura 17. Superfície mitjana disponible a les platges de tipus C de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 
2020. 
 

Per tal d’analitzar la evolució d’aquest paràmetre al llarg dels anys, s’han tingut en compte únicament 
les 21 platges controlades anualment. Durant l’any 2020 les platges tipus A han tingut una superfície 
disponible mitjana que ha variat entre 4,9-17,0 m2/usuari, amb una mitjana de 10,1 m2/usuari. Les 
platges de tipus B han tingut entre 2,3-63 m2/usuari, amb una mitjana de 14,8 m2/usuari. Les platges 
de tipus C han tingut entre 8,5-27,6 m2/usuari, amb una mitjana de 19,2 m2/usuari. 

A la figura 18 es pot observar com a les platges de tipus A es on els usuaris disposen de menys espai,  
però no ha variat molt entre anys, i sempre es entre 5-10 m2/usuari. A les platges de tipus B també es 
pot observar una certa estabilitat en el temps encara que l’any 2018 va haver un increment de la 
superfície disponible, i una davallada a l’any 2019 que es recupera al 2020. Les platges de tipus C son 
les que tenen una major variabilitat anual, observant-se importants increments i descens de superfície 
disponible per usuari.  
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Figura 18. Superfície mitjana disponible per usuari a 21 platges de Menorca controlades des de l’any 2001 fins a 2020, 
separades segons tipologia de platja. 

 

3.3 Capacitat de càrrega suportada per cada platja 

La capacitat de càrrega és el nombre màxim d’usuaris que un determinat espai pot suportar, i es 
calcula a partir de la superfície d’arena òptima per persona a les platges verges (tipus B i C: 
10m2/usuari) , i a les platges urbanes (tipus A: 5m2/usuari), i la superfície total de cada platja. A partir  
d’aquesta relació s’obté la capacitat de càrrega de cada platja (nombre de persones òptim per a cada  
platja) que ens permet determinar el percentatge de capacitat de càrrega suportada per cada platja 
anualment (nombre màxim de persones/capacitat de càrrega). Quant aquest valor es superior a 100% 
la platja està suportant un excés de usuaris. 

Tal com passa amb la superfície disponible per usuari, la capacitat de càrrega suportada per cada 
platja a l’any 2020 es molt variable a les 54 platges controlades (veure figures 10 i 11), i va des de un 
valor de 3% a la platja amb menor càrrega, fins a un 426% a la platja amb major càrrega d’usuaris. 
Durant aquest any, les platges més abundants son les que tenen la seva capacitat de càrrega 
suportada entre 0-50%  (38,9%), seguides de les platges amb la seva capacitat de càrrega suportada 
entre 50-100%(31,5%), les que tenen la seva capacitat de càrrega suportada entre 100-150 (18,5%),i 
finalment les platges amb una capacitat de càrrega suportada major de 150% (11,1%). En total hi ha 16 
platges amb sobrefreqüentació. 

Les platges amb una major capacitat de càrrega suportada sigut Macarelleta (426%), Binidalí (319%), 
Cala Mitjana (294%), Cala Turqueta (204%), Pregonda-S’Embarcador (175%) i Cala Viola de Ponent 
(158%). 

Les platges amb una menor capacitat de càrrega suportada han sigut Cala Tamarells (3%), Cala Mica 
(11%), S’Escala (13%), Son Saura-Bellavista (15%) i Son Bou-Talis (16%). 
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Figura 10. Distribució de la capacitat de carrega suportada a 54 platges, segons intervals, durant l’any 2020. 
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Figura 11. Distribució de la capacitat de carga suportada a 54 platges de Menorca durant l’any 2020 (en vermell les platges 
que superen o estan molt a prop del 100%). 
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Variacions mensuals de la capacitat de càrrega 

Tal com es va indicar a la metodologia, s’han realitzat controls quinzenals a totes les platges des de 
juny a setembre, dades que en permetran veure com han variat la mitjana de la capacitat de càrrega durant 
el període estival de 2020. A la figura 12 pot observar que durant l’any 2020 la capacitat de càrrega mitjana 
ha anat variant amb els mesos, encara que cap mes ha superat el 100%. 
 
Durant l’any 2019 la capacita de càrrega mitjana ha sigut de 102%, mentre que a l’any 2020 ha sigut 
de 83%. Si comparen les dades entre els anys 2019 y 2020 per quinzenes s’observa que tots el mesos 
la capacita mitjana de càrrega ha sigut inferior durant l’any 2020. 
 
 
 
 

 
Figura 12. Variacions mensuals de la mitjana de la capacitat de càrrega a les platges de Menorca controlades durant l’estiu 
de 2019 i 2020. 

 
 
 

Variacions anuals de la capacitat de càrrega 

Per veure les variacions anuals de la capacitat de càrrega utilitzaren també les dades obtingudes en les 
21 platges que han sigut controlades tots els anys. Tal com es pot apreciar a la figura 13, hi ha hagut 
una tendència ascendent des de 2006 fins a l’any 2016, en que es va obtenir un valor mig de 128% de 
capacitat de càrrega suportada a les platges de Menorca. Als anys 2017 i 2018 s’ha obtingut un 
descens, i un ascens fins a 141% l’any 2019, amb nou descens aquest anys fins a un 108% i un 38% de 
les platges amb sobrefreqüentació. 

 

Em pogut obtenir aquest valor mig a les 54 platges aquest últims tres anys, incrementant per tant la 
mostra, i obtenim valor que no sobrepassen la capacitat de càrrega mitja encara que hi ha un 30% de 
les platges amb sobrefreqüentacio. 
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Figura13. Evolució de la càrrega mitja anual suportada per les platges de Menorca controlades des de l’any 2001 fins a 2020 
(en verd valors obtinguts a 21 platges i en taronja obtinguts a 54 platges). 

 
Variacions de la capacitat de carga segons tipologia de platges 
 
Durant l’any 2020 s’ha comptabilitzat una mitjana de capacitat de càrrega a les platges de Menorca del 
83%, que ha variat entre un 3% i un 426% en les diferents platges, i també segons el tipus de platja. 
 
Si analitzen les variacions mensuals de la capacitat de càrrega a les diferents tipus de platges 
comparant-les amb l’any 2019 observen que mentre la mitjana al 2019 ha sigut de 102%, a l’any 2020 
ha sigut de 83% 
 
Les platges de tipus A (n=21 platges) han tingut una capacitat de càrrega mitjana durant s l’any 2019 
de 89% i de 66% durant l’any 2020. Es pot apreciar que la mitjana de capacitat de càrrega no supera 
en cap mes el valor del 100% ni a l’any 2019 ni al 2020 (figura 14). 
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Figura 15. Capacitat de càrrega disponible a les platges de tipus A de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 
2020. 
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Les platges de tipus B (n=21 platges) han tingut una capacitat de càrrega mitjana durant l’any 2019 de 
132%  i de 111% durant l’any 2020. A pesar del descens d’usuaris aquest any 2020,  a l’agost ma 
mitjana de la capacitat de càrrega de les platges de tipus B ha sigut molt similar entre els dos anys i 
del 100% (figura 16). 

 
 

 
Figura 16. Capacitat de càrrega disponible a les platges de tipus B de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 
2020. 
 
 

Les platges de tipus C (n=12 platges) han tingut una capacitat de càrrega mitjana durant l’any 2019 de 
73%  i de 62% durant l’any 2020. Aquestes platges no han superar el 100% de la capacitat de càrrega a 
cap dels dos anys últims (figura 17). 

 

Figura 17. Capacitat de càrrega disponible a les platges de tipus C de Menorca controlades durant l’estiu de 2019 i 2020. 
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Per tal d’analitzar la evolució d’aquest paràmetre al llarg dels anys, s’han tingut en compte únicament  
les 21 platges controlades anualment. Durant l’any 2020 les platges tipus A han tingut una capacitat 
de càrrega mitjana del 59%, que ha variat entre 29-101%. Les platges de tipus B han tingut una 
mitjana de 142% i han variat entre 16-426%. Les platges de tipus C han tingut una mitjana de 66% i 
amb variat entre 37-118%.  
 
Per tipologia de platja veien (figura 18) que les de tipus B son les que tenen valors de saturació majors, 
sempre amb valors per sobre del 100%. Per contra, les platges A tenen valors inferiors al 
100%,encaraqueha superat aquest límit els any 2016 i 2019.Lesplatgesde tipus C tenen anys amb alts 
valors (2010-2011), anys amb valors per davall del 100%. 
 

 

 

 

Figura 18. Evolució de la saturació a 21 platges de Menorca controlades des de l’any 2001 fins a 2019, segons tipologia de 
platja (en puntejat dades obtingudes a 54 platges). 

 
 
Durant l’any 2020, tenint en compte 54 platges hi ha hagut un 30% de platges sobresaturades (16 
platges) de les que un 18% han sigut platges A, un 43% platges B, i un 33% platges C, mostrant que 
encara que disminueix molt l’afluència de visitants, algunes platges es sobresaturant cada any. 
 
L’any 2019 va haver un 37% de platges sobresaturades (platges A un 38%, platges B un 48%, platges C 
un 17% ) i l’any 2018 un 26% (platges A un 19%, platges B un 50%, platges C un 0%). 
 
Per tal ce comparar anualment les variacions del percentatge de platges sobresaturades, analitzant 
únicament 21 platges, obtenint que cada any hi ha un alt percentatge de platges sobresaturades 
(figura 19), sent les platges B les que cada any es sobresaturan. 
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Figura 19. Evolució del percentatge de platges sobresaturades a 21 platges de Menorca controlades des de l’any 2001 fins a 
2020, segons tipologia de platja. 

 

 
3.4 Recompte total d’embarcacions 

La  abundància d’embarcacions a les platges de Menorca a variat entre 0 i 134 embarcacions, amb un  
18,5% de platges amb 0-5 embarcacions, un 16,7% de platges amb 5-10 embarcacions, 13,0% de 
platges amb 10-20 embarcacions, 31,5% de platges amb 20-40 embarcacions, i 20,3% de platges amb 
més de 40embarcacions. 
 
Destaca notablement es Grau amb la comptabilització màxima de 134 embarcacions, encara que cal 
destacar que la majoria estan amarrades a l'embarcador. 
 
Altres platges que han tingut una gran afluència d'embarcacions han sigut La Vall (82), Son Saura del 
sud (53), Cala Canutells (amb 61), i Binigaus (61). 

 
 

 
 
Figura 17. Nombre màxim d’embarcacions a 54 platges de Menorca controlades durant l’any 2020. 
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Aquest indicador està molt influenciat per les condicions meteorològiques del dia del recompte, fet 
que explicaria les fortes variacions entre els diferents anys (veure tabla x). Tanmateix, és important 
recalcar que normalment la majoria de les embarcacions fondejades no s’apropen a la platja. Per tant, 
suposen una pressió marítima, però no sempre es poden comptar com una font d’arribada d’usuaris a 
les platges. Tot i així, provoquen una pressió en el medi marítim i un impacte ambiental i paisatgístic 
important. 

Aquest fet pot canviar d’una platja a una altra. Que la platja disposi d’un sistema d’abalisament de 
boies que limiti l’àrea permesa a les embarcacions, sens dubte, ajuda que no s’apropin a la platja, 
disminuint la pressió d’usuaris a la mateixa, alhora que garanteix una zona espaiada i segura als 
banyistes.  
 

 

 Taula 4. Nombre d’embarcacions fondejades a les platges de Menorca.  

 

 
PLATJA 

EMBARCACIONS 

Tipus 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Punta Prima A  2 20 8  7 11 1 13 9 37 8 
Binibèquer A 34 39 50 36  46   5 55 31 29 
Cala en Porter A  14  30 39 24   15 22 18 24 
Son Bou urbà-Tàlis A 43 24   37 71  14 21 34 27 6 
Sant Tomàs A    29  24 27 28 4 24 29 25 
Sant Adeodat A    5  4 6 7 3 8 5 5 
Cala Galdana A 22 42   29 23  24 28 15 39 32 
Tirant A 2 13     4  6 5 5 15 
Son Saura Nord A  15 25 22    0 3 25 24 22 
Arenal d'en Castell A  25 32 23   7 0  22 26 30 
Binigaus B 28 43 21 21 24 62 22 55 61 36 52 61 
Cala Mitjana B  13 10 17 9 33  24 9 15 15 22 
Macarella B 40 43 26 47 62 47 48 58 43 60 51 81 
Cala en Turqueta B 17   18 41 27  20 8 25 26 38 
Es Talaier B  10 8 11 16 12  6 10 20 33 22 
Son Saura Sud B 59 52 58 81 64 62  73 37 63 75 78 
La Vall B 63 35 97 52 96 53  83 88 51 103 82 
Pregonda B 36 40 39 36 54 37  61 24 44 35 51 
Binimel·là B 3 4 4  12 5   1 2 1 6 
Cavalleria B 8 5  13 42 31   21 23 47 38 
Cala Mesquida B  2    3   3 4 11 2 
Trebalúger C  32  57 52 53 51 44 37 31 42 35 
Cala Pilar C  3 28 2 12 11   8 19 19 16 
Cala Presili C  0 19 18 22 4   2 1 34 0 
Cala Tortuga C  1 18 5 2 16   3  13 10 
Cala Escorxada C  25    36 14  16 5 24 24 
Cala Fustam C  10    17   7 8 9 11 



34 

 

 

N Platges Tipus Usuaris max. Embarcació max. Caiacs 
max. 

Superficie  Densitat Capacitat de 
càrrega 

% Càrrega 
soportada 

1 CALA MESQUIDA 

B 319  2 1 7.336  23,00 734  43,48%  

2 ES GRAU 

B 448  134  9 7.999  17,85 800  56,01%  

3 CALA D'ES TAMARELLS DEL SUD  

C 43  7 6 1.576  36,65 158  27,28%  

4 CALA RAMBLES - SA TORRETA  

C 19  14  0 6.271  330,05 627  3,03%  

5 PLATJA D'EN TORTUGA  

C 192  10  0 1.634  8,51 163  117,50%  

6 CALA PRESILI 

C 36  0 0 994  27,61 99  36,22%  

7 S'ESCALA 

B 20  0 0 1.490  74,50 149  13,42%  

8 ARENAL D'EN CASTELL  

A 934  30  4 14.370  15,39 2.874  32,50%  

9 SON SAURA - SON PARC  

A 526  22  10  10.933  20,79 2.187  24,06%  

10 CALA PUDENT  

C 60  17  3 837  13,95 84  71,68%  

11 CALA TIRANT - PLATGES DE FORNELLS  

A 161 15  4 743  4,61 149  108,34%  

12 CALA TIRANT - BINIDONAIRET  

B 448  15  3 7.854  17,53 785  57,04%  

13 CALA VIOLA DE PONENT  

B 111  3 3 704  6,34 70  157,67%  

14 CALA ROTJA 

C 91  21  1 904  9,93 90  100,66%  

15 CAVALLERIA 

B 711  38  2 9.508  13,37 951  74,78%  

16 CALA MICA 

C 43  9 2 3.989  92,77 399  10,78%  

17 BINIMEL-LÀ PLATGES PETITES  

B 213 6 7 1.651  7,75 165  129,01% 
18 BINIMEL-LÀ PLATJA GRAN  

B 164  6 4 6.845  41,74 685  23,96%  

19 PREGONDA - S'EMBARCADOR  

B 446  51  2 2.554  5,73 255  174,63%  

20 PREGONDA - PLATJA GRAN  

B 390  51  6 5.967  15,30 597  65,36%  

21 CALA PILAR 

C 217  16  2 5.915  27,26 592  36,69%  

22 LA VALL - ES BOT  

B 376  82  3 5.853  15,57 585  64,24%  

23 LA VALL - ES TANCATS  

B 698  82  5 7.807  11,18 781  89,41%  

24 CALA EN  BLANES  

A 116  18  0 1.329  11,46 266  43,64%  

25 CALA DEGOLLADOR - PLATJA GRAN  

A 97  28  0 1.287  13,27 257  37,68%  

26 SA CALETA  

A 185  6 0 1.426  7,71 285  64,87%  

27 SANTANDRIA 

A 250  25  2 2.500  10,00 500  50,00%  

28 CALA BLANCA 

A 299  5 13  2.148  7,18 430  69,60%  

29 CALA EN BOSC  

A 528  5 0 5.933  11,24 1.187  44,50%  

30 SON XORIGUER  

A 628  1 4 3.102  4,94 620  101,23%  

31 SON SAURA - ES BANYULS  

B 76  25  0 5.208  68,53 521  14,59%  

32 SON SAURA - BELLAVISTA 

B 321  53  2 4.979  15,51 498  64,47%  

33 ES TALAIER  

B 198  22  2 1.367  6,90 137  144,84%  

34 CALA EN TURQUETA  

B 574  38  5 2.808  4,89 281  204,42%  

35 MACARELLETA  

B 383  81  8 900  2,35 90  425,56%  

36 MACARELLA 

B 585  81  8 4.999  8,55 500  117,02%  

37 CALA GALDANA 

A 2.210  32  11  16.874  7,64 3.375  65,49%  

38 CALA MITJANA 

B 632  22  7 2.147  3,40 215  294,36%  

39 TREBALÚGER  

C 241  35  8 3.190  13,24 319  75,55%  

40 CALA FUSTAM  

C 66  11  9 1.311  19,86 131  50,34%  

41 CALA ESCORXADA  

C 182  24  6 1.787  9,82 179  101,85%  

42 BINIGAUS 

B 755  61  3 6.844  9,06 684  110,32%  

43 SANT ADEOAT  

A 392  5 7 2.439  6,22 488  80,36%  

44 SANT TOMAS  

A 909  25  7 8.843  9,73 1.769  51,40%  

45 SON BOU - TALIS  

B 321  6 2 19.790  61,65 1.979  16,22%  

46 SON BOU - URBANITZACIÓ 

A 1.573  8 1 26.769  17,02 5.354  29,38%  

47 CALA EN PORTER  

A 444  24  8 7.390  16,64 1.478  30,04%  

48 CALA CANUTELLES  

A 129  61  5 1.869  14,49 374  34,51%  

49 BINIDALI 

A 180  0 0 282  1,57 56  319,15%  

50 BINIPARRATX  

C 55  0 0 484  8,80 48  113,64%  

51 BINISAFÚLLER 

A 176  41  1 971  5,52 194  90,63%  

52 BINBÈQUER  

A 348 29 1 3.425 9,84 685 50,80% 
53 PUNTA PRIMA 

A 303  8 2 7.275  24,01 1.455  20,82%  

54 CALA ALCAUFAR 

A 79  36  2 1.478  18,71 296  26,73%  

Taula 5. Resultats recomptes de 54 platges-2020; tipus de platja (A, B i C), superfície de cada platja, nombre màxim d’usuaris a l’agost, nombre màxim d’embarcacions i caiacs, capacitat de 
càrrega i densitat. 
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BLOC III: PLATGES INDIVIDUALS 
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1. CALA MESQUIDA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Situada al terme municipal de Maó. Platja orientada a l’est, amb 300m de llarg per 25m d’amplada. És un arenal de mida mitjana, vorejat 
de turonets i amb una zona humida al darrera. Protegida del vent del nord per el sortint rocós anomenat Pa Gros. Està inclòs a l’ANEI 
Me-8 i a la Xarxa Natura 2000. Platja de tipus B. 

 

 
 

CALA MESQUIDA 

Tipologia de platges B  

Superfície platja 2018 (m2) 7.336 

Capacitat de càrrega 734 

Recompte màxim de persones 319 

Densitat (m2/usuari) 23,0 

% de la càrrega que suporta la 
platja 43% 

Màxim de vaixells 2 

Màxim caiacs 1 

Recompte mitjà de persones 165 

Densitat mitja 44,4 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

En aquesta platja la major afluència de persones s’ha 
observat durant la primera quinzena de juliol i la primera 
quinzena d’agost. El nombre màxim d’usuaris s’ha 
observat concretament el dia 8 d’agost, amb 319. 
Aquesta xifra es troba per sota la capacitat de càrrega 
que correspon a 734. La densitat és de 23 m2/usuari.. 

 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

1/7/2020 96 61 105 0 1 0 0 0 0 

19/7/2020 251  287 2  2 0  1 

8/8/2020 280  319 1  7 1  1 

21/8/2020 217  196 0  0 1  0 

11/9/2020 72  81 2  0 0  0 

23/9/2020 99  83 0  0 0  0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir.  

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que 
soporta 

2001 938 396 23,7 42% 

2002 901 355 25,4 39% 

2006 952 336 28,3 35% 

2009 735 453 16,2 62% 

2010 735 418 17,6 57% 

2011 735 345 21,3 47% 

2015 757 385 19,7 51% 

2016 757 235 32,2 31% 

2017 757 405 18,7 54% 

2018 734 469 15,6 64% 

2019 734 351 21,1 48% 

2020 734 319 23 43% 

21,9 48% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Es tracta d’una cala en bones condicions naturals ja que el nombre d’usuaris està per sota del llindar màxim de la 
capacitat de càrrega suportada per la platja. En quant a l’estat de conservació de la platja podem ressaltar que l’aigua sempre està molt 
neta i que s’observen restes de posidònia seca a l’aigua i/o a la sorra. 

El sistema dunar està ben conservat i ben delimitat a tota la zona, enguany s’han reparat alguns trams. Dins del sistema dunar s’ha 
tancat una part amb malla verda per a protegir uns ous de tortuga marina i, en el moment que es va acostar la data del naixement, la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori va tenir pendents a una sèrie de persones voluntàries per a cuidar i alliberar les cries. 

Aquest any, s’ha desenterrat una gran roca al mig de l’aigua i com a avís preventiu s’han col·locat dos cartells que posa “Perill, rellisca”. 
També, s’han col·locat dues banderes blanques i negres per a senyalitzar l’entrada i sortida d’embarcacions i caiacs.  
 
Incidències: L’any passat es va detectar a gent travessant el sistema dunar per escurçar el camí de baixada a la platja i aquest any s’ha 
habilitat aquest mateix camí amb pals i cordes. La cala de l’esquerre de la platja (la que està separada per unes roques) ha patit un 
despreniment i ara està plena de roques. 
 
 
Nou camí que baixa a la platja: 
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2. ES GRAU: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Maó. Orientació a l’est, amb 600 metres de llargada i uns 14 d’amplada mitjana, es una de les més 
llargues de la costa nord. Platja de fons de badia i en forma semicircular d’aigües molt poc profundes i tranquil·les. Es divideix amb dues 
parts per un sortint rocós (la Roca des Mabres). La platja forma part d’un sistema dunar ben desenvolupat i conservat, amb un savinar i 
pinar al darrera que el separa de la zona humida. L’Albufera és la zona humida més gran de Menorca i a la platja hi trobem la 
desembocadura d’aigua dolça de la llacuna. La platja està inclosa en el Parc Natural de s’Albufera d’es Grau, la Xarxa Natura 2000 
(inclosa la part marina en ambdues) i a l’ANEI Me-7. Platja de tipus B. 

 ES GRAU 

Tipologia de platges B  

Superfície platja 2018 (m2) 7.999 

Capacitat de càrrega 800 

Recompte màxim de persones 448 

Densitat (m2/usuari) 17,8 

% de la càrrega que suporta la 
platja 56% 

Màxim de vaixells 134 

Màxim caiacs 9 

Recompte mitjà de persones 194 

Densitat mitja 41,2 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Es pot apreciar que el màxim d'usuaris és de 448, que 
correspon a la segona quinzena de d’agost. Aquest 
número es troba per sota de la capacitat de càrrega, sent 
aquesta de 800. La densitat és de 17,8m2/usuari. 

 

En aquesta platja també cal destacar la gran quantitat 
d’embarcacions que s’hi observen. El recompte màxim ha 
estat de 134 a les 14h del migdia durant la segona 
quinzena d’agost. 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

1/7/2020 120 52 150 84 101 94 1 1 2 

19/7/2020 356 238 282 79 116 92 4 6 3 

8/8/2020 334 266 341 124 133 117 3 2 1 

21/8/2020 448 259 235 114 134 103 9 3 7 

11/9/2020 93 48 100 97 113 91 0 1 0 

23/9/2020 66 37 71 88 90 93 2 2 3 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir.  

 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 641 390 16,4 61% 

2000 641 580 11,0 90% 

2001 641 430 14,9 67% 

2002 776 490 15,8 63% 

2006 679 418 16,2 62% 

2008 875       

2009 875 335 26,1 38% 

2010 875 378 23,2 43% 

2011 875 322 27,2 37% 

2016 1.199 253 47,4 21% 

2017 1.199 393 30,5 33% 

2018 800 367 21,8 46% 

2019 800 545 14,7 68% 

2020 800 448 17,9 56% 

21,8 53% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Es Grau no es tracta d’una platja molt turística sinó d’interès més familiar a la qual, majoritàriament, hi accedeixen 
residents de l’illa o visitants habituals, el que explica que la seva ocupació es trobi per sota de la capacitat màxima de càrrega. 

És una de les opcions escollides per aquelles famílies amb infants encara petits, gràcies a la morfologia de la platja, ja que disposa d’una 
gran extensió a dins el mar amb aigua poc profunda, de manera que hi ha peu fins on es troben amarrades les barques o més, i per tant 
resulta menys perillós per als infants. 

La platja es troba en bon estat de conservació i en algunes zones trobem acumulacions de posidònia seca. Enguany hi ha una 
informadora del Parc Natural. 
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3. CALA D’ES TAMARELLS DEL SUD: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 Pertany al terme municipal de Maó. Orientació al nord. La platja te uns 260 metres de longitud per 15 d’amplada, amb arena i còdols 
rodons petits, està situada davant l’Illa d’En Colom, arrecerada dels temporals. Està dins el Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau, l’ANEI 
Me-7 i la Xarxa Natura 2000 (inclosa la part marina). Platja de tipus C. 

 

 
 

CALA D’ES TAMARELLS 

Tipologia de platges C  

Superfície platja 2018 (m2) 1.576 

Capacitat de càrrega 158 

Recompte màxim de persones 43 

Densitat (m2/usuari) 36,6 

% de la càrrega que suporta la 
platja 27,% 

Màxim de vaixells 7 

Màxim caiacs 6 

Recompte mitjà de persones 19 

Densitat mitja 84,1 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Es pot apreciar que el màxim d’usuaris és de 43, per baix 
de la capacitat de càrrega que és de 158, havent un 
superfície per persona de 36,6 m2. Aquest màxim es va 
censar durant la segona quinzena de juliol, coincidint 
també amb el màxim de caiacs. El nombre màxim 
d’embarcacions s’ha censat durant la segona quinzena 
d’agost. 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

1/7/2020 3 5 3 1 2 1 0 0 5 

19/7/2020   43     5     6   

8/8/2020   35     4     2   

21/8/2020   41     7     2   

11/9/2020   7     1     0   

23/9/2020   13     0     4   
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

En referència a aquesta platja només es tenen dades des de l’any 2018. Des d’aquest any la capacitat de càrrega està per sobre el nombre 
d’usuaris que s’han comptat, per tant la platja pot absorbir les persones que la visiten adequadament. Segurament el nombre de 
persones que visiten aquesta platja és reduït perquè només s’hi pot accedir a peu o en vaixell. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2006 148       

2008 185       

2009 185       

2010 185       

2011 185       

2016 185       

2017 185       

2018 158 39 40,4 25% 

2019 158 61 63,0 39% 

2020 158 43 36,7 27% 

46,7 30% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Es tracta d’una platja on tan sols es pot accedir per mar o caminant, en el trajecte que es pot fer caminant s’observen 
camins alternatius que han estat barrats per a que la gent no hi passi més. Es conclou que la platja es troba en bones condicions.  

Incidències: No hi ha boies i en diverses ocasions s’han detectat embarcacions aturades a la vorera de la platja o embarcacions que 
s’apropen fins la sorra amb el motor encès. El camí per arribar a la platja en algunes zones hi ha papers i/o plàstics. Un dia es va observar 
un gos. 

Escombraries trobades a la platja: 
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4. CALA RAMBLES-SA TORRETA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 Sa Torreta pertany al terme municipal de Maó. Orientació nord-est. Ubicada al Parc de S’Albufera és l’exemple de platja en estat natural. 
Llarga i ampla (250x10m) al fons d’una cala gran no massa tancada està exposada als vents de quadrant nord-est el que fa que estigui 
coberta per restes de posidònia. Presenta un sistema dunar estabilitzat amb un reduït cordó de dunes davanteres molt ben conservades 
i amb un pinar al seu darrera. Inclòs en el Parc Natural de S’Albufera des Grau, l’ANEI Me-7 i la Xarxa Natura 2000. Platja de tipus C. 

 
 

CALA RAMBLES - SA TORRETA 

Tipologia de platges C  

Superfície platja 2018 (m2) 6.271 

Capacitat de càrrega 627 

Recompte màxim de persones 19 

Densitat (m2/usuari) 330,1 

% de la càrrega que suporta la 
platja 3% 

Màxim de vaixells 14 

Màxim caiacs 0 

Recompte mitjà de persones 6 

Densitat mitja 1.140 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris s’ha detectat el dia 19 de juliol amb 19 
persones a les 14h del migdia. Es troba per baix de la 
capacitat de càrrega, que és de 627. La densitat és de 
330,1 m2/usuari.  

 

Com es pot apreciar a la taula i a la gràfica es tracta d’una 
platja molt poc frecuentada, segurament es deu a què 
només s’hi pot accedir caminant i està prou lluny de la 
urbanització més propera (Es Grau). L’altre motiu podria 
ser que està recoberta per complert de posidònia i això a 
molta gent no li agrada gaire (moltes vegades per 

desconeixença del que és i el que suposa beneficiosament a la platja en qüestió).  

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

1/7/2020 0 2 0 2 2 0 0 0 0 

19/7/2020   19     12     1   

8/8/2020   10     14     0   

21/8/2020   7     0     2   

11/9/2020   4     0     0   

23/9/2020   2     0     0   
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

En referència a aquesta platja només es tenen dades des de l’any 2018. Des d’aquest any la capacitat de càrrega està per sobre el nombre 
d’usuaris que s’han comptat, per tant la platja pot absorbir les persones que la visiten adequadament. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2006 353       

2008 584       

2009 584       

2010 584       

2011 584       

2016 584       

2017 584       

2018 627 13 482,4 2% 

2019 627 6 1045,2 1% 

2020 627 19 330,1 3% 

619,2 2% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: És una platja amb una gran quantitat de restes de posidònia a la vorera i dins la mar. Fet que,segurament, fa que tingui 
molt poca afluència de gent, tant d'usuaris a peu com d'embarcacions. L’estat de conservació és molt bo, l’aigua està molt neta.  

Incidències: Al camí de cavalls s’observen alguns plàstics i papers i a les caletes que trobem entre Tamarells i Sa Torreta hi ha sovint 
plàstics, sobretot on trenquen les onades. 

 

 

Plàstics que trobem al camí de cavalls: 
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5. PLATJA D’EN TORTUGA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Maó. Orientada a l’est. Amb 200 metres i uns 11 d’amplada. Presència de material sedimentari d’origen 
carbonatat orgànic (90%) amb molta presència de còdols arrodonits de mida inferior als 30 cm. Es tracta d’un espai natural protegit, 
inclosa dins el Parc Natural de l’Albufera des Grau, l’Àrea Natural d’Especial Interès Me-6 i la Xarxa Natura 2000. La part marina també és 
dins el Parc Natural de l’Albufera des Grau i Xarxa Natura 2000. Platja de tipus C. 

 
 

PLATJA D'EN TORTUGA 

Tipologia de platges C 

Superfície platja 2018 (m2) 1.634 

Capacitat de càrrega 163 

Recompte màxim de persones 192 

Densitat (m2/usuari) 8,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 117% 

Màxim de vaixells 10 

Màxim caiacs   

Recompte mitjà de persones 80 

Densitat mitja 20,4 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es troba a la primera quinzena del mes d’agost amb 192 
persones a les 12h. Es troba per sobre de la capacitat de càrrega, que és de 163. 
La densitat és de 8,51. 

 

Com es pot apreciar a la gràfica hi ha un descens considerable a la primera 
quinzena de setembre i una remuntada a la segona quinzena de setembre. Cal 

destacar l’afluència de gent a la primera quinzena de juliol. 

 

 

 

Data Persones 12h 
1a quinzena juliol 69 

2a quinzena juliol 83 

1a quinzena agost 192 

2a quinzena agost 58 

1a quinzena setembre 31 

2a quinzena setembre 35 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

 

Tal com mostra la gràfica des de l’any 2007 la platja suporta alguns anys major càrrega de la possible, o bé, es trobava al límit. Durant el 
2018 hi va haver menor quantitat d'usuaris, degut probablement per la limitació de l'accés rodat al transport privat. En 2019 va 
augmentar el nombre d’usuaris en relació amb el 2018. Aquest any 2020 s’ha augmentat una mica més el nombre d’usuaris. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2006 97 29 33,4 30% 

2007 111 112 9,9 101% 

2008 127 107 11,8 84% 

2009 127 82 15,4 65% 

2010 127 165 7,7 130% 

2011 127 203 6,2 160% 

2016 205 134 15,3 65% 

2017 205 250 8,2 122% 

2018 163 75 21,8 46% 

2019 163 123 13,3 75% 

2020 163 192 8,5 118% 

13,8 91% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Aquest estiu (2020), igual que els darrers dos anys, s’ha restringit l’accés a la platja únicament amb autobús, o bé, 
caminant. Destacar que aquest any s’ha habilitat un pàrquing a l’entrada de la carretera al far. 

Incidències: Hem observat cotxes estacionats a la vorera del camí a l’entrada del camí de cavalls ( Camí de Son Camamil·la) i en el far de 
Favàritx. 

En el camí de cavalls, en direcció a Es Grau, hi ha diferents graons que estan amollats i és perillós 

Al mes d’agost s’ha observat, en varies  ocasions,  embarcacions dins del boiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cotxes estacionats a la vorera del camí de cavalls: 
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6. CALA PRESILI: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Maó. Orientada a l’est. Amb 200 metres i uns 11 d’amplada. Presència de material sedimentari d’origen 
carbonatat orgànic (90%) amb molta presència de còdols arrodonits de mida inferior als 30 cm. Es tracta d’un espai natural protegit, 
inclosa dins el Parc Natural de l’Albufera des Grau, l’Àrea Natural d’Especial Interès Me-6 i la Xarxa Natura 2000. La part marina també és 
dins el Parc Natural de l’Albufera des Grau i Xarxa Natura 2000.  

 
 

CALA PRESILI 

Tipologia de platges C 

Superfície platja 2018 (m2) 994 

Capacitat de càrrega 99 

Recompte màxim de persones 36 

Densitat (m2/usuari) 27,6 

% de la càrrega que suporta la 
platja 36% 

Màxim de vaixells   

Màxim caiacs   

Recompte mitjà de persones 23 

Densitat mitja 49,3 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es troba al mes d’agost amb 36 persones a les 12h.  

Com es pot apreciar a la gràfica, hi ha un gran descens d’usuaris a la primera 
quinzena de setembre i després una petita remuntada  a la segona quinzena de 
setembre, es pot deure a l’augment de  gent que fa camí de cavalls i que a la 
mateixa vegada fa ús de la platja. 

 

 

 

Data Persones 12h 
1a quinzena juliol 22 

2a quinzena juliol 23 

1a quinzena agost 36 

2a quinzena agost 11 

1a quinzena setembre 14 

2a quinzena setembre 15 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, durant el 2018,2019 i 2020 hi ha hagut un descens considerable del nombre d'usuaris, llavors en cap 
d'aquests anys no se supera la capacitat de càrrega, fet que no es donava des de 2011. Segurament es degut al tancament de l’accés amb 
vehicles privats. 

Any Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2006 99 102 9,7 103% 

2007 215 206 10,4 96% 

2008 168 141 11,9 84% 

2009 168 155 10,8 92% 

2010 168 260 6,5 155% 

2011 168 212 7,9 126% 

2016 177 79 22,5 45% 

2017 177 115 15,4 65% 

2018 99 41 24,3 41% 

2019 99 54 18,4 55% 

2020 99 36 27,6 36% 

15,0 82% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Des del 2018 està restringit l’accés a la platja únicament amb autobús, o bé, caminant, a causa de la massificació de 
vehicles que s’acostumava a produir al far de Favàritx, entre d’altres. Al llarg d’aquest tres estius els  seus efectes han estat notables, tal  
com es pot observar a la gràfica anterior, amb una disminució important dels usuaris, passant de la sobre ocupació, registrada anys 
anteriors, a una ocupació molt per sota de la capacitat màxima que pot assolir. 

Incidències: Hem observat cotxes estacionats a la vorera del camí a l’entrada del camí de cavalls ( Camí de Son Camamil·la) i en el far de 
Favàritx.  
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7. S’ESCALA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Maó. Orientada a l’est. Es tracta d’un espai natural protegit, inclosa dins el Parc Natural de l’Albufera des 
Grau, l’Àrea Natural d’Especial Interès Me-6 i la Xarxa Natura 2000. La part marina també és dins el Parc Natural de l’Albufera des Grau i 
Xarxa Natura 2000.  

 
 

S’ESCALA 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 1.490 

Capacitat de càrrega 149 

Recompte màxim de persones 20 

Densitat (m2/usuari) 74,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 13% 

Màxim de vaixells  0 

Màxim caiacs  0 

Recompte mitjà de persones 8 

Densitat mitja 178,8 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es troba al mes de juliol amb 20 persones a les 12h.  

Es pot veure a la gràfica que aquest nombre es manté en la primera quinzena 
d’agost, però hi ha una baixada considerable a la segona quinzena d’agost. 
També podem observar com a la primera i segona quinzena de setembre 
s’observa una tendència lleugerament ascendent, encara que és una platja molt 
poc concorreguda. 

 

 

 

Data Persones 12h 
1a quinzena juliol 5 

2a quinzena juliol 20 

1a quinzena agost 19 

2a quinzena agost 0 

1a quinzena setembre 2 

2a quinzena setembre 4 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

 

Cal destacar d’aquesta platja, que no hi ha dades d’anys anteriors al 2008. 

En relació amb aquests  anys, es pot veure com no se supera la capacitat de càrrega i al llarg del 2019 i 2020no hi ha una tendència 
ascendent en el nombre d’usuaris que fan ús  d’aquesta platja.   

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2006 125       

2008 114 81 14,0 71% 

2009 114       

2010 114       

2011 114       

2016 114       

2017 114       

2018 149 3 497 2% 

2019 149 22 68 15% 

2020 149 20 75 13% 

163,2 25% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: És una platja en molt bona conservació per la poca afluència de gent. 
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8.  ARENAL D’EN CASTELL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Arenal d’en Castell és una platja semitancada orientada al nord-est i situada dins el terme municipal de Es Mercadal. Amb 
650 metres de longitud i 20 metres d’amplada es caracteritza per aigües poc profundes i transparents. Es classifica com a 
platja tipus A. Es troba situada dins una zona declarada Lloc d’Interès Comunitari ES5310070 (LIC) per la Xarxa Natura 2000. A 
la platja hi desemboquen dos torrents. 

 

 

 

 

 

ARENAL D’EN CASTELL 

Tipologia de platges A  

Superfície platja 2018 (m2) 14.370 

Capacitat de càrrega 2.874 

Recompte màxim de persones 934 

Densitat (m2/usuari) 15,4 

% de la càrrega que suporta la 
platja 32% 

Màxim de vaixells 30 

Màxim caiacs 4 

Recompte mitjà de persones 383 

Densitat mitja 37,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es troba al mes d’agost 
amb 934 persones a les 12h, concretament a 
la segona quinzena d’agost. Es troba per baix 
de la capacitat de càrrega, que és de 2.874. La 
densitat és de 15,4. A la gràfica s’observa com 
l’afluència de persones comença a reduir-se al 
mes de setembre. 

 

En aquesta platja també s’han observat 
nombres força elevats d’embarcacions. El 
màxim d’embarcacions s’ha censat durant la 
primera quinzena d’agost i correspon a 30.  

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

15/7/2020 384 334 319 13 11 13 0 0 0 

31/7/2020 620 462 589 17 23 21 1 1 1 

12/8/2020 261 222 283 27 30 22 0 1 0 

20/8/2020 934 599 746 4 14 24 2 1 2 

25/8/2020 685 651 511 13 15 17 0 1 1 

9/9/2020 306 179 156 10 12 11 1 1 0 

22/9/2020 33 11 59 10 9 11 0 4 0 

30/9/2020     83     8     0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 
Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels anys –
des del 2000 fins al 2020-, la capacitat de càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten, és només al 
2000, 2011 i al 2017 quan les dades dels màxims s'aproximen. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 3.024 2.963 5,1 98% 

2001 3.024 2.410 6,3 80% 

2006 2.997 1.419 10,6 47% 

2008 2.956 1.328 11,1 45% 

2009 2.956 1.254 11,7 42% 

2011 2.956 2.733 5,4 92% 

2015 2.979 1.483 10,0 50% 

2016 2979 955 15,6 32% 

2017 2979 2.764 5,4 93% 

2018 2.874 1.591 9,4 55% 

2019 2.874 1.997 7,2 69% 

2020 2.874 934 15,4 32% 

9,4 61% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Aquesta platja presenta l’aigua molt neta i força quantitat de peixos. Les passarel·les de fusta que separen la 
sorra de la platja del sistema dunar fan una funció excel·lents, ja que els usuaris la utilitzen molt i no trepitgen el sistema 
dunar, el qual té un bon estat de conservació. 

Enguany un dels hotels que està a prop de la platja i un dels restaurants de peu de platja no han obert, tampoc s’han muntat 
les hamaques ni el lloguer de patinets d’aigua. Això ha fet que hi hagi menys gent, i algunes persones residents han 
expressat que s’agraeix molt que la platja estigui tranquil·la i neta. 

Incidències: Un dels cartells de l’entrada de la platja està molt vell i fet malbé, no es llegeix res, i el cartell de peu de platja ha 
caigut, no està subjecte al terra. S’ha observat un gos.  

 

 

 

Cartell fet malbé: 
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9. SON SAURA – SON PARC: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 Pertany al terme municipal de Es Mercadal. Orientat al nord. Arenal amb una ampla superfície de 10.933 m2, amb uns 
sistemes dunars ben conservats i que separen el mar de la zona humida del darrera. 

 

 

 

 

SON SAURA – SON PARC 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 10.933 

Capacitat de càrrega 2.187 

Recompte màxim de persones 526 

Densitat (m2/usuari) 20,8 

% de la càrrega que suporta la 
platja 24% 

Màxim de vaixells 22 

Màxim caiacs 10 

Recompte mitjà de persones 263 

Densitat mitja 41,6 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Segons els censos que es van fer al llarg de tot 
l’estiu el màxim d’usuaris en aquesta platja es 
troba al mes d’agost amb 526 persones a les 
14h. Es troba per baix de la capacitat de 
càrrega, que és de 2187. La densitat és de 
20,8.  

 

Com es pot apreciar a la gràfica l’afluència de 
persones comença a augmentardurant la 
segona quinzena de juliolfins a la segona 

quinzena d’agost, i seguidament torna a disminuir, sent mínima a finals de setembre.  

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

13/7/2020 139 144 150 1 3 3 0 0 0 

25/7/2020 316 247 291 3 11 13 2 0 1 

7/8/2020 478 526 503 8 19 11 1 10 2 

17/8/2020 391 388 376 11 22 9 1 1 0 

5/9/2020 206 187 152 15 22 17 1 1 1 

18/9/2020 95 64 77 1 1 0 1 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 
Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir, és a dir, que la 
capacitat de càrrega està prou allunyada del nombre màxim de persones que la visiten. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 3.497 820 21,3 23,45% 

2001 3.497 865 20,2 24,74% 

2002 3.195 1.625 9,8 50,86% 

2006 2.853 923 15,5 32,35% 

2008 2.571 1.470 8,7 57,18% 

2009 2.571 633 20,3 24,62% 

2011 2.571 1.132 11,4 44,03% 

2016 2.927 1100 13,3 37,58% 

2017 2.927 902 16,2 30,82% 

2018 2.187 854 12,8 39,05% 

2019 2.187 1.083 10,1 49,52% 

2020 2.187 526 20,8 24,05% 

15,0 37% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: L’aigua d’aquesta platja està molt neta, amb excepció d’alguns dies que hi ha hagut temporal i s’han acumulat 
alguns plàstics a la vora de la platja. Les passarel·les de fusta deixen molt ben delimitat el sistema dunar, el que fa que les 
persones no el travessin ni el trepitgin. Enguany hi ha hagut molt poca afluència de gent en aquesta platja, comparat amb 
anys anteriors.  

Incidències: S’ha detectat que les persones usuàries donen de menjar a les gavines i aquestes, acostumades, demanen 
menjar i acaben molestant a la gent. Algun dia concret s’ha observat algun gos en aquesta platja. 

 

Brutícia en un dia de temporal: 
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10. CALA PUDENT: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 Terme municipal d’Es Mercadal. Orientada a l’est. Cala relativament llarga situada al llevant de la península de la Mola de 
Fornells en una ramificació lateral, d’uns 30 per 30 metres. Es tracta d’un canal torrencial. Està inclosa a l’ANEI Me-4 i la Xarxa 
Natura 2000 (tant terrestre com part marina). Platja de tipus C. 

 
 

CALA PUDENT 

Tipologia de platges C 

Superfície platja 2018 (m2) 837 

Capacitat de càrrega 84 

Recompte màxim de persones 60 

Densitat (m2/usuari) 13,9 

% de la càrrega que suporta la 
platja 71% 

Màxim de vaixells 17 

Màxim caiacs 3 

Recompte mitjà de persones 39 

Densitat mitja 21,7 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris és troba durant la segona 
quinzena de juliol amb 60 persones a les 12h. 
Aquesta dada no supera la capacitat de 
càrrega, que correspon a 84. La densitat és de 
13,9.  

Com es pot apreciar a la gràfica hi ha una 
major afluencia de persones durant la primera 
quinzena de juliol i també hi ha un altre pic 
d’afluència durant la primera quinzena 
d’agost. 

 

Les embarcacions que visiten aquesta platja també són numeroses, els recomptes més elevats es van fer durant la segona 
quinzena de juliol i durant la primera quinzena de setembre, on s’observen 17 embarcacions.  

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

13/7/2020 16 24 25 3 5 4 0 0 0 

25/7/2020 60 49 44 11 14 17 0 2 3 

7/8/2020 45 36 38 7 9 5 0 0 0 

17/8/2020 59 36 48 15 14 13 0 0 0 

5/9/2020 40 33 25 11 17 16 1 3 1 

18/9/2020 29 20 19 5 3 3 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

L’any anterior (2019) la platja va suportat una major càrrega, però enguany ha canviat la dinàmica i el nombre màxim d’usuaris 
es menor. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2007 85 52 16,3 61% 

2008 85       

2009 85       

2010 85       

2011 85       

2016 97       

2017 97 65 15,0 67% 

2018 84 38 22,0 45% 

2019 84 72 11,6 86% 

2020 84 60 14,0 72% 

15,8 66% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
Observacions:  Es tracta d’una cala de petites dimensions a la qual tan sols s’hi pot accedir caminant o via marítima, el que 
limita en certa manera la seva ocupació, però alhora fa que sigui un destí predilecte per a les embarcacions. Es troba en bon 
estat de conservació, l’aigua està neta i s’observa posidònia seca acumulada on trenquen les onades.  
 
Incidències: No hi ha boies que marquin el límit de les embarcacions, això fa que fondegin molt a prop de la costa, envaint la 
zona de bany i a vegades comprometent la seguretats dels banyistes. També s’han observat algunes embarcacions que han 
arribat fins a la sorra.  
 
S’ha detectat que la gent passa la nit en aquesta platja, s’han trobat piquetes de tenda de campanya, una cabanya feta amb 
pals i fusta i restes de foc. Darrera la platja, al sistema dunar, hi ha una zona que s’utilitza com a lavabo i està plena 
d’excrements i de papers de WC.  
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11. CALA TIRANT – PLATGES DE FORNELLS: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal d’Es Mercadal. Orientada a nord-oest. Cala d’arena de dimensions reduïdes adjacent a la platja gran de 
Tirant-Binidonairet, separada per una formació rocosa i comunicada amb una passarel·la de fusta. Al darrera hi té la urbanització de 
Platges de Fornells. Inclosa a l’ANEI Me-3, la Xarxa Natura 2000 i la part marina a la Reserva del Nord de Menorca. Platja de tipus A, amb 
tot tipus de serveis. 

 
 

CALA TIRANT – PLATGES DE 
FORNELLS 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 743 

Capacitat de càrrega 149 

Recompte màxim de persones 161 

Densitat (m2/usuari) 4,6 

% de la càrrega que suporta la 
platja 108% 

Màxim de vaixells 15 

Màxim caiacs 4 

Recompte mitjà de persones 58 

Densitat mitja 12,7 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Es pot apreciarque el màxim d'usuaris és de 161, 
sobrepassant un poc  la capacitat de càrrega que 
correspon a 149, En aquest sentit la platja suporta un 
108% de càrrega, valor un poc per damunt del que pot 
assumir. La densitat és de 4,6 m2/usuari. 

 

A la gràfica s’observa que la afluència més gran de 
persones es troba durant la segona quinzena d’agost. 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

09/07/2020 56 20 21 2 0 1 0 0 0 

22/07/2020 76 38 43 4 2 3 3 0 0 

01/08/2020 113 60 86 6 5 5 0 0 0 

15/08/2020 161 95 114 0 13 15 1 4 1 

10/09/2020 40 23 25 2 3 1 0 0 0 

23/09/2020 29 27 24 1 0 1 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, es pot observar com hi ha una major incidència de persones respecte a l’any 2019, fet curiós per les 
característiques d’aquest any. Al llarg dels anys, i fins el 2011, la capacitat de càrrega està per damunt del nombre màxim de persones 
que la visiten.El 2020 és el primer any  que es  veu sobrepassada la capacitat de càrrega ala platja als últims anys. 

 

Any Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2001 283 850 1,7 300% 

2002 314 687 2,3 219% 

2006 280 197 7,1 70% 

2008 194       

2009 194       

2010 194       

2011 194 273 3,6 141% 

2015 235 135 8,7 57% 

2017 235 170 6,9 72% 

2018 149 103 7,2 69% 

2019 149 116 6,4 78% 

2020 149 161 4,6 108% 

5,4 124% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
Observacions: Aquesta part de la platja de Cala Tirant no disposa d’una gran extensió d’arena, i en comparació a l’ocupació i superfície 
de l’altre part de la platja (Binidonairet), hi ha més ocupació d’usuaris en aquesta cala.  Al mes de juliol hi havia una elevada concentració 
de posidònia a la vorera de la platja, espai que era evitat pels usuaris. 
 
Incidències:  Igual que altres anys, s’han detectat usuaris travessant el sistema dunar per a realitzar les seves necessitats,  
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12. CALA TIRANT - BINIDONAIRET: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 Terme municipal d’Es Mercadal. Orientada al nord. De 500 metres per 25 aproximadament es una cala molt oberta i extensa, associada 
a un sistema dunar amb una extensa zona humida alimentada per un torrent. Als costats trobem penyals d’alçada variable, més alts a la 
part occidental amb afloraments rocosos dels més antics. El sistema dunar s’endinsa uns 2km endins. Inclosa dins l’ANEI Me-3, la Xarxa 
Natura 2000 i la part Marina a la Reserva del Nord de Menorca. Platja de tipus B, amb servei de socorrisme. 

 

 
 

CALA TIRANT - BINIDONAIRET 

Tipologia de platges B  

Superfície platja 2018 (m2) 7.854 

Capacitat de càrrega 785 

Recompte màxim de persones 448 

Densitat (m2/usuari) 17,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 57% 

Màxim de vaixells 15 

Màxim caiacs 3 

Recompte mitjà de persones 179 

Densitat mitja 43,8 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Com s’observa en la gràfica, en aquesta platja la major 
afluència d’usuaris s’ha observat durant la segona 
quinzena d’agost amb un màxim de 448 usuaris. 
Aquesta xifra es troba per baix de la capacitat de 
càrrega, que és de 785. La densitat és de 17,5.  

 

 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

09/07/2020 114 108 83 2 0 0 0 0 0 

22/07/2020 212 164 194 4 3 3 0 0 0 

01/08/2020 311 201 259 6 5 5 0 0 3 

15/08/2020 448 380 362 2 13 15 1 2 1 

10/09/2020 110 63 46 2 3 1 0 0 0 

23/09/2020 78 38 54 1 0 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones adequada, per sota de la capacitat de càrrega. Cal destacar la 
tendència ascendent d'usuaris amb relació a l'any 2019, arribant a valors similars l'any 2018. 

Any Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2006 1.206 343 35,1 28% 

2008 881       

2009 881       

2010 881       

2011 884       

2015 1032 345 29,9 33% 

2017 1032 393 26,3 38% 

2018 785 486 16,2 62% 

2019 785 273 28,8 35% 

2020 785 448 17,5 57% 

25,6 42% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
Observacions: Tot i tractar-se d’una platja gran, amb una extensa superfície d’arena, no disposa d’una gran ocupació d’usuaris, essent 
aquesta inferior a la capacitat màxima que pot suportar la platja. Està en bones condicions i l’aigua està neta. 

Aquest any les barreres que delimiten el sistema dunar han estat renovades i arreglades i actualment el sistema dunar està ben 
delimitat. Però, la part final de la passarel·la de fusta que passa pel sistema dunar (mirant la platja cap a l’esquerre) està parcialment 
enterrada de sorra.  

Incidències: Tot i que el sistema dunar està ben delimitat i barrat s’ha observat en diverses ocasions que els usuaris travessen i 
trepitgen el sistema dunar per tal de fer les seves necessitats. A més, per baixar del pàrquing de Binidonairet a la platja la gent no 
segueix el camí marcat sinó que fa un camí alternatiu. És una incidència que es repeteix tres anys consecutius 

Algunes persones van al torrent a donar  menjar a les tortugues. 
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13. CALA VIOLA DE PONENT: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal d’Es Mercadal. Orientada a nord-est. D’uns 74 per 10 metres, és una petita cala formada per tres raconades 
d’arena. Dues d’elles encarades, i la principal orientada al mar. Pràcticament no tenen sistema dunar. Inclosa a l’ANEI Me-3, la Xarxa 
Natura 2000 i a la Reserva Marina del Nord de Menorca. Platja de tipus B. 

 

 
 

CALA VIOLA DE PONENT 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 704 

Capacitat de càrrega 70 

Recompte màxim de persones 111 

Densitat (m2/usuari) 6,3 

% de la càrrega que suporta la 
platja 158% 

Màxim de vaixells 3 

Màxim caiacs 3 

Recompte mitjà de persones 55 

Densitat mitja 12,7 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Es pot apreciar que el màxim d'usuaris és de 111, que es 
dóna en la segona quinzena d’agost. Està per sobre de la 
capacitat de càrrega (en un 158%), havent-hi una 
superfície per persona de 6.3 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

9/7/2020 24 28 34 0 2 3 0 0 0 

22/7/2020 54 37 49 0 1 1 1 0 0 

1/8/2020 84 75 62 0 1 3 0 0 0 

15/8/2020 99 111 89 1 3 1 1 3 0 

6/9/2020 45 38 35 0 0 0 0 3 2 

20/9/2020 51 47 34 2 2 1 1 1 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Cal destacar que d’aquesta platja no hi ha dades d’anys anteriors al 2007. Aleshores, fixant-nos en aquests anys podem veure que la 
tendència és ascendent, en els tres casos es supera la capacitat de càrrega, sent major el número d’usuaris del que la cala pot assumir. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2006 74       

2007 74 141 5,2 191% 

2009 74       

2010 74       

2011 74       

2016 74       

2017 74       

2018 70 71 9,9 101% 

2019 70 99 7,1 141% 

2020 70 111 6,3 158% 

7,1 147,8% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Es tracta d’una platja verge, en plenes condicions naturals, i de petites dimensions. Tot i que no es tracta d’una platja 
molt coneguda, cada cop ho és més, i cada any hi ha més afluència de gent. 

 Incidències: Es va restringir l’accés amb cotxe amb una cadena i a banda i banda del camí es van col·locar roques per a evitar que els 
vehicles aparquessin al camí, tot i així hi ha hagut una gran afluència de vehicles que han tret les pedres i han estacionat a la carretera. 

S’ha observat en diversos dies, embarcacions fondejades en posidònia, persones pescant i un grup fent busseig. Un dia concret es va 
veure un gos a la cala. 
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14. CALA ROTJA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme municipal d’Es Mercadal. Adjacent a la platja de Cavalleria. Queda arrecerada de la tramuntana gràcies a la seva orientació. Platja 
petita d’arena i còdols amb interessant fons submarí. Dins l’ANEI Me-3 i Xarxa Natura 2000.  

 
 

CALA ROTJA 

Tipologia de platges C  

Superfície platja 2018 (m2) 904 

Capacitat de càrrega 90 

Recompte màxim de persones 91 

Densitat (m2/usuari) 9,9 

% de la càrrega que suporta la 
platja 100% 

Màxim de vaixells 21 

Màxim caiacs 1 

Recompte mitjà de persones 59 

Densitat mitja 15,4 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

En aquesta platja el nombre de persones usuàries arriba a 
la capacitat de càrrega, però superant-la mínimament, 
havent-hi una superfície per persona de 9.9 m². 

 

Com s’observa a la gràfica, el màxim d'usuaris es registra 
durant la segona quinzena d’agost, concretament a les 
12h amb 91persones usuàries. 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

9/7/2020 43 41 46 2 3 5 0 0 0 

22/7/2020 44 62 52 5 4 7 0 0 0 

1/8/2020 63 63 61 3 7 8 0 0 0 

15/8/2020 91 77 74 13 13 14 0 0 1 

6/9/2020 71 49 58 0 0 0 0 0 1 

20/9/2020 59 37 62 9 11 13 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

 

Tal com s’aprecia a la gràfica vegem que els tres últims anys se sobrepassa la capacitat de càrrega, 2018, 2019 i 2020. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 97 31 31,4 32% 

2008 97       

2009 97       

2010 97 78 12,5 80% 

2011 97       

2016 112       

2017 112       

2018 90 124 7,3 138% 

2019 90 112 8,1 124% 

2020 90 91 9,9 101% 

13,8 95% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: És una cala petita i allargada, on l’ocupació es troba molt limitada per l’espai. La superfície d’arena és considerablement 
estreta i és ocupada majoritàriament per còdols i grans pedres. 

Incidències: Hi ha un cartell on s’indica que no es recomana, o bé es prohibeix, l’aplicació de banys de fang, però moltes persones 
usuàries ho fan. Tot i això aquest any s’han observat menys casos que anys anteriors. 
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15. CAVALLERIA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme municipal d’Es Mercadal. Orientada al Nord. De 450 metres de llarg per 20 d’ample, presenta dues meitats separades per l’escull 
de Ferragut. La part oriental té més arena (dins i fora de l’aigua), mentre que l’occidental és de roca i còdols (al fons del mar) i s’acaba 
sobtadament amb una petita elevació. La cala és oberta i poc profunda circumdada per parets poc elevades que la deixen desprotegida 
davant la tramuntana. Sistema dunar que s’interna uns 1’3 Km, en fase de recuperació. Inclosa a l’ANEI Me-3, Xarxa Natura 2000 i a la 
Reserva Marina del Nord. 

 

 
 

CALA CAVALLERIA 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 9.508 

Capacitat de càrrega 951 

Recompte màxim de persones 711 

Densitat (m2/usuari) 13,4 

% de la càrrega que suporta la 
platja 74% 

Màxim de vaixells 38 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 399 

Densitat mitja 23,8 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Es pot apreciar que el màxim d'usuaris es registra en la 
segona quinzena d’agost amb 711 usuaris. Aquest màxim 
es dóna a les 12 h. Aquesta tendència horària l’observen 
al llarg de totes les quinzenes, excepte la darrera de juliol 
que el màxim d’usuaris es va registrar a les 14 hores. 

 

El nombre màxim de persones usuàries no supera la 
capacitat de càrrega, està per sota i hi ha una superfície 
per persona de 13,4 m². 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

9/7/2020 384 296 304 1 3 7 0 0 0 

22/7/2020 411 474 396 13 17 19 0 0 0 

1/8/2020 489 486 416 11 13 16 0 1 1 

15/8/2020 711 590 574 14 4 38 2 0 2 

6/9/2020 362 182 203 1 0 0 1 1 1 

20/9/2020 381 226 303 3 5 5 0 0 0 



Ús públic a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca. Any 2020

65 

 

 

RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com es pot apreciar en la gràfica, la platja està sempre molt pròxima a la seva capacitat de càrrega, superada únicament l’any 2011. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que 
soporta 

1999 836 799 10,5 96% 

2000 836 497 16,8 59% 

2001 836 649 12,9 78% 

2002 851 520 16,4 61% 

2006 797 796 10,0 100% 

2008 717 520 13,8 73% 

2009 717 555 12,9 77% 

2010 717 648 11,1 90% 

2011 717 762 9,4 106% 

2016 975 70 139,2 7% 

2017 975 813 12,0 83% 

2018 951 673 14,1 71% 

2019 951 898 10,6 94% 

2020 951 711 13,4 75% 

21,6 76% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Cavalleria es tracta d’una platja força coneguda, tant per la seva localització, morfologia i aspecte, com per la difusió que 
s’ha fet (de manera errònia) dels seus banys de fang. Tot i disposar d’una gran extensió d’arena i de moltes altres cales al voltant, la seva 
ocupació sobrepassa la capacitat màxima de càrrega, concentrant-se la majoria a la primera meitat de la platja.  

Cal destacar que hi ha una gran afluència al far de cavalleria per veure la posta de sol, omplint-se ràpidament el pàrquing del far, fet que 
ha ocasionat que molta gent vegi la posta de sol des de la platja de cavalleria entrant a zones del sistema dunar per tenir una bona 
panoràmica.  

Incidències: 

Encara que aquest any hem vist una menor afluència, segueix havent gent que s’aplica els “banys de fang”. 

No hi ha boiat ni canal d’entrada i alguns dies s’han observat embarcacions que arriben fins la sorra. 

S’ha observat que la gent dóna de menjar a les gavines. I un dels dies es va avisar a dues persones que estaven pescant. 
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16. CALA MICA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal d’Es Mercadal. Orientada al Nord. Amb 200m de llarg per 15m és una cala petita però ampla i oberta. Amb 
penyals baixos però bastant verticals. Està molt exposada a la tramuntada. A la part occidental l’arena entra cap a l’interior on hi ha un 
torrent temporal. Inclosa dins l’ANEI Me-3, la Xarxa de Natura 2000 i per mar a la Reserva Marina del Nord de Menorca.  

 

 
 

CALA MICA 

Tipologia de platges C  

Superfície platja 2018 (m2) 3.989 

Capacitat de càrrega 399 

Recompte màxim de persones 43 

Densitat (m2/usuari) 92,8 

% de la càrrega que suporta la 
platja 10% 

Màxim de vaixells 9 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 14 

Densitat mitja 293,1 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d'usuaris es registra durant la segona quinzena 
d’agost, a les 17h amb 43 usuaris. 

És una platja amb poca afluència de gent , per aquest motiu 
s’observa que sols té un 10 de càrrega suportada, havent-hi una 
superfície per persona de 92,8 m². 

 

Malgrat la poca afluència, i com es veu ala gràfica, cal destacar 
el pic d’usuaris que es va registrar a la segona quinzena d’agost. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

9/7/2020 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

22/7/2020 4 5 2 0 0 0 0 0 0 

1/8/2020 11 5 6 3 6 3 0 0 0 

15/8/2020 40 37 43 5 7 9 0 2 0 

6/9/2020 31 19 17 1 1 0 0 0 0 

20/9/2020 12 6 5 2 3 0 0 0 1 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Amb els anys que hi ha dades registrades es pot observar que en cap dels anys es supera la capacitat de càrrega. Però, cal destacar que 
en els dos últims anys (2019 i 2020) ha hagut una major afluència de persones usuàries comparada als anys anteriors. 

 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2007 376 65 57,9 17% 

2008 390       

2009 390       

2010 390 42 92,9 11% 

2011 390       

2016 373       

2017 373 35 106,4 9% 

2018 399 21 190,0 5% 

2019 399 71 56,2 18% 

2020 399 43 92,8 11% 

99,4 12% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
Observacions: Es tracta d’una platja poc coneguda, a la qual tan sols es pot accedir a peu, per la qual cosa s’hi ha comptabilitzat molt 
poca gent i es pot concloure que es troba en plenes condicions naturals. 

Incidències: No existeix abalisament ni canal d’entrada i en diferents ocasions s’han detectat diverses embarcacions molt properes a la 
vorera de la platja (<5m) o fins i tot han arribat a la costa. 

Algun dia s’ha observat algun gos. 
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17. BINIMEL·LA PLATGES PETITES: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Les platges petites a la part oriental, estan encaixades en baixos penya-segats de formació de duna fòssil. Són caletes de mida reduïda. 

 

 
 

BINIMEL·LA PLATGES PETITES 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 1.651 

Capacitat de càrrega 165 

Recompte màxim de persones 213 

Densitat (m2/usuari) 7,7 

% de la càrrega que suporta la 
platja 129% 

Màxim de vaixells 6 

Màxim caiacs 7 

Recompte mitjà de persones 75 

Densitat mitja 21,9 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Els recomptes del 2020 mostren un màxim de 213 usuaris, 
quantitat per sobre de la capacitat de càrrega (165). 

En aquesta platja observem que la afluència més gran de gent 
es dona en la primera quinzena d’agost. Es pot veure una 
caiguda a mitjans de mes, possiblement degut, a unes males 
condicions meteorològiques, llavors no és representatiu. 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

14/07/2020 43 39 31 0 0 0 0 0 0 

29/07/2020 55 61 75 1 1 1 0 0 7 

13/08/2020 202 213 137 1 3 2 0 2 0 

26/08/2020 114 86 112 1 6 5 2 0 0 

14/09/2020 47 29 32 0 0 0 0 0 0 

24/09/2020 27 34 20 1 0 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com es pot apreciar en la gràfica, des de l'any 2006 aquesta platja compta amb la seva capacitat de càrrega sobrepassada (l’any 
2006en gran quantia), excepte els anys 2011, 2017 i 2018. Cal destacar, que l’any 2019 i 2020  la tendència ha anat a l’alça, superant 
aquest any (2020) el nombre màxim d’usuaris en relació a l’any anterior.  

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2002 156 80 19,5 51% 

2006 145 406 3,6 280% 

2008 187 185 10,1 99% 

2009 187 225 31,6 120% 

2010 187 192 9,7 103% 

2011 187 158 11,8 84% 

2016 187     
 

2017 187 106 17,6 57% 

2018 165 153 12,2 93% 

2018 165 198 8,3 120% 

2020 165 213 7,8 129% 

13,2 114% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: 

Encara que són platges de petites dimensions, i encara que aquest any ha sigut molt atípic per la situació derivada de la COVID-19 , 
aquest any (2020) s’ha observat una major afluència de gent  que l’any anterior, arribant a superar la seva capacitat de càrrega. 

 Incidències: 
S’ha observat que la barrera d’accés a aquestes platges estava trencada (manca una part), fet que ha pogut ocasionar  major afluència 
de gent. Destacar que l’any passat (2019) va passar exactament el mateix.  
 

 

 

 

Barrera trencada: 
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18. BINIMEL·LA PLATJA GRAN: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Platja del terme municipal d’Es Mercadal, orientada al Nord-Est. De 380 m de llargada per 20 d’amplada. Al darrera té una zona humida 
alimentada per el Torrent de s’Alairó. Està inclosa a l’ANEI Me-3, a la Xarxa Natura 2000 i la part marina a la Reserva del Nord de 
Menorca. Platja de tipus B. Servei de farmaciola sense socorristes.  

 

 

 

BINIMEL·LA PLATJA GRAN 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 6.845 

Capacitat de càrrega 685 

Recompte màxim de persones 164 

Densitat (m2/usuari) 41,7 

% de la càrrega que suporta la 
platja 24% 

Màxim de vaixells 6 

Màxim caiacs 4 

Recompte mitjà de persones 70 

Densitat mitja 97,6 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

 

El màxim d'usuaris es registra en la primera quinzena d’agost, a 
les 14 h amb 240 usuaris, seguit de la darrera de juliol amb 223 
usuaris. Cal destacar com hi ha un descens a la segona 
setmana d’agost, però torna a remuntar a la primera setmana 
de setembre. 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

14/07/2020 19 34 22 0 0 0 0 0 0 

29/07/2020 47 50 21 1 1 1 4 0 0 

13/08/2020 140 164 155 1 0 0 0 2 0 

26/08/2020 143 134 116 0 6 4 0 0 0 

14/09/2020 51 31 43 0 0 0 0 2 0 

24/09/2020 49 28 15 0 0 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, des del 19996 fins aquest any 2020  la platja suporta una càrrega de persones adequada, per sota de la 
capacitat de càrrega.  

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 703 283 24,8 40% 

2000 703 490 14,3 70% 

2001 703 356 19,7 51% 

2002 732 220 33,3 30% 

2006 613 125 49,0 20% 

2008 678 215 31,6 32% 

2009 678 124 54,7 18% 

2010 678 284 23,9 42% 

2011 678 224 30,3 33% 

2016 663       

2017 663 189 35,1 29% 

2018 685 238 28,8 € 35% 

2019 685 240 28,0 € 35% 

2020 685 164 41,7 € 24% 

31,9 35% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Molt trànsit de gent durant tot el dia, principalment al tram de camí de cavalls que arriba a Pregonda, no obstat la 
concentració a la platja de Binimel·là és l’adequada, no es supera la seva capacitat de càrrega. La gent segueix fins a les platges més 
conegudes com Pregonda i Pregondó.  

Hi ha una gran concentració de posidònia morta a la vorera est de la platja, fet que propicia una bona conservació de la mateixa i fa que 
els usuaris no ocupin aquesta part. 

Incidències: S’ha pogut observar, igual que altres anys,  que molts usuaris intenten acurçar el camí de l’entrada del camí de cavalls de 
Binimel·là (venint de Pregonda) fins al pàrquing, per un antic camí, ara delimitat per doble corda, que travessa el sistema dunar. O bé, a fi 
d’evitar  caminar per sobre l’arena, diversos usuaris caminen per dins el sistema dunar on s’hi acumula una mica de posidònia, vora la 
corda de delimitació. Aquesta circumstància fa que es trepitgi contínuament el sistema dunar, i a més a més no arriben a cap lloc perquè 
es topen amb el torrent.  
És una platja que no està abalisada i s’ha pogut observar, en diverses ocasions, embarcacions de dimensions considerables, que arriben 
fins a la vorera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas fet pels usuaris al sistema dunar: 
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19. PREGONDA - S’EMBARCADOR: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme municipal d’Es Mercadal. Orientada al nord. Platja petita (70x40m) a l’entorn de Pregonda amb gran interès paisatgístic. És un dels 
sistemes dunars més ben conservats de l’illa, tot i la petita línia de front de costa s’endinsa més  d’un kilòmetre amb un perfecte camp 
de dunes. El torrent de Son Ametller romp la platja en episodis de pluja intensa. Davant l’arena hi trobem els esculls de Pregondó amb 
roques de naturalesa subvolcànica. Inclòs a l’ANEI Me-3, la Xarxa Natura 2000 i la part marina a la Reserva Marina del Nord de Menorca. 

 

 

 

PREGONDA - S’EMBARCADOR 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 2.554 

Capacitat de càrrega 255 

Recompte màxim de persones 446 

Densitat (m2/usuari) 5,7 

% de la càrrega que suporta la 
platja 174% 

Màxim de vaixells 51 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 221 

Densitat mitja 11,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

 

El màxim d'usuaris es registra en la primera quinzena d’agost, 
on es pot observar un pic a les 12 h amb 446 usuaris, seguit de 
les 14h. 

Es pot apreciar a la gràfica com hi ha un descens en la primera 
quinzena de setembre ( possiblement degut a una setmana 
amb mal temps) i després s’observa una remuntada en la 
segona quinzena de setembre arribant a un major nombre 
d’usuaris que al juliol.  

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

14/07/2020 185 190 117 0 0 0 0 0 0 

29/07/2020 148 130 91 11 14 16 0 0 0 

13/08/2020 446 385 238 37 48 49 2 0 0 

26/08/2020 359 320 300 26 51 50 0 0 0 

14/09/2020 162 144 105 13 17 10 0 0 0 

24/09/2020 245 275 143 7 6 1 0 0 0 



Ús públic a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca. Any 2020

73 

 

 

RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

A la gràfica es pot veure com se supera amb gran quantitat la capacitat de càrrega des de l’any 2002, arribant a un 333% de càrrega 
suportada l’any 2016.Aquest any 2020 hi ha hagut un descens dels usuaris possiblement degut a la situació generada per la COVID-19; 
encara així hi ha hagut gran afluència arribant a un 175% de la càrrega suportada. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 183 150 12,2   82% 

2001 183 178 10,3   97% 

2002 165 288 5,7   175% 

2006 310 490 6,3   158% 

2008 259 198 13,1   76% 

2009 259 289 9,0   112% 

2010 259 395 6,5   153% 

2011 259 357 7,2   138% 

2016 212 705 3,0   333% 

2017 212 385 5,5   182% 

2018 255 410 6,2   161% 

2019 255 670 5,8   263% 

2020 255 446 5,7   175% 

7,4 162% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
Observacions: Encara que s’ha reduït el flux de persones en aquesta temporada 2020 en comparació amb l’any 2019, cal destacarque 
aquesta platja ha tingut prou  afluència  i molt  trànsit de gent durant les 12 hores i 14 hores. Aquest fet ha donat que se sigui  superant 
la seva capacitat de càrrega, sofrint un gran impacte. A més molta gent accedeix  a la  part de l’est de la platja ocupant roques i entrant 
pel sistema dunar. 
 
Incidències: igual que l’any passat se segueix observant que molts usuaris, per tal d’accedir a la part est de la platja o fer-se una foto 
panoràmica, trepitgen el sistema dunar i acurten per sortir de la mateixa per camins, entrant a les zones ambientals més fràgils ( bases 
temporals). En aquesta part del camí hi ha diversos pilons caiguts. 
Per una altra banda, com no està delimitat el sistema dunar orientat mes al sud de la mateixa platja, els usuaris entren al mateix, 
generant residus ( papers, compreses, tampons...) i erosionant-lo. 
La zona de bany no està abalisada i hi ha hagut un gran nombre d’embarcacions que han amarrat molt a prop de la vorera,  
En moltes ocasions hem vist a usuaris amb altaveus i música molt alta.  
 
 
 

 

 

Pilons trencats: Gent dins del sistema dunar: Gent dins del sistema dunar: Pas fet en zona fràgil: 
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20. PREGONDA – PLATJA GRAN: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Al terme municipal d’Es Mercadal. Platja oberta al nord però protegida per una sèrie d’esculls i roques situats al mig de la cala, un sortint 
rocós amb base de còdols separa les platges de Pregonda i Pregondó. Considerablement llarga (240x25m) i ampla, amb contrast de 
colors i materials geològics. L’arenal es d’extensió petita i bona alçada, paral·lel a la línia de costa esdevé de l’extint cordó dunar d’una 
zona humida assecada. No associada a cap àrea urbana consta de tres edificacions. Inclòs dins l’espai protegit de l’ANEI Me-3, la Xarxa 
Natura 2000 i la part marina a la Reserva Marina del Nord de Menorca. 

 

 

 

PREGONDA – PLATJA GRAN 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 5.967 

Capacitat de càrrega 597 

Recompte màxim de persones 390 

Densitat (m2/usuari) 15,3 

% de la càrrega que suporta la 
platja 65% 

Màxim de vaixells 51 

Màxim caiacs 6 

Recompte mitjà de persones 210 

Densitat mitja 28,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

 

El màxim d'usuaris es registra en la primera quinzena d’agost, 
on es pot observar un pic a les 14 h amb 390 usuaris, seguit de 
les 12h i després de les 17 h.  

Es pot apreciar a la gràfica com hi ha un descens en la primera 
quinzena de setembre ( possiblement degut a una setmana 
amb mal temps) i després s’observa una remuntada en la 
segona quinzena de setembre arribant a equiparar-se amb el 
nombre d’usuaris que al juliol.  

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

14/07/2020 91 122 109 1 1 1 0 0 0 

29/07/2020 201 237 185 14 19 8 4 6 2 

13/08/2020 323 390 351 37 48 49 1 5 2 

26/08/2020 325 297 275 26 51 50 0 0 0 

14/09/2020 120 114 85 13 17 10 3 2 1 

24/09/2020 183 205 159 7 6 1 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Al llarg dels anys, la capacitat de càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten. Podem veure com la tendència 
d’usuaris a partir de l’any 2017 és ascendent fins aquest any 2020, que ha disminuït un poc. 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2000 517 190 27,2 37% 

2001 517 233 22,2 45% 

2002 602 210 28,7 35% 

2006 600 289 20,8 48% 

2008 614 198 31,0 32% 

2009 614 292 21,0 48% 

2010 614 413 14,9 67% 

2011 614 404 15,2 66% 

2016 615 540 11,4 88% 

2017 615 235 26,2 38% 

2018 597 397 15,0 66% 

2019 597 440 13,6 74% 

2020 597 390 15,3 65% 

20,2 55% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments. 

 
Observacions:  Pregonda és una de les cales més visitades de litoral nord de l’illa, i té una  afluència de gent al llarg de tot el dia. Hem 
vist molt moviment dels usuaris tant a les 12, com a les 14h. Aquest any  (2020) s’hi haposat servei de socorrisme.  
 
Incidències: S’han observat diverses embarcacions auxiliars a la vorera de la platja i altres desembarcant a persones ignorant el canal 
d’entrada.   
El cartell que assenyala baixar a la platja més endavant, ha caigut, i algunes persones baixen per la vessant, erosionant la muntanya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell caigut: 
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21.  CALA PILAR: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Ciutadella. Orientada al nord. Amb uns 230 per 20 metres és una cala de fons de vall. Encaixada entre 
promontoris de gresos vermells. Té un sistema de dunes remuntants que fa que s’endinsi l’arena cap a l’interior. Inclosa a l’ANEI Me-3 i 
la Xarxa de Natura 2000. Platja de tipus C. 

 
 

CALA PILAR 

Tipologia de platges C 

Superfície platja 2018 (m2) 5.915 

Capacitat de càrrega 592 

Recompte màxim de persones 217 

Densitat (m2/usuari) 27,3 

% de la càrrega que suporta la 
platja 37% 

Màxim de vaixells 16 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 132 

Densitat mitja 44,8 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

 

El màxim d’usuaris és troba a la primera quinzena  d’agost amb 
217 persones a les 17h. Es troba per baix de la capacitat de 
càrrega, que és de 592.  

Com es pot apreciar a la gràfica, no hi ha un pic marcat de 
nombre d’usuaris, sinó que es repartiexen des de la primera 
quinzena de juliol fins la primera de setembre. Podem veure 
que a la segona quinzeana de setembre hi ha un descens, 

possiblement degut al mal temps d’aquestes setmanes. 

Llavors és una platja molt visitada al llarg de tota la temporada i es manté una afluencia continua, degut, segurament a la limitació 
concreta de cotxes al pàrquing.  

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

15/07/2020 97 81 69 1 1 0 0 0 0 

30/07/2020 195 131 152 0 0 0 0 0 0 

10/08/2020 180 138 217 14 15 16 2 0 0 

20/08/2020 138 132 201 8 9 6 0 0 0 

13/09/2020 168 108 138 0 0 1 0 0 0 

21/09/2020 121 65 45 2 1 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones adequada, per sota de la capacitat de càrrega. 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2006 446 218 20,5 49% 

2008 456 208 21,9 46% 

2009 456 169 27,0 37% 

2010 456 324 14,1 71% 

2011 456 259 17,6 57% 

2016 514 14 367,0 3% 

2017 514 252 20,4 49% 

2018 592 241 24,5 41% 

2019 592 249 23,8 42% 

2020 592 217 27,3 37% 

56,4 43% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Aquesta temporada s’ha pogut comprovar que la platja es troba en bones condicions, ja que l’afluència de gent 
registrada és moderada, sense arribar al límit de càrrega, a causa de la limitació i al control dels cotxes al pàrquing. Destacar que si bé la 
platja no ha suportat molta càrrega, el pàrquing ha estat molt saturat, amb una afluència continuada de cotxes, arribant a tancar-se a les 
9 del matí casi tots els dies. Aquesta mesura ha contribuït moltíssim a la conservació i al fet que la platja no es massifiqués. 
Cal remarcar també que hem observat una gran afluència de gent en les darreres hores de la vesprada, arribant a estar el pàrquing ple 
fins a les 20 hores. 
Molts dels usuaris agraeixen aquesta mesura, i veuen molt bé aquesta limitació. 
S’ha renovat tots els pilons que delimiten el sistema dunar. 

Incidències: S’ha observat en reiterades ocasions, petites embarcacions arribar a la vorera per desembarcar a gent. 
Hem vist en reiterades ocasions gent ficant-se banys de fang. 
Al llarg del camí d’accés a la platja, la majoria de pilons estan trencats, fet que ocasiona , que la gent  trepitgi el sistema dunar o cerqui 
llocs diferents per accedir a la platja (a través del sistema dunar remuntant). També fa, que doni peu a accedir a diferents sortints 
rocosos per fer-se fotos amb panoràmica, ocasionant l’erosió de l’entorn.  
Acumulació de residus  a la vorera de l’escala per part de la gent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residus acumulats: Pilons trencats i gent accedint al sistema dunar 
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22. LA VALL- ES BOT: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Ciutadella. Orientada al nord-oest. Amb una longitud de 150 metres per 40 d’amplada, la platja presenta 
un cordó dunar davanter ben desenvolupat i conservat. El sistema dunar està trencat per la sortida natural de la zona humida del torrent 
de la Vall que constitueix un important interès naturalístic. Està inclosa a l’ANEI Me-2 i a la Xarxa Natura 2000. Platja de tipus B. 

 
 

LA VALL- ES BOT 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 5.853 

Capacitat de càrrega 585 

Recompte màxim de persones 376 

Densitat (m2/usuari) 15,6 

% de la càrrega que suporta la 
platja 64% 

Màxim de vaixells 82 

Màxim caiacs 3 

Recompte mitjà de persones 197 

Densitat mitja 29,7 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es troba a la segona quinzena  d’agost amb 
376 persones a les 14h. Aquest nombre està per davall de la 
seva capacitat de càrrega que és de 585. 

Com es pot apreciar a la gràfica,  hi ha un pic molt marcat de 
nombre d’usuaris al mes d’agost. Es pot veure que la primera 
quinzena de juliol i la segona de setembre es redueix 
notablement el nombre d’usuaris, probablement degut a la 
situació de la COVID-2019 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

14/07/2020 73 73 77 3 3 4 0 0 0 

27/07/2020 168 219 241 28 43 51 1 0 0 

07/08/2020 249 232 301 52 69 82 3 1 0 

19/08/2020 301 376 353 38 54 73 0 0 0 

05/09/2020 169 236 180 27 45 44 0 0 0 

19/09/2020 123 90 81 20 26 13 0 8 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, aquesta platja ha suportat una càrrega de persones adequada des del 2000, per sota de la capacitat de 
càrrega. Destacar que aquest any 2020, encara que el nombre d’usuaris està per davall de la seva capacitat de càrrega, és major que l’any 
2019.  

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 539 117 46,1 22% 

2001 539 130 41,5 24% 

2002 436 127 34,4 29% 

2006 571 235 24,3 41% 

2008 661 374 17,7 57% 

2009 661 265 24,9 40% 

2010 661 222 29,8 34% 

2011 661 274 24,1 41% 

2016 462 291 15,9 63% 

2017 462 281 16,4 61% 

2018 585 249 23,5 43% 

2019 585 334 17,5 57% 

2020 585 376 15,6 64% 

25,5 44% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments.  

Observacions:  La platja d’Es Bot es tracta d’una platja verge, amb una superfície d’arena considerable i a la qual hi accedeix una 
quantitat de gent moderada d’acord amb la capacitat màxima que pot assolir. 

Incidències: El sistema dunar no està delimitat amb pilons i hem observat que els usuaris es fiquen dins o passen a través, per arribar a 
la pineda que hi ha darrere de la platja. 

S’ha observat una gran quantitat d’embarcacions auxiliars que arriben i queden  a la vorera de la platja. 
En cadascuna de les visites s’han trobat gossos a la platja, per la qual cosa es pensa que és un esdeveniment recurrent en aquesta zona.  

Una mica abans d’arribar a la platja, pel camí interior que connecta Es Tancats amb Es Bot, hi ha una zona arenosa oberta al torrent on 
molta gent acudeix per visitar i alimentar a les tortugues d’aigua dolça que hi habiten. 

El camí d’accés a la platja des d`Es Tancats per la zona de costa està  erosionada a causa del pas de la gent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuaris dins del sistema dunar: Zona de pas erosionada (de Es tancats a Es bot): 
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23. LA VALL- ES TANCATS: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Al terme municipal de Ciutadella. Orientació nord-oest. De 330 metres per 20m l’arenal d’es Tancats constitueix un únic conjunt: el 
sistema dunar de la Vall (entra terra endins més de 2 km). El front dunar manté una bona conservació. Les parets de la cala donen 
compte de la diversitat de materials geològics de la zona que donen diferents alçades de penya-segats, des de 70-80m a roques baixes i 
horitzontals. Inclosa a l’ANEI Me-2 i la Xarxa Natura 2000. Platja de tipus B, amb servei de socorrisme. 

 

 
LA VALL- ES TANCATS 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 7.807 

Capacitat de càrrega 781 

Recompte màxim de persones 698 

Densitat (m2/usuari) 11,2 

% de la càrrega que suporta la 
platja 89% 

Màxim de vaixells 82 

Màxim caiacs 5 

Recompte mitjà de persones 378 

Densitat mitja 20,6 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris en aquesta platja es troba la primera 
quinzena d’agost amb 698 persones a les 12h. Es troba per 
davall  de la capacitat de càrrega, que és de 781. La densitat és 
de 11,18.  

 

Com es pot apreciar a la gràfica l’afluència de persones en 
aquesta platjaés ascendent fins a la primera setmana d’agost, 
després va disminuint fins a setembre, on a la segona quinzena 

s’observa un pic remuntant a les 14 hores. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

14/07/2020 170 139 144 0 0 0 0 0 0 

27/07/2020 387 421 401 28 43 51 1 2 2 

07/08/2020 698 597 520 52 69 82 5 2 1 

19/08/2020 633 525 387 38 54 73 2 0 3 

05/09/2020 418 303 258 27 45 44 1 3 2 

19/09/2020 265 336 204 20 26 13 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

 
Tal com es pot apreciar en la gràfica, des de l'any 2006 aquesta platja compta amb la seva capacitat de càrrega sobrepassada alguns anys. 
Destacar que, encara que el nombre de persones d’aquest any és menor que en 2019 i en2016, és prou nombrós, superant a tots els 
altres anys. 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

1999 642 450 14,3 70% 

2000 642 518 12,4 81% 

2001 642 450 14,3 70% 

2002 697 550 12,7 79% 

2006 515 634 8,1 123% 

2008 749 655 11,4 87% 

2009 749 596 12,6 80% 

2010 749 680 11,0 91% 

2011 749 667 11,2 89% 

2016 600 1120 5,4 187% 

2017 600 597 10,0 100% 

2018 781 548 14,2 70% 

2019 781 872 9,0 112% 

2020 781 698 11,2 89% 

11,3 95% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
Observacions:  És una platja molt visitada tant pels turistes com per la gent local de l’illa, especialment de la zona de Ciutadella.  
De la mateixa manera, hi ha una gran concentració d’embarcacions fondejades. 

Incidències:  

S’ha observat gent aplicant-se bany de fang en la part est la platja. 

En diverses ocasions els socorristes ens han comunicat que han vist residus fecals en la part on estan fondejades  les embarcacions. 
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24.  CALA EN BLANES: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Al terme municipal de Ciutadella. Orientació sud. Cala de 30 metres per 50 de profunditat, és estreta i allargada com solen ser les 
platges del ponent de l’illa. Ubicada en un canaló, permet l’arredossar-se del vent del nord. Al darrera hi ha el Palmeral, provinent de la 
intervenció humana que abans havia estat terra de cultiu. Platja de tipus A, amb tot tipus de serveis. 

 

 CALA EN BLANES 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 1.329 

Capacitat de càrrega 266 

Recompte màxim de persones 116 

Densitat (m2/usuari) 11,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 44% 

Màxim de vaixells 18 

Màxim caiacs 0 

Recompte mitjà de persones 67 

Densitat mitja 19,9 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

 

Es pot apreciar que el màxim d’usuaris és de 116. Es dóna a les 
17h en la primera quinzena d’agost. Està per sota de la 
capacitat de càrrega, havent-hi una superfícieper persona de 
11,5 m2 

 

Es pot veure com a les 12h és quan més afluència de gent hi 
ha, i atès a aquest paràmetre, vegem com la segona quinzena de juliol i d’agost hi ha dos pics, registrant-se un descens en la primera 
quinzena d’agost. En la primera quinzena d’agost hi ha el pic mes gros, que es registra a les 17h. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

13/07/2020 39 42 56 18 17 17 0 0 0 

27/07/2020 103 101 99 16 18 18 0 0 0 

06/08/2020 86 70 116 20 16 13 0 2 0 

27/08/2020 102 35 56 17 16 15 0 0 0 

03/09/2020 84 20 41 16 15 17 0 0 0 

31/09/2020 61 19 70 15 16 16 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

 
En aquesta platja, al llarg dels anys, la capacitat de càrrega apareix superada pel nombre d’usuaris (tendència del 2006 al 2011), malgrat 
en el 2016, que  es produeix una baixada, torna a pujar fins aquest any 2020. Cal destacar la tendència d’aquest any 2020 on hi ha un 
descens molt significatiu d’usuaris, registrant-se el valor més baix. Aquest fet, probablement es dóna, per la situació generada per la 
COVID-19, on els hotels més propers no han obert durant la temporada, reduint-se dràsticament el nombre d’usuaris. 
 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2001 272 256 5,3 94% 

2002 234 210 5,6 90% 

2006 249 260 4,8 104% 

2008 220 300 3,7 136% 

2009 220 295 3,7 134% 

2010 220 346 3,2 157% 

2011 220 238 4,6 108% 

2016 292 150 9,7 51% 

2017 292     
 

2018 266 307 4,3 115% 

2019 266 351 3,8 132% 

2020 266 116 11,5 44% 

5,5 106% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 

Observacions:  És una platja petita però que altres anys ha estat  molt concorreguda, ja que està en la urbanització de Cala en Blanes i a 
peu d'hotel. Aquest any hem observat un descens molt considerable dels usuaris, ja que l’hotel a peu de platja no ha  obert aquesta 
temporada a causa de la situació generada per la COVID-2019.  

Un altre aspecte a considerar, és que aquest any no hi ha hagut un servei d’hamaques. 
No s’han observat incidències. 
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25. CALA DEGOLLADOR-PLATJA GRAN: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Del terme municipal de Ciutadella. Orientada al sud-oest. D’uns 30 m per 35 d’amplada mitja. D’arena blanca ubicada al fons d’un 
allargat entrant de la mar amb penyals baixos calcaris. De Tipus A. 

 

 

 CALA DEGOLLADOR - PLATJA GRAN 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 1.287 

Capacitat de càrrega 257 

Recompte màxim de persones 97 

Densitat (m2/usuari) 13,3 

% de la càrrega que suporta la 
platja 38% 

Màxim de vaixells 28 

Màxim caiacs 0 

Recompte mitjà de persones 50 

Densitat mitja 25,7 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Es pot apreciar que el màxim d’usuaris es dóna en la segona 
quinzena d’agost a les 12h  amb 97 usuaris. 

 Està per sota de la capacitat de càrrega, havent-hi una 
superfície per persona de 13,3 m2 

 

Tal com es veu a la gràfica aquesta platja té una afluència 
continuada  durant juliol i agost, donant-se un descens durant 

la primera quinzena de setembre, Cal destacar que hi ha un augment a la segona quinzena de setembre. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

02/07/2020 79 29 41 6 5 5 0 0 0 

20/07/2020 95 32 73 5 6 5 0 0 0 

06/08/2020 87 58 68 19 23 28 0 0 0 

27/08/2020 97 51 41 14 12 13 0 0 0 

03/09/2020 34 11 17 6 7 8 0 0 0 

31/09/2020 54 12 21 9 9 7 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 
Les dades d’aquest any (2020) ens indiquen que hi ha hagut un descens d’afluència en comparació a l`any passat, però major que l’any 
2018. En cap dels  anys registrats se supera la capacitat de càrrega. 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2006 267 226 5,9 85% 

2008 254 140 9,1 55% 

2009 254 195 6,5 77% 

2010 254 157 8,1 62% 

2011 254 175 7,3 69% 

2016 223       

2017 223       

2018 257 68 18,9 26% 

2019 257 142 9,1 55% 

2020 257 97 13,3 38% 

9,8 58% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 

Observacions:  És una platja molt visitada pels residents locals i com es pot veure no està massificada. 

Cal remarcar que hi ha molts usuaris que no fan ús de la sorra i utilitzen les plataformes de pedra, fet que ajuda a fer que la densitat  per 
usuari sigui major.  
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26.  SA CALETA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme municipal de Ciutadella. Orientació nord-oest. Amb uns 60 metres per 15 es una petita cala amb un torrent petit associat. 
Disposició d’entrada de mar en forma de L encaixada entre penyals verticals de poca alçada. Paisatge absorbit per la urbanització, zones 
amb jardins i xalets. Sense espai protegit. Platja de tipus A, amb serveis. 

 
 

SA CALETA 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 1.426 

Capacitat de càrrega 285 

Recompte màxim de persones 185 

Densitat (m2/usuari) 7,7 

% de la càrrega que suporta la 
platja 65% 

Màxim de vaixells 6 

Màxim caiacs 0 

Recompte mitjà de persones 111 

Densitat mitja 12,9 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris és troba al mes d’agost amb 185 
persones a les 17h. Es troba per baix de la capacitat de 
càrrega, que és de 285.La densitat és de 7,7m2/usuari.  

 

Com es pot apreciar a la gràfica, hi ha un pic d’afluència 
durant la segona quinzena d’agost. 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

8/7/2020 106 78 86 3 4 6 0 0 0 

21/7/2020 99 56 102 4 3 4 0 0 0 

6/8/2020 171 98 113 0 3 2 0 0 0 

20(8/2020 173 180 185 1 2 1 0 0 0 

4/9/2020 113 34 69 1 0 2 0 0 0 

19/9/2020 70 30 66 0 0 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com mostra la gràfica la platja suporta menor càrrega de la que podria absorbir, el nombre màxim de persones usuàries es troba per 
sota de la capacitat de càrrega de la platja la majoria d’anys. 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2001 259 210 6,2 81% 

2006 227 169 6,7 74% 

2008 224       

2009 224 198 5,6 88% 

2010 224 212 5,3 95% 

2011 224 283 3,9 126% 

2016 234       

2017 234 205 5,7 88% 

2018 285 157 9,1 55% 

2019 285 299 4,8 105% 

2020 285 185 7,7 65% 

6,1 86% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: L’aigua esta molt neta i en bones qualitats.  

Incidències: Alguns dies s’observa que les embarcacions s’aturen a la sorra. 
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27. SANTANDRIA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Ciutadella. Orientació oest. Formada per dues sortides naturals de torrents de poc recorregut 
que drenen a la cala separades per un promontori rocallós. Platja de 120 metres per 30, té una disposició d’entrada de mar 
molt llarga (600m) i estreta (70m) en forma de L encaixada a la plataforma calcària de migjorn i penyals verticals de 5 a 10 m 
que la protegeixen dels temporals i la fan ideal per arrecerar les embarcacions. 

 
 

SANTANDRIA 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 2.500 

Capacitat de càrrega 500 

Recompte màxim de persones 250 

Densitat (m2/usuari) 10,0 

% de la càrrega que suporta la 
platja 50% 

Màxim de vaixells 25 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 128 

Densitat mitja 19,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris és troba al mes de d’agost 
amb 250 persones a les 12h. Es troba per baix 
de la capacitat de càrrega, que és de 500 i la 
densitat és de 10m2/usuari. En aquesta platja 
també hi solen haver moltes embarcacions, el 
nombre màxim censat és de 25. 

 

Com es pot apreciar a la gràfica, la major 
afluència de persones es dóna durant l’agost. 
S’observa un pic d’afluència a les 12h durant 
la primera quinzena d’agost i un altre pic a les 

14h i a les 17h durant la segona quinzena d’agost. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

8/7/2020 139 64 68 17 14 19 2 2 1 

21/7/2020 141 97 110 20 25 23 0 0 0 

6/8/2020 250 128 141 20 23 19 0 0 0 

20(8/2020 220 231 219 13 19 15 0 0 0 

4/9/2020 124 48 96 19 21 16 0 1 0 

19/9/2020 86 69 73 19 21 17 1 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tenim dades d’aquesta platja només des del 2001, des d’aquest any la capacitat de càrrega ha estat generalment per sota el 
màxim nombre d’usuaris comptats, per tant la platja, de moment, pot absorbir la pressió que li estem exercint.  

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2001 293 185 7,9 63% 

2002 293 340 4,3 116% 

2006 417 130 16,0 31% 

2008 429 310 6,9 72% 

2009 429 431 5,0 100% 

2010 429 350 6,1 82% 

2011 429 348 6,2 81% 

2016 485 533 4,6 110% 

2017 458 392 6,2 86% 

2018 500 339 7,4 68% 

2019 500 518 4,8 104% 

2020 500 250 10,0 50% 

7,1 80% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: És una platja molt visitada, ja que es troba a peu de diferents hotels. Es troba en bones condicions i hi ha 
acumulació de posidònia seca al principi de la sorra. 

Incidències: En aquesta platja hi ha alguns ànecs i s’ha observat que alguns usuaris els alimenten amb pa o amb restes del 
que ells estan menjant. Un dia es va observar un home pescant i se’l va avisar que no estava permès. 

Alguns dies s’ha observat que les embarcacions s’aturen a la sorra. 

Un dels dies es va observar un gos a la platja. 

 

 

 

Ànec: 
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28. CALA BLANCA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Ciutadella. Aquest entrant de mar es caracteritza per tenir forma de u, orientada a l’oest amb 
unes dimensions diminutes i un talús d’arena flanquejada per espadats rocosos calcaris de baixa altura. Te unes dimensions 
de 50m de llarg i 4o m d’amplada. Es tracta d’una platja rodejada per habitatges turístics i residencials, la qual alhora disposa 
d’una part posterior ocupada per uns sistema dunar petit i establiments turístics. Les immediacions de Cala Blanca són molt 
riques en jaciments geològics i restes arqueològiques. No s’inclou en cap espai protegit, i es tracta d’una platja tipus A, amb 
serveis. 

 
 

CALA BLANCA 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 2.148 

Capacitat de càrrega 430 

Recompte màxim de persones 299 

Densitat (m2/usuari) 7,2 

% de la càrrega que suporta la 
platja 70% 

Màxim de vaixells 5 

Màxim caiacs 13 

Recompte mitjà de persones 152 

Densitat mitja 14,2 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Segons els censos que es van fer al llarg de tot 
l’estiu el màxim d’usuaris en aquesta platja es 
troba al mes d’agost amb 299 persones a les 
12h. Es troba per sota de la capacitat de 
càrrega, que és de 430. La densitat és de 
7,2m2/usuari.  

Com es pot apreciar a la gràfica l’aflupencia 
de persones en aquesta platja és major durant 
l’agost, sobretot durant la primera quinzena 
d’agost.  

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

8/7/2020 107 81 82 0 2 3 0 13 0 

21/7/2020 198 74 185 1 2 5 0 0 1 

6/8/2020 299 226 267 2 1 1 0 0 0 

20(8/2020 267 163 209 2 2 2 0 0 0 

4/9/2020 182 97 116 0 2 1 0 0 0 

19/9/2020 84 36 58 0 0 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Durant els últims anys la tendència ha sigut que la capacitat de càrrega i el nombre de persones màximes a la platja siguin 
bastants semblants, de tal manera que ens trobem just al límit de superar la capacitat de càrrega suportada o superant-la en 
alguns casos. Però, aquest any 2020 el nombre màxim de persones usuàries està per sota de la capacitat de càrrega, 
segurament a causa del efectes del COVID-19.  

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recomp
te 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 485 387 6,3 80% 

2001 485 365 6,6 75% 

2002 464 280 8,3 60% 

2006 426 377 5,6 89% 

2008 283 400 4,4 141% 

2009 283 250 7,1 88% 

2010 283 362 4,9 128% 

2011 283 342 5,2 121% 

2016 302 344 4,4 114% 

2017 302 295 5,1 98% 

2018 430 301 7,1 70% 

2019 430 449 4,8 104% 

2020 430 299 7,2 70% 

5,9 95% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Cala considerablement massificada gràcies a la fàcil accessibilitat i la seva localització a dins la urbanització de 
Cala Blanca. Cal destacar que, a l’entrada de la platja, hi ha un panell informatiu sobre la morfologia de la cala, els serveis 
disponibles, bones i males pràctiques, la biodiversitat marina i terrestre, els tipus d’hàbitats que es poden trobar al litoral, etc. 
A més s’informa sobre les proliferacions de fitoplàncton, ja que es donen diversos episodis d’aquests durant l’estiu, i sobre la 
Posidonia oceanica.  

Incidències: S’ha observat que alguns dies hi ha embarcacions aturades a la sorra i els banyistes no respecten el canal 
d’entrada i sortida d’embarcacions, utilitzen aquesta zona també per a banyar-se. 
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29. CALA EN BOSC: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme municipal de Ciutadella. Orientada al sud. D’uns 90m per 50m d’amplària. Cala bastant tancada de penyes baixes i 
erosionades per l’acció del mar. Al darrera hi ha restes d’un antic sistema dunar. No està inclosa en cap espai protegit. Platja 
de tipus A, amb tots els serveis. 

 

 
 

CALA EN BOSC 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 5.933 

Capacitat de càrrega 1.187 

Recompte màxim de persones 528 

Densitat (m2/usuari) 11,2 

% de la càrrega que suporta la 
platja 44% 

Màxim de vaixells 5 

Màxim caiacs 0 

Recompte mitjà de persones 222 

Densitat mitja 26,7 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

 

El màxim d’usuaris es troba en la segona quinzena 
del  mes d’agost amb 528 persones a les 12h. Es 
troba per sota de la capacitat de càrrega, que és de 
1.187 i la densitat és de 11.2.  

 

Com es pot apreciar a la gràfica, hi ha un pic marcat 
de nombre màxim d'usuaris a la segona quinzena 

d'agost, que possiblement es dóna pel tancament dels hotels més propers al juliol. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

08/07/2020 143 108 120 1 0 0 0 0 0 

21/07/2020 301 165 266 1 0 0 0 0 0 

08/08/2020 390 173 318 0 1 0 0 0 0 

23/08/2020 528 347 389 5 4 4 0 0 0 

04/09/2020 225 98 159 0 0 0 0 0 0 

22/09/2020 119 73 80 0 0 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

 

Tal  com s’aprecia a la gràfica, ta tendència del nombre màxim d’usuaris des del 2017, és a l’alça, arribant al 2019 a trobar-se al 
límit de superar la capacitat de càrrega.Podem observar que aquest any hi ha un descens dràstic d’usuaris, on la capacitat de 
càrrega està per sota,  arribant als valors registrats l’any 2006. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2001 1.199 550 10,9 46% 

2002 1.199 350 17,1 29% 

2006 1.306 390 16,7 30% 

2008 1.188 1.121 5,3 94% 

2009 1.188 1.500 4,0 126% 

2010 1.188 966 6,1 81% 

2011 1.188 685 8,7 58% 

2016 1272 1500 4,2 118% 

2017 1272 1021 6,2 80% 

2018 1.187 1.078 5,5 91% 

2019 1.187 1.316 5,0 111% 

2020 1.187 528 11,2 44% 

8,4 76% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Platja, que altres anys ha estat molt  freqüentada per la seva localització a la urbanització de Cala en Bosc. 
Aquest any, a causa de les circumstàncies derivades de la COVID-2019, ha registrat un nombre baix d’usuaris, ja que diversos 
hotels han estat tancats durant la temporada, obrin únicament a l’agost. 

Aquest any no s’ha instal·lat el servei d’hamaques. 
 
Incidències: Al panell informatiu de la platja apareix que hi ha serveis públics, els quals corresponen als del restaurant de la 
cala, no obstant quasi tots els usuaris ho desconeixen. Pot ser en conseqüència, al tram de camí de cavalls entre Cala en Bosc 
i Son Xoriguer, s’han trobat una gran quantitat de restes de paper higiènic entre les mates.  
En reiterades ocasions hi ha gent que es fica al sistema dunar per cercar ombra. 
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30. SON XORIGUER: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme municipal de Ciutadella. Orientada al sud. Es troba en una zona plana i de poca alçada associada a una petita zona 
humida. La cala és oberta i ampla, el que fa que la distribució de l’arena quedi a disposició dels corrents marins. Al costat 
oriental està condicionat per la urbanització. Al darrera de la platja a nord-oest s’estén una zona inundable corresponent a 
una petita conca de recepció molt plana. Pràcticament a la seva totalitat està inclosa a l’ANEI Me-14 i a la Xarxa Natura 2000. 
Platja de tipus A, amb tots els serveis. 

 
 

SON XORIGUER 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 3.102 

Capacitat de càrrega 620 

Recompte màxim de persones 628 

Densitat (m2/usuari) 4,9 

% de la càrrega que suporta la 
platja 101% 

Màxim de vaixells 1 

Màxim caiacs 4 

Recompte mitjà de persones 221 

Densitat mitja 14,0 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es dóna en la segona quinzena 
d’agost amb 628 persones a les 12h. Es troba just 
sobrepassada  la capacitat de càrrega, que és de 
620 i la densitat és de 4,9.  

 

Es pot veure a la gràfica com hi ha un pic molt 
remarcat a la segona quinzena d’agost a les 12 
hores. 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

08/07/2020 172 78 149 0 0 0 2 3 3 

21/07/2020 176 107 105 0 0 0 0 0 0 

08/08/2020 453 287 239 1 1 0 0 2 0 

23/08/2020 628 372 385 1 0 0 1 0 4 

04/09/2020 266 108 195 0 0 1 2 2 1 

22/09/2020 102 75 80 0 0 0 0 0 0 



Ús públic a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca. Any 2020

95 

 

 

RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal  com s’aprecia a la gràfica, és una platja que, al llarg dels anys ha estat al límit de superar la capacitat de càrrega o bé l’ha 
superada ( notablement a l’any 2016 i 2017). Si bé al 2018 va estar per sota de la seva capacitat de càrrega, aquest any (2020) 
està al límit. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

1999 843 628 6,7 74% 

2001 843 600 7,0 71% 

2006 1.046 1.350 3,9 129% 

2008 1.134 1.258 4,5 111% 

2009 1.134 1.035 5,5 91% 

2010 1.134 1234 4,6 109% 

2011 1.134 956 5,9 84% 

2016 832 1400 3,0 168% 

2017 832 1335 3,1 160% 

2018 620 487 8,5 79% 

2019 620 1.057 2,9 170% 

2020 620 628 4,9 101% 

5,0 112% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Platja molt freqüentada per la seva localització a la urbanització de Son Xoriguer i Cala en Bosc, gairebé a peu 
d’apartaments i hotels, i per tant, de fàcil accés. Aquest any 2020  s’ha vist molt reduïda l’afluència de gent, degut , 
possiblement a la situació derivada de la COVID-2019.  
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31. SON SAURA-ES BANYULS: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

 
 

SON SAURA-ES BANYULS 

Tipologia de platges B  

Superfície platja 2018 (m2) 5.208 

Capacitat de càrrega 521 

Recompte màxim de persones 76 

Densitat (m2/usuari) 68,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 14% 

Màxim de vaixells 25 

Màxim caiacs 0 

Recompte mitjà de persones 34 

Densitat mitja 154,9 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris és troba durant el mes de setembre 
amb 76 persones a les 17h de la tarda. Es troba per sota 
de la capacitat de càrrega, que és de 521 i la densitat és 
de 68,5m2/usuari.  

 

En aquesta platja hi ha una major afluècia de persones al 
setembre, seguit de l’agost i el mínim es troba al juliol.  

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

4/7/2020 15 19 17 9 6 13 0 0 0 

18/7/2020 37 16 40 5 11 12 0 0 0 

9/8/2020 34 39 68 11 19 25 0 0 0 

23/8/2020 38 41 39 22 12 14 0 0 0 

12/9/2020 61 42 76 7 9 11 0 0 0 

29/9/2020 13 10 0 1 1 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

Tal  com s’aprecia a la gràfica, als últims anys la platja suporta una càrrega de persones d’acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels 
anys, la capacitat de càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten en cinc anys. 

 

Any Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 248 310 8,0 125% 

2000 248 840 3,0 339% 

2001 248 1.497 1,7 604% 

2002 358 661 5,4 185% 

2006 530 117 45,3 22% 

2008 440 203 21,7 46% 

2009 440 36 122,1 8% 

2010 440 201 21,9 46% 

2011 440 112 39,3 25% 

2016 486 723 6,7 149% 

2017 486 30 161,8 6% 

2018 521 4 1302,0 1% 

2019 521 115 45,3 22% 

2020 521 76 68,5 15% 

132,3 114% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: És una platja amb una gran quantitat de restes de posidònia a la vorera i dins la mar. Fet que ha ocasionat, tot i comptar 
amb una gran superfície, que hagi tingut molt poca afluència de gent. Hi ha un cartell informatiu sobre les tortugues marines i et 
demanen que si en veus alguna truquis. 

Incidències: No hi ha boiat ni canal d’entrada i s’han observat embarcacions que arriben fins la costa. Algun dies s’han observat gossos 
a la platja. 

Durant les setmanes de més afluència molta gent dorm amb furgonetes/caravanes al pàrquing o passen la nit a la platja. 

Una part de la barrera que marca el sistema dunar estava caiguda i la gent aprofitava per passar per allà per retallar camí, trepitjant el 
sistema dunar. 

 

 
Cartell informatiu tortuga marina:                                                   Barrera sistema dunar oberta: 
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32. SON SAURA-BELLAVISTA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Ciutadella. Orientat al sud. Arenal format per dues unitats de platges  de mides similars, amb un total de 
520 metres de llarg per 20 d’ample. La platja d’es Banyuls a l’oest i la platja de Bellavista a l’est. Amb uns sistemes dunars ben conservats 
i que separen el mar de la zona humida del darrera i la zona boscosa de pinar. Les platges estan envoltades de costa rocosa baixa, amb 
presència de tenasses litorals. Inclòs a l’ANEI Me-14 i la Xarxa Natural 2000. Platja de tipus B, amb servei de socorrisme. 

 
 

SON SAURA-BELLAVISTA 

Tipologia de platges B  

Superfície platja 2018 (m2) 4.979 

Capacitat de càrrega 498 

Recompte màxim de persones 321 

Densitat (m2/usuari) 15,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 64% 

Màxim de vaixells 53 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 207 

Densitat mitja 24,0 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris és troba al mes de juliol amb 321 
persones a les 17h. Es troba per sota de la capacitat de 
càrrega, que és de 498. La densitat és de 15,5 m2/usuari.  

 

En aquesta platja durant el juliol i l’agost hi ha moltes 
embarcacions, el màxim nombre observat ha estat de 53 
embarcacions. 

 

Com es pot apreciar a la gràfica hi ha una major afluencia 
de persones durant la segona quinzena de juliol i d’agost. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

4/7/2020 92 112 142 11 20 24 0 2 0 

18/7/2020 292 242 311 25 28 33 0 1 0 

9/8/2020 206 199 286 13 20 27 0 0 0 

23/8/2020 244 290 321 28 47 53 2 2 0 

12/9/2020 205 149 297 28 26 37 1 1 0 

29/9/2020 120 109 114 6 6 15 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Als últims anys, la tendència d’aquesta platja ha estat suportar una quantitat d’usuaris major al que pot suportar, però enguany el nombre 
màxim de persones usuàries es troba per sota de la capacitat de càrrega, segurament pels efectes del COVID-19 menys gent ha visitat 
aquesta platja. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 648 474 1,3 73% 

2006 664 475 14,0 72% 

2008 780 437 17,8 56% 

2009 780 465 16,8 60% 

2010 780 625 12,5 80% 

2011 780 637 12,2 82% 

2016 602       

2017 602 581 10,4 97% 

2018 498 650 7,7 131% 

2019 498 648 7,7 130% 

2020 498 321 15,5 64% 

11,6 84% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 

Incidències: Molts usuaris entren dins del sistema dunar de la part oest en direcció a es Talaier, o bé per buscar una zona més tranquil·la 
per l’afluència de persones o per la ombra que es troben davall els arbres. Hi ha una nova passarel·la que ha ajudat disminuir l’afluència 
de gent que transita pel sistema dunar, però té trams oberts que permeten el pas a l’interior del sistema dunar i molta gent passa per 
aquests camins buscant dreceres per arribar a la platja d’Es Talaier i s’acaben formant nous camins dins del sistema dunar. 

El nombre d’embarcacions és molt nombrós i algunes ancoren damunt posidònia. A vegades intenten arribar a la costa sense respectar 
el canal d’entrada, però el socorrista els hi crida l’atenció. 
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33. ES TALAIER: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 Terme municipal de Ciutadella. Orientada al sud. Cala petita (40x20m) i penya-segat baix, conservada en estat natural, de configuració 
estreta i tancada amb un torrent esporàdic que no permet el desenvolupament d’un sistema dunar. Amb pins i savines al darrera. Inclosa 
dins l’ANEI Me-14 i la Xarxa de Natura 2000. Platja de tipus B (consta de farmaciola). 

 

 
 

ES TALAIER 

Tipologia de platges B  

Superfície platja 2018 (m2) 1.367 

Capacitat de càrrega 137 

Recompte màxim de persones 198 

Densitat (m2/usuari) 6,9 

% de la càrrega que suporta la 
platja 145% 

Màxim de vaixells 22 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 92 

Densitat mitja 14,8 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Segons els censos que es van fer al llarg de tot l’estiu el 
màxim d’usuaris en aquesta platja es troba al mes de 
juliol amb 198 persones a les 12h. Es troba per sobre de 
la capacitat de càrrega, que és de 137. La densitat és de 
6,9. Durant la segona quinzena de juliol i el mes d’agost 
s’observen també forces embarcacions, el nombre màxim 
correspon a 22. 

 

Com es pot apreciar a la gràfica destaquen per la seva 
afluència la segona quinzena de juliol i la segona 
quinzena d’agost. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

4/7/2020 51 73 78 4 8 7 0 0 0 

18/7/2020 198 125 105 7 10 18 1 1 0 

9/8/2020 92 59 37 14 15 22 0 0 0 

23/8/2020 155 137 159 10 13 13 0 0 0 

12/9/2020 140 96 84 10 9 7 1 1 2 

29/9/2020 38 18 16 1 1 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com es pot apreciar en la gràfica, des de l'any 2017 aquesta platja compta amb la seva capacitat de càrrega sobrepassada en gran 
quantia. Enguany la platja suporta una càrrega del 145%. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 136 298 4,6 219% 

2002 114 160 7,1 140% 

2006 198 115 17,2 58% 

2008 219 97 22,5 44% 

2009 219 205 10,7 94% 

2010 219 196 11,1 89% 

2011 219 222 9,8 101% 

2015 186 171 10,9 92% 

2017 186 401 4,6 216% 

2018 137 260 5,3 190% 

2019 137 189 7,2 138% 

2020 137 198 6,9 145% 

9,8 127% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
Observacions: Cala molt visitada durat l’època estival a causa de les seves aigües turqueses i la seva proximitat des de Son Saura pel 
camí de cavalls, pel qual s’hi ha d’accedir caminant. La platja no disposa d’una gran extensió d’arena i hi ha una gran quantitat d’usuaris 
per la qual cosa es sobrepassa la capacitat màxima de càrrega que pot absorbir el sistema. 
  
Incidències: Hi ha boiat però no canal d’entrada, tot i així s’observa alguna embarcació que arriba fins la costa. 
S’han observat restes de foc i algun dia algun gos a la platja. 
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34.  CALA EN TURQUETA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Platja del terme municipal de Ciutadella. Orientació sud. De 100m de longitud per 20m. De mida mitjana amb un sortint de roca que la 
divideix amb dues, una al ponent a la boca d’un canaló, i una al llevant amb morfologies dunars. Rodejada de zona boscosa mixta. 
Inclosa a l’ANEI Me-14 i a la Xarxa Natura 2000. Platja tipus B. 

 
 

CALA EN TURQUETA 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 2.808 

Capacitat de càrrega 281 

Recompte màxim de persones 574 

Densitat (m2/usuari) 4,9 

% de la càrrega que suporta la 
platja 204% 

Màxim de vaixells 38 

Màxim caiacs 5 

Recompte mitjà de persones 295 

Densitat mitja 9,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim nombre d’usuaris que s’ha observat és a la segona 
quinzena d’agost amb 574 persones a les 12h. Aquesta xifra es 
troba molt per sobre de la capacitat de càrrega que pot 
assumir la platja. Concretament, la capacitat de càrrega és de 
281 i la densitat correspon a 4,9.  

 

Com es pot apreciar a la gràfica el nombre màxim de persones 
sempre s’ha donat entre les 12h i les 14h, a les 17h disminuia 
l’afluència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

04/07/2020 228 260 286 23 26 28 0 0 0 

18/07/2020 320 208 216 30 37 27 2 5 3 

05/08/2020 410 357 305 28 26 38 3 5 0 

18/08/2020 574 412 222 25 36 18 4 4 2 

01/09/2020 307 291 174 17 19 7 0 0 0 

15/09/2020 270 280 187 10 15 17 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com mostra la gràfica, des de l'any 2000 aquesta platja compta amb la seva capacitat de càrrega sobrepassada en gran quantia. 
Aquest any 2020, encara que la tendència  d’usuaris és descendent, es segueix superant la capacitat de càrrega. 

Any Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2000 224 640 3,5 286% 

2001 224 503 4,4 225% 

2002 203 570 3,6 281% 

2006 215 320 6,7 149% 

2008 258 526 4,9 204% 

2009 258 501 5,2 194% 

2010 258 647 4,0 251% 

2011 258 531 4,9 206% 

2015 271 288 9,4 106% 

2016 271 817 3,3 301% 

2017 271 854 3,2 315% 

2018 281 684 4,0 243% 

2019 281 672 4,5 239% 

2020 281 574 4,9 204% 

4,7 229% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
  
Observacions: Es tracta d’unes de les platges de l’illa amb més usuaris a causa de la seva fama per disposar d’aigües de color blau 
turquesa, transparents i arena blanca, un dels paisatges més buscats pel turista. Aquesta atracció provoca que l’accés al pàrquing de la 
platja estigui ple a les 9h del matí, i per tant, que la platja superi la seva capacitat màxima de càrrega. 
Destacar que aquest any 2020 , hi ha hagut una part de la platja enfangada amb posidònia. Aquest tram s’ha limitat i els usuaris no hi ha 
pogut anar. Aquest fet ha provocat que la part est de la platja estigués més massificada. 
Hi havia venedors de fruita. 
 
Incidències: Es produeix una gran massificació amb l’arribada dels vaixells que realitzen rutes per la costa sud de Menorca. Tot i estar la 
platja plena, per la qual cosa es tanca el pàrquing, a diverses hores del dia  (11h, 14h i 16) arriba un catamarà, o fins i tot dos alhora, 
descarregant una mitjana de 200 persones per vaixell. Això comporta que molts dels usuaris de la platja es queixin sobre la seva 
massificació. 
  
A l’arribada de la platja, pel tram de camí de cavalls de Son Saura - Cala en Turqueta, s’han trobat restes de fems, sobretot de paper 
higiènic. 
 
Hi ha una gran quantitat de gent que es tira des del penyal situat a la part est de la platja, formant un gran escandall. 
Hem vist una gran quantitat de gent amb altaveus, ocasionant molèsties i contaminació acústica. 
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35. MACARELLA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Ciutadella. Orientada al sud. Platja de mides (90 x 30m) més bé reduïdes d’aigües turqueses voltada d’alts 
penyals blancs i pinars verds. Cala encaixada que representa la sortida natural del barranc de Santa Anna, amb un petit sistema dunar 
associat al fons de la cala amb formes poc definides i una conservació deficient degut a la pressió humana. Inclosa a L’ANEI Me-14 i la 
Xarxa Natura 2000. Platja de tipus B, amb servei de socorrisme. 

 

 
 

MACARELLA 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 4.999 

Capacitat de càrrega 500 

Recompte màxim de persones 585 

Densitat (m2/usuari) 8,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 117% 

Màxim de vaixells 81 

Màxim caiacs 8 

Recompte mitjà de persones 255 

Densitat mitja 19,6 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es dóna a la primera quinzena d’agost amb 
585 persones a les 14h. Es troba per sobre de la capacitat de 
càrrega, que és de 500. La densitat és de 8,5.  

 

Cal destacar la gran quantitat d’embarcacions arribant a 81 en 
el mes d’agost. 

Com es pot apreciar a la gràfica hi ha una major afluencia de 
persones durant la priera quincena d’agost.  

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

06/07/2020 145 161 149 21 20 23 3 2 2 

18/07/2020 285 318 181 56 58 59 4 8 3 

05/08/2020 390 585 325 56 81 63 6 4 4 

18/08/2020 418 449 150 52 63 55 7 3 4 

01/09/2020 201 231 131 30 37 32 1 5 3 

15/09/2020 178 216 72 21 23 12 2 2 1 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com es pot apreciar en la gràfica, des de l'any 1999, aquesta platja compta amb la seva capacitat de càrrega sobrepassada en gran 
quantia, sent el 2011 un any molt acusat. Probablement l’augment desmesurat de gent l’any 2011 va ser causat per la publicitat de la 
platja a partir de l’anunci d’Estrella Damm publicat al 2010. Aquest any 2020 s’ha observat una tendència ascendent en relació a l’any 
2019, augmentant el nombre d’usuaris, encara les circumstancies derivades del la COVID-2019.  

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 612 756 8,1 124% 

2000 612 610 10,0 100% 

2001 612 539 11,4 88% 

2002 493 648 7,6 131% 

2006 548 610 9,0 111% 

2008 547 615 8,9 112% 

2009 547 673 8,1 123% 

2010 547 600 9,1 110% 

2011 547 1.501 3,6 274% 

2015 547 1.416 3,4 259% 

2016 487 877 5,6 180% 

2017 487 385 12,6 79% 

2018 500 653 7,7 131% 

2019 500 381 13,1 76% 

2020 500 585 8,5 117% 

8,5 134% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
 
Observacions: La cala de Macarella és una de les platges més conegudes i populars de l’illa, de manera que resulta una visita obligada 
per la majoria de turistes durant l’estiu. Es pot accedir a la platja caminant pel camí de cavalls des de Cala Galdana, una de les 
urbanitzacions més importants de l’illa, o des de Cala Turqueta. Una altra opció per accedir a la cala és el transport públic. Aquest any 
(2020) hem observat una menor afluència de gent que arribava amb bus, però una gran quantitat de gent que arribava a peu o bé des 
de  Cala Turqueta o bé de de Cala Galdana. 
   
Incidències: En diverses ocasions hem escoltat música molt alta de les embarcacions i de les persones que hi estan a la platja, arribant 
amb altaveus i generant una gran contaminació acústica. 
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36. MACARELLETA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Ciutadella. Orientada a sud-est. Amb 40 metres i uns 15 d’amplada és una platja molt encaixada entre 
penyals del barranc que s’endinsen cap al mar. Té pins i molta vegetació que fa que encara conservi algunes formes del sistema dunar 
originals, actualment en regressió. Consta de dunes remuntants amb un sistema major que la seva veïna Macarella. Inclosa a L’ANEI Me-
14 i la Xarxa Natura 2000. Platja de tipus C. 

 
 

MACARELLETA 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 900 

Capacitat de càrrega 90 

Recompte màxim de persones 383 

Densitat (m2/usuari) 2,3 

% de la càrrega que suporta la 
platja 426% 

Màxim de vaixells 81 

Màxim caiacs 8 

Recompte mitjà de persones 207 

Densitat mitja 4,3 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Segons els censos realitzats el màxim d’usuaris es troba a la 
primera quinzena  d’agost amb 383 persones a les 14h. Aquest 
valor es troba molt per sobre de la capacitat de càrrega, que és 
de 90. De fet és unes 5 vegades superior al que la platja pot 
assimilar i la seva densitat és de 2,3.  

 

 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

06/07/2020 110 124 90 10 9 23 2 2 3 

18/07/2020 191 217 197 56 58 59 4 8 3 

05/08/2020 274 383 316 56 81 63 3 2 4 

18/08/2020 332 325 250 52 63 55 4 3 6 

01/09/2020 219 141 115 30 37 32 1 2 2 

15/09/2020 181 155 101 21 23 12 1 3 3 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com es pot apreciar en la gràfica, des de l'any 1999 aquesta platja compta 
amb la seva capacitat de càrrega sobrepassada en gran quantia. Enguany hi ha un descens d’usuaris en relació a l’any 2019, on es va 
donar el màxim d’usuaris comptabilitzats. Encara així, i tenint en compte la situació d’aquest any, el nombre d’usuaris ha sigut molt elevat.  

Any Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 117 178 6,6 152% 

2000 117 280 4,2 239% 

2001 117 155 7,6 132% 

2002 102 320 3,2 314% 

2006 124 230 5,4 185% 

2008 115 288 4,0 250% 

2009 115 383 3,0 333% 

2010 115 345 3,3 300% 

2011 115 432 2,7 376% 

2015 97 421 2,3 434% 

2016 97 317 3,0 327% 

2017 97 279 3,5 288% 

2018 90 340 2,6 378% 

2019 90 454 2,0 504% 

2020 90 383 2,3 426% 

3,7 309% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 
Observacions: Es tracta d’una cala de petites dimensions, a la qual es pot accedir pel camí de cavalls des de Cala Macarella o Cala en 
Turqueta, i una de les més conegudes del litoral de l’illa. Aleshores, tal  com es pot observar a la gràfica anterior, disposa d’una 
sobreocupació d’usuaris, excedint així la seva ocupació màxima. Aquest estiu, i tenint en compte la situació derivada de la COVID-19, 
s’ha pogut comprovar  una gran massificació a la platja.  
Hem observat un gran trànsit de gent que arribava aquesta platja a peu des de Turqueta. 
 
Incidències: S'hi ha comprovat restes de fogueres i part del canyís que delimita el sistema dunar arrancat per fer foc. 
En diverses ocasions hem escoltat música molt alta de les embarcacions i de les persones que hi estan a la platja, arribant amb altaveus i 
generant una gran contaminació acústica. 
Ens hem trobat una gran quantitat de zones del voltant (en direcció a Cala en Turqueta) replet de restes de papers, compreses i tampons 
de tota la gent que va a fer les seves necessitats al voltant, creant un gran impacte tant ambiental com visual. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Massificació de gent  
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37. CALA GALDANA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
La platja de Cala Galdana està situada a 7 km del municipi de Ferreries, és extensa i de forma circular. Aquesta és al fons d’una cala molt 
arrecerada gràcies a la protecció dels penya-segats de més de 40 m que l’envolten. 
Per la part de llevant, la platja acaba de manera dràstica quan per la banda d’aquesta topa amb la paret vertical del penyal. 
En canvi, per la banda de ponent la platja topa amb la sortida del torrent d’Algendar, que en aquest darrer  tram s’ha canalitzat 
artificialment per fer-lo navegable parcialment (actualment serveix de petit port esportiu). 
El seu entorn està urbanitzat per casetes d’estiueig però també per hotels de dimensions considerables: Hotel Sol Meliá el que crea un 
major impacte i hotel Cala Galdana i Audax. 

 
 

CALA GALDANA 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 16.874 

Capacitat de càrrega 3.375 

Recompte màxim de persones 2.210 

Densitat (m2/usuari) 7,6 

% de la càrrega que suporta la 
platja 65% 

Màxim de vaixells 32 

Màxim caiacs 11 

Recompte mitjà de persones 1.233 

Densitat mitja 13,7 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es dóna a la primera quinzena del mes 
d’agost amb 2.210 persones a les 12h. Es troba per sota de la 
capacitat de càrrega, que és de 3.888 i la densitat és de 7,6.  

 

Es pot veure a la gràfica  que és una platja prou freqüentada i 
es fa de manera uniforme  desde juny fins a setembre, 
observant-se un augment a l’agost. Cal remarcar la gran 
afluència d’usuaris tant a juny com a setembre i que es dóna 
amb la mateixa proporció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

05/07/2020 1502 1276 1361 18 17 18 5 3 2 

19/07/2020 1663 1252 1201 19 23 20 4 11 4 

02/08/2020 2210 1720 1518 28 32 25 7 6 4 

16/08/2020 1502 1047 1138 13 16 17 4 3 2 

06/09/2020 902 923 904 16 21 12 2 2 3 

20/09/2020 811 632 627 2 2 2 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels anys, la capacitat de 
càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten. Cal remarcar la tendència ascendent d’usuaris des del 2017, fins a 
2019. Aquest any 2020 hi ha una tendència descendent probablement degut a les circumstàncies derivades de la COVID-2019 . 

 

Any Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2000 3.161 4.350 3,6 138% 

2001 3.161 2.800 5,6 89% 

2002 3.208 2.970 504,0 93% 

2006 4.002 1.800 11,1 45% 

2008 3.341       

2009 3.341 1.739 9,6 52% 

2010 3341 3.265 5,1 98% 

2011 3.341 1.901 8,8 57% 

2016 3.888 2.232 8,7 57% 

2017 3.888 1.838 10,6 47% 

2018 3.375 2.095 8,1 62% 

2019 3.375 2.548 6,6 75% 

2020 3.375 2.210 7,6 65% 

49,1 73% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions:  

Platja molt visitada per la seva localització a la urbanització de Ferreries, la seva accessibilitat, dimensions, comoditat i serveis. S’ha vist 
que és una cala molt familiar i on una gran quantitat de gent fa ús de les taules i la pineda annexa per dinar. S’ha observat que el dia 
més concorregut és el diumenge amb gran quantitat de gent de Ciutadella. 

Incidències:  

Durant l’estiu s’han produït esdeveniments de proliferació de fitoplàncton, desencadenats per les elevades temperatures i afavorits per 
l’augment de nutrients a l’aigua i la intrusió d’aigua dolça provinent del torrent. Aquest fenomen es produeix a la vorera de la platja, i 
depenent d’on bufi el vent, la taca verda-marronosa se situa a un costat o a l’altre de la cala. 
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38. CALA MITJANA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Al terme municipal de Ferreries. Orientada al sud-oest. De 70 per 30 m. Rodejada per penyals alts de marès i un pinar al fons de la 
llengua d’arena blanca. Està inclosa a l’ANEI Me-13 i la Xarxa de Natura 2000 (també la part marina). Platja de tipus B, servei de 
farmaciola. 

 
 

 CALA MITJANA 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 2.147 

Capacitat de càrrega 215 

Recompte màxim de persones 632 

Densitat (m2/usuari) 3,4 

% de la càrrega que suporta la 
platja 294% 

Màxim de vaixells 22 

Màxim caiacs 7 

Recompte mitjà de persones 315 

Densitat mitja 6,8 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es dóna a la segona quinzena del mes 
d’agost amb 632 persones a les 12h. Es troba molt per sobre 
de la capacitat de càrrega, que és de 215 i la densitat és de 3,4.  

 

Es pot veure a la gràfica  que és una platja força freqüentada. 
S’observa un pic molt marcat a la segona quinzena d’agost. Cal 
remarcar l’agument d’usuaris a les 14 h i a les 15 h a setembre 
en relació amb la primera quinzena d’agost. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

11/07/2020 218 220 240 2 6 5 0 0 0 

25/07/2020 330 287 268 6 13 7 4 2 0 

11/08/2020 475 244 140 5 2 0 0 0 0 

24/08/2020 632 373 311 7 22 11 3 5 1 

06/09/2020 516 470 343 4 12 4 7 2 0 

16/09/2019 302 132 167 10 7 5 5 4 3 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 
Tal com es pot apreciar en la gràfica, des de l'any 1999 aquesta platja compta amb la seva capacitat de càrrega sobrepassada en gran 
quantia. 
Es pot observar com hi ha hagut un augment d'usuaris significatiu durant els anys 2010, 2011, 2016 i 2019. Aquest any 2020 la tendència 
ha sigut a la baixa probablement degut a la situació derivada de la COVID-2019. 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 435 423 10,3 97% 

2000 435 600 7,3 138% 

2001 435 319 13,6 73% 

2006 468 515 9,1 110% 

2008 438 568 7,7 130% 

2009 438 475 9,2 108% 

2010 438 892 4,9 204% 

2011 438 975 4,5 223% 

2016 341 949 3,6 278% 

2017 341 706 4,8 207% 

2018 215 770 2,8 358% 

2019 215 1.014 2,1 472% 

2020 215 632 3,4 294% 

6,4 207% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

 

Observacions:  

Mitjana és una cala força coneguda i, s'ha convertit en una visita obligatòria per als visitants de l'illa. A més a més, a ambdós costats de 
la platja s'hi troben altres cales verges conegudes, que forcen el pas dels usuaris a Cala Mitjana. Aleshores, tal com s'ha representat en 
les gràfiques, la platja es troba molt per sobre de la capacitat màxima que pot suportar. Cal destacar que aquest any ha disminuït 
l'afluència, aquesta situació s'ha pogut donar perquè gran part de la zona central de la platja estava anegada amb aigua i posidònia, 
provocant mala olor i que l'espai quedés reduït. 

Incidències:  

Hem observat gran quantitat de gent amb altaveus i música alta. 
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39. TREBALÚGER: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal d’Es Migjorn Gran. Orientada al sud. Platja llarga i ampla (140x25m) voltada per penyals blancs de més de 
20m d’alçada. Típica cala associada a un barranc (Barranc de Trebalúger, dels més llargs i profunds de l’illa) que dóna lloc a un canaló 
encaixat. Sistema platja-duna associat a un torrent, part de la superfície d’arena queda coberta per la vegetació típica, al igual que no 
queda clar el límit entre platja i pinar ja que l’arena entre cap a dins. Inclosa a l’ANEI Me-13 i a la Xarxa Natura 2000 (inclòs la part 
marina). Platja de tipus C. 

 
 

TREBALÚGER 

Tipologia de platges C 

Superfície platja 2018 (m2) 3.190 

Capacitat de càrrega 319 

Recompte màxim de persones 241 

Densitat (m2/usuari) 13,2 

% de la càrrega que suporta la 
platja 76% 

Màxim de vaixells 35 

Màxim caiacs 8 

Recompte mitjà de persones 143 

Densitat mitja 22,2 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es dóna a la segona quinzena del mes 
d’agost amb 241 persones a les 12h. Es troba per sota de la 
capacitat de càrrega, que és de 319 i la densitat és de 13’2.  

Es pot veure a la gràfica que hi ha un nombre major d’usuaris 
la primera quinzena de juliol  que la segona quinzena d’aquest 
mes. Cal destacar que hi ha un pic d’afluència tant la segona 
quinzena d’agost a les 12 hores, com la primera quinzena de 
setembre a les 14 hores. Hi ha un descens acusat la segona 
quinzena de setembre. 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

11/07/2020 120 165 131 14 17 17 2 3 1 

25/07/2020 103 137 113 27 30 32 5 4 0 

11/08/2020 184 159 144 16 14 2 2 1 0 

24/08/2020 241 222 126 20 33 35 4 8 1 

06/09/2020 206 235 116 31 28 16 7 5 2 

16/09/2019 52 74 53 10 19 5 2 6 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels anys, la capacitat de 
càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten, amb excepció de l’any 2011. Aquest any 2020 hi ha una tendència 
a la baixa, degut probablement a la situació generada per la COVID-2019. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega que 
soporta 

2006 617 421 14,7 68% 

2008 370 182 20,3 49% 

2009 370 207 17,9 56% 

2010 370 236 15,7 64% 

2011 370 528 7,0 143% 

2016 558 226 24,7 41% 

2017 558 301 18,5 54% 

2018 319 304 10,5 95% 

2019 319 295 10,9 92% 

2020 319 241 13,2 76% 

15,3 74% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Al llarg de tota la temporada no s’ha posat boiat. 

Incidències: Com el boiat no estava ficat, i per tant tampoc el canal d’entrada, hem observat  que diverses  embarcacions (sobretot 
sense llicència) i embarcacions auxiliars  estiguessin molt a prop dels banyistes, o inclús algunes d’elles arribessin fins a la vorera ( el 
servei de taxi mar )  comportant situacions de perill. Aquesta situació també ha donat que moltes embarcacions auxiliars estiguessin a la 
vorera. 
Caiacs i embarcacions auxiliars a motor entren dins del torrent contínuament. 
Hem vist en diverses ocasions, en la pinada annexa a la platja, restes d’una foguera. I hem observat una gran quantitat de gent que 
acampa a la nit a la pinada. 
En la part est de la platja, hi ha gent que es fica damunt del sistema dunar. 
Diverses embarcacions de grans dimensions ancorades en posidònia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Embarcacions en el torrent: Restes de foguera: Gent el sistema dunar: 
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40. CALA FUSTAM: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal d’Es Migjorn Gran.  Platja petita de 35m per 25m  arrecerada al fons d’un entrant de mar. Rodejada de pinar i 
penya-segats baixos i regulars. Sol acumular moltes restes de posidònia. Està inclosa a l’ANEI Me-13 i a la Xarxa Natura 2000 (incloent la 
part marina).  

 
 

CALA FUSTAM 

Tipologia de platges C 

Superfície platja 2018 (m2) 1.311 

Capacitat de càrrega 131 

Recompte màxim de persones 66 

Densitat (m2/usuari) 19,9 

% de la càrrega que suporta la 
platja 50% 

Màxim de vaixells 11 

Màxim caiacs 9 

Recompte mitjà de persones 28 

Densitat mitja 46,1 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es dóna a la segona quinzena del mes 
d’agost amb 66 persones a les 14h. Es troba per sota de la 
capacitat de càrrega, que és de 131 i la densitat és de 19,9.  

 

Es pot apreciar a la gràfica un pic del nombre de persones a les 
14 h a la segona setmana d’agost.  

 

 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

11/07/2020 19 13 17 6 4 4 0 0 0 

25/07/2020 42 38 36 10 11 8 6 0 0 

11/08/2020 37 24 1 2 0 0 2 0 0 

24/08/2020 47 66 34 7 9 10 9 0 4 

11/09/2020 20 33 19 4 5 2 0 1 0 

16/09/2019 23 17 26 3 4 6 1 2 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels anys, la capacitat de 
càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten. Cal remarcar que, de les dades obtingudes els darrers anys,  al 
2019 i al 2020 es registra el nombre més gran de màxim d’usuaris. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2006 190       

2008 184 14 131,6 8% 

2009 184       

2010 184       

2011 184 38 48,5 21% 

2016 161       

2017 161 54 29,7 34% 

2018 131 28 46,8 21% 

2019 131 76 17,3 58% 

2020 131 66 19,9 50% 

49,0 32% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: 

Platja en bona conservació i poc massificada per la difícil accessibilitat. Gran quantitat de posidònia a la vorera. 

No s’ha ficat el boiat en tota la temporada. 

Incidències: 

Com que no hi ha hagut boiat les embarcacions s’apropen molt a la vorera. Destacar que  el servei de taxi mar,  encara que no hi havia 
canal d’entrada, arribava fins a la vorera. 

Hem observat en reiterades ocasions embarcacions amarrades en posidònia. 

Hem trobat  restes de foguera en diverses ocasions.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Embarcacions a  la vorera: 
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41. CALA ESCORXADA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme municipal d’Es Migjorn Gran. Orientació sud. Amb uns 110m  de llarg per 18 d’amplada. Vorejada per formacions rocoses 
argiloses de menys de 10m. Amb massa boscosa al darrera, inclosa a l’ANEI Me-13 i a la Xarxa Natura 2000 (incloent la part 
marina).  

 
 

CALA ESCORXADA 

Tipologia de platges C 

Superfície platja 2018 (m2) 1.787 

Capacitat de càrrega 179 

Recompte màxim de persones 182 

Densitat (m2/usuari) 9,8 

% de la càrrega que suporta la 
platja 102% 

Màxim de vaixells 24 

Màxim caiacs 6 

Recompte mitjà de persones 81 

Densitat mitja 21,9 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es dóna a la primera quinzena del 
mes de setembre amb 181 persones a les 14h. Es troba 
per sobre de la capacitat de càrrega, que és de 155 i la 
densitat és de 9,8.  

 

Es pot apreciar a la gràfica que a les 12h és l’hora de 
major afluència en aquesta platja, i a més la tendència 
va en augment des de juny fins a arribar al màxim en 
setembre. 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

11/07/2020 87 58 42 11 7 16 0 0 1 

25/07/2020 91 110 70 22 24 13 2 4 2 

11/08/2020 88 106 48 6 5 2 0 2 1 

24/08/2020 182 167 78 20 21 22 4 3 1 

11/09/2020 40 76 43 4 6 2 1 3 0 

16/09/2019 52 74 53 10 19 5 2 6 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 
Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir, excepte els dos últims 
anys en que sobrepassa lleugerament la capacitat de càrrega. Remarcar la gran diferència de valors amb l’any 2018 respecte als 
anys 2019/ 2020. Per aquest motiu s’hauria de fer un estudi continuat per veure si s’han de prendre mesures. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

200
6 

341     
  

200
8 

278 131 21,3 
47% 

200
9 

278     
  

2010 278       

2011 278 114 24,4 41% 

2016 232 126 18,4 54% 

2017 232 96 24,1 41% 

2018 179 43 41,6 24% 

2019 179 181 9,8 101% 
202

0 179 182 
9,8 

102% 

21,3 59% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: 
L’abalisament del boiat  no s’ha ficat en tota la temporada. Hi ha un servei de taxi mar que influeix  en gran manera a augmentar 
el nombre d’usuaris a la platja i cal destacar que arribava fins a la vorera de la platja, encara que no hi havia canal d’entrada. 
S’ha renovat tot el sistema de pilons i corda del sistema dunar i s’ha delimitat una única zona de pas per poder arribar a cala 
Fustam, fet  molt positiu per evitar l’erosió. 
 
Incidències: 
Hem observat en diverses ocasions restes de fogueres. 

El guarda de seguretat de la propietat privada de la zona ens informa que gairebé cada dia es troba amb residus que acaba 
recollint ell mateix,  que hi ha una gran quantitat de gent que va a la pineda a fer les seves necessitats, deixant-ho ple de residus. 
A més, també ens comenta que, molta gent que accedeix a la platja no ve preparada per caminar, no porta calçat adequat ni 
aigua, per la qual cosa, en diverses ocasions hi ha hagut de portar a gent de la platja a Es Migjorn. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou sistema d’abalisament del sistema dunar: 
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42. BINIGAUS: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme municipal d’Es Migjorn Gran. Orientada al sud. Amb una llargada aproximada de 970m i una mitjana de 15m d’amplada 
amb penya-segats baixos de formació argilosa. Està inclosa a L’ANEI Me-13 i a la Xarxa de Natura 2000 (també la part marina). 
Platja de tipus B, amb servei de socorrisme a l’estiu. 

 
 

BINIGAUS 

Tipologia de platges B 

Superfície platja 2018 (m2) 6.844 

Capacitat de càrrega 684 

Recompte màxim de persones 755 

Densitat (m2/usuari) 9,1 

% de la càrrega que suporta la 
platja 110% 

Màxim de vaixells 61 

Màxim caiacs 3 

Recompte mitjà de persones 394 

Densitat mitja 17,4 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

Els recomptes del 2020 mostren un màxim de 755 
usuaris, nombre per damunt de la capacitat de càrrega 
(684), amb una superfície disponible per usuaris de 
9,1m2.  

L’afluència més gran de persones s’ha  donat a la 
segona quinzena del mes d’agost a les 12 h. Cal 
remarcar l’afluència de gent a la primera quinzena del 
mes de juliol, seguida d’un descens a la segona 
quinzena. Remarcar també la tendència a la baixa al 
mes de setembre.  Potser l’ultima quinzena de 
setembre, es va donar aquesta circumstància pel mal 
temps. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

12/07/2020 556 485 365 31 41 21 3 2 1 

26/07/2020 401 320 273 20 16 5 0 0 1 

09/08/2020 594 503 393 24 31 42 1 0 0 

22/08/2020 725 755 602 14 27 61 0 0  0 

12/09/2020 273 303 286 11 10 14 0 0 0 

28/09/2020 75 81 103 0 0 0 0 0 0 



Ús públic a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca. Any 2020

119 

 

 

RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, aquest any 2020 la platja supera la seva capacitat de càrrega, fet que s’ha donat els úlims tres anys 
(2018, 2019 i 2020).  Des del 2016 la tendència ha anat  a la baixa, fins a arribar a aquest any que la tendència és alcista superant-
se el nombre d’usuaris amb relació al 2019, fet que és rellevant tenint en compte les circumstàncies derivades de la COVID-2019. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompt
e màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 522 575 9,1 110% 

2000 522 821 6,4 157% 

2001 522 768 6,8 147% 

2002 997 723 13,8 73% 

2006 1.700 1.280 13,3 75% 

2008 1.559 934 16,7 60% 

2009 1.559 674 23,1 43% 

2010 1.559 727 21,5 47% 

2011 1.559 968 16,1 62% 

2015 1.287 753 17,1 59% 

2016 1.287 1.155 11,1 90% 

2017 1.287 1.157 11,1 90% 

2018 684 823 8,3 120% 

2019 684 733 9,3 107% 

2020 684 755 9,1 110% 

12,9 90% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: S’ha observat un canvi significatiu, amb relació a la morfologia de la platja, on hem pogut observar una 
considerable reducció de l’arena, tant a la part est com oest de tota la platja, fet que ha donat que la gent es concentri més en la 
part central de la platja. Hem vist una gran afluència de gent. 
 
Incidències: L’abalisament del boiat  no arriba fins al final de la platja, per aquest motiu, hi ha un gran nombre d’embarcacions 
amarrades a la part oest de la platja, molt properes a la vorera. 
En diverses ocasions, en aquesta zona, hem vist embarcacions en paral·lel a la costa i molt a prop dels banyistes. 
En la part oest de la platja, hi ha gent que es fica en el sistema dunar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gent en el sistema dunar: 
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43. SANT ADEODAT: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme Municipal d’Es Migjorn Gran. Orientada al Sud. Forma part del conjunt de platges obertes sense típica forma de cala del 
centre-sud de l’illa. Platja allargada de 415 metre per 15, formada per acumulació mixta torrencial de sortida de barrancs i 
acumulació de platja. Sofreix importants variacions de superfície d’arena. Molt estreta i aferrada a l’urbanització. Té dos sortints 
que roca baixos que la separen de les platges contigües. En el cas de Binigaus aquest sortint dona lloc a un petit illot. A l’extrem 
occidental està inclòs a l’ANEI Me-3 i la Xarxa Natura 2000 (tant terrestre com marina). Platja de tipus A, tot tipus de serveis. 

 
 

SANT ADEODAT 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 2.439 

Capacitat de càrrega 488 

Recompte màxim de persones 392 

Densitat (m2/usuari) 6,2 

% de la càrrega que suporta la 
platja 80% 

Màxim de vaixells 5 

Màxim caiacs 7 

Recompte mitjà de persones 200 

Densitat mitja 12,2 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

 

Els recomptes del 2020 mostren un màxim de 392 
usuaris, nombre per sobre de la capacitat de càrrega 
(488), amb una densitat de 6,2. 

L’afluència més gran de persones s’ha  donat a la 
primera quinzena del mes d’agost. Cal destacar el 
remarcat descens de setembre. Aquest motiu es pot 
donar per la baixada d’afluència de gent a Menorca 
junt amb el mal temps registrat en la segona quinzena 
d’agost.  Destacar també el descens d’usuari de la 
segona quinzena de juliol amb relació amb la segona 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

12/07/2020 326 277 244 1 3 1 7 2 0 

26/07/2020 286 102 145 0 0 0 1 0 0 

09/08/2020 392 286 301 5 5 4 4 6 1 

22/08/2020 275 277 185 1 2 4 0 0 0 

12/09/2020 156 155 157 0 0 0 1 0 0 

28/09/2020 21 10 11 0 0 0 0 0 0 



Ús públic a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca. Any 2020

121 

 

 

RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 
 
Tal com s’aprecia a la gràfica s’observa un descens de l’afluència de gent aquest any 2020 ( probablement a causa del fet  que 
alguns  hotels de la urbanització adjacent han tancat en la temporada i altres només han obert a l’agost, derivat de les 
circumstàncies de la COVID-2019). 

 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 363 496 3,7 137% 

2001 363 917 2,0 253% 

2002 989 510 9,7 52% 

2006 1.288 900 7,2 70% 

2007 1.515 670 11 44% 

2009 1.162 411 14 35% 

2010 1.162 - -   

2011 1.162 631 9,2 54% 

2015 1.073 571 9,4 53% 

2016 1.073 674 8,0 63% 

2017 1.073 693 7,7 65% 

2018 488 411 5,9 84% 

2019 488 672 3,6 138% 

2020 488 392 6,2 80% 

7,5 87% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: S’ha col·locat una passarel·la nova de fusta per evitar l’erosió del camí. Hi ha poca sorra  i  la part oest de platja 
quasi ha desaparegut. No s’ha ficat el servei d’hamaques.  

Aquest any no s’ha fet ús de les dutxes per la situació derivada de la COVID-2019. 

Incidències: Hem observat en reiterades ocasions a gent accedint a l’illot de Binicodrell, llançant-se al mar i xafant tota la zona. ( 
El cartell d’accés prohibit estava trencat) 
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44. SANT TOMÀS: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Terme Municipal d’Es Migjorn Gran. Orientada al Sud. Platja oberta i llarga (530 x 25m) de litoral rocós circumdant baix i pendent 
horitzontal. A continuació de la platja s’estén un sistema dunar de savines i pins parcialment destruït pel procés d’urbanització 
del nucli turístic de Sant Tomàs. Actualment el sistema dunar manté un considerable grau de conservació, amb dunes altes i 
vegetació típica. No està a cap espai protegit però limita per l’est amb l’ANEI Me-12. 

 
 

BINIGAUS 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 8.843 

Capacitat de càrrega 1.769 

Recompte màxim de persones 909 

Densitat (m2/usuari) 9,7 

% de la càrrega que suporta la 
platja 51% 

Màxim de vaixells 25 

Màxim caiacs 7 

Recompte mitjà de persones 437 

Densitat mitja 20,2 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

 

Els recomptes del 2020 mostren un màxim de 909 
usuaris, nombre per sota de la capacitat de càrrega 
(1.769), amb una  densitat de 9,7. 

Tal com es veu a la gràfica l’afluència més gran de 
persones es dóna a la primera quinzena d’agost a les 
12 h. Destaca el descens acusat d’usuaris que hi ha a 
setembre, degut, probablement, a la reducció de gent 
que hi ha a l’illa ( derivat de la situació  de la COVID-
2019). La segona quinzena de setembre encara és més 
acusat a causa de les males condicions 

meteorològiques. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

12/07/2020 668 499 521 10 9 8 1 0 0 

26/07/2020 643 416 562 21 17 23 2 1 0 

09/08/2020 909 572 784 23 9 21 0 7 2 

22/08/2020 597 449 465 25 11 20 0 0 0 

12/09/2020 202 185 270 5 4 4 0 0 2 

28/09/2020 56 25 48 0 0 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s’aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d’acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels anys, la 
capacitat de càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 2.717 1.036 13,1 38% 

2001 2.717 1.350 10,1 50% 

2002 2.566 1.085 11,8 42% 

2006 3.016 1.300 11,6 43% 

2007 3.371 1.168 14,1 35% 

2009 2.967 1.054 14,1 36% 

2010 2.967       

2011 2.967 948 15,6 32% 

2015 2.722 950 14,3 35% 

2016 2.722 1.178 11,6 43% 

2017 2.722 1.319 10,3 48% 

2018 1.769 1.019 8,7 58% 

2019 1.769 1.242 7,1 70% 

2019 1.769 909 9,7 51% 

11,7 45% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Platja en bon estat de conservació. Cal remarcar el bon estat del sistema dunar fix que hi ha adjacent  a la platja. 
Hi ha unes passarel·les per accedir al passeig i als hotels que han canalitzat molt bé la zona de pas, evitant passar pel sistema 
dunar i possibilitant el creixement de la vegetació. Seria recomanable que la majoria de platges disposaren d’aquest sistema de 
pas.  
 
Incidències: No s’han observat 
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45. SON BOU-TALIS: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Son Bou-Talis es situa al final de la platja de Son Bou urbanització, amb unes dimensions de 90 metres de llargada per 10 metres 
d’amplada. 

 

 
 

SON BOU-TALIS 

Tipologia de platges B  

Superfície platja 2018 (m2) 19.790 

Capacitat de càrrega 1.979 

Recompte màxim de persones 321 

Densitat (m2/usuari) 61,6 

% de la càrrega que suporta la 
platja 16% 

Màxim de vaixells 6 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 188 

Densitat mitja 105,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Segons els censos que es van fer al llarg de tot l’estiu el 
màxim d’usuaris en aquesta platja es troba al mes d’agost 
amb 321 persones a les 12h. Es troba per baix de la 
capacitat de càrrega, que és de 1979. La densitat és de 
61,6m2/usuari.  

 

Com es pot apreciar a la gràfica hi ha una major afluencia 
de persones durant l’agost.  

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

5/7/2020 236 277 243 4 5 6 0 2 0 

20/7/2020 113 114 92 1 0 1 0 0 0 

2/8/2020 321 300 292 1 2 0 0 0 0 

16/8/2020 258 228 242 4 3 2 0 0 0 

1/9/2020 121 106 100 2 4 4 0 1 0 

15/9/2020 116 92 125 2 3 1 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal  com s’aprecia a la gràfica, la capacitat de càrrega està per sota la quantitat d’usuaris comptats, és a dir, que la platja suporta una 
càrrega de persones d’acord amb el que pot absorbir.  

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 2.526 4.895 5,2 194% 

2001 2.526 832 30,4 33% 

2002 2.571 646 39,8 25% 

2006 3.351 565 59,3 17% 

2008 3.129 665 47,0 21% 

2009 3.129 556 56,3 18% 

2010 3.129 672 46,6 21% 

2011 3.129 584 53,6 19% 

2016 2.567 109 235,5 4% 

2017 2.567 369 69,6 14% 

2018 1.979 444 44,6 22% 

2019 1.979 570 34,7 29% 

2020 1.979 321 61,7 16% 

60,3 33% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: La platja es troba en molt bon estat de conservació i sense comentaris negatius a destacar. L’aigua està molt neta i en 
algunes zones hi ha restes de posidònia seca acumulada.  

Incidències: Un dels dies va pujar molt la marea i l’aigua va fer malbé molts dels pals que delimiten el sistema dunar i les escales d’accés 
a la platja, van estar varies setmanes reparant els desperfectes. 

Al llarg de l’estiu s’han observat alguns gossos. 

 

 

 

Pals caiguts del sistema dunar:                                                         Escala inundada per la pujada de la marea: 
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46. SON BOU-URBANITZACIÓ: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Son Bou és una platja que forma part d’una badia gegantina oberta totalment a la mar orientada al sud i situada dins el terme municipal 
d’Alaior. Compta amb 2,3 quilometres de llargada formant el tram del litoral més extens de Menorca i es caracteritza per tenir un talús 
d’arena ben definit, pendents suaus, aigües cristal·lines i una afluència elevada d’usuaris. 

Es classifica com a platja tipus A.  

Es tracta d’una zona d’alt nivell ecològic protegida per normativa del Govern Balear a través de la seva declaració com a àrea natural 
d’especial interès (ANEI) en zona humida i codi ME003. 

 
 

SON BOU-URBANITZACIÓ 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 26.769 

Capacitat de càrrega 5.354 

Recompte màxim de persones 1.573 

Densitat (m2/usuari) 17,0 

% de la càrrega que suporta la 
platja 29% 

Màxim de vaixells 8 

Màxim caiacs 1 

Recompte mitjà de persones 813 

Densitat mitja 32,9 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es troba al mes d’agost, amb 1573  
persones a les 12h. Es troba per sota de la capacitat de 
càrrega, que és de 5.354. La densitat és de 
17,0m2/usuari.  

 

A la gràfica s’observa que el pic d’afluència es troba 
durant la primera quinzena d’agost. 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

4/7/2020 1007 787 839 7 6 6 1 0 1 

18/7/2020 887 556 796 3 5 2 0 0 0 

9/8/2020 1573 1167 1312 4 8 2 0 0 0 

23/8/2020 1259 803 967 3 4 3 0 0 0 

12/9/2020 649 627 487 2 2 4 1 0 0 

29/9/2020 336 262 322 2 1 1 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

Tal com s’aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d’acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels anys, la capacitat de 
càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten. 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2001 6.577 3.129 105,0 48% 

2002 6.609 2.429 13,6 37% 

2006 8.370 2.493 16,8 30% 

2008 8.023 2.432 16,5 30% 

2009 8.023 2.090 19,2 26% 

2010 8.023 2.200 18,2 27% 

2011 8.023 2.436 16,5 30% 

2016 6.420 2.786 11,5 43% 

2017 6.420 2.621 12,2 41% 

2018 5.354 2.469 13,0 46% 

2019 5.354 2.669 10,0 50% 

2020 5.354 1.573 17,0 29% 

22,5 36% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: El sistema dunar està molt ben delimitat al llarg de tota la platja i la gent respecta la zona tancada sense travessar-la. En 
alguns trams de la vora de la platja hi ha grans quantitats de posidònia morta.  
 
Incidències: Un dels dies va pujar molt la marea i l’aigua va fer malbé molts dels pals que delimiten el sistema dunar i les escales d’accés 
a la platja, van estar varies setmanes reparant els desperfectes. Va quedar molt poca sorra disponible per a les persones usuàries i en 
alguns trams les hamaques ocupaven tot l’espai.  
 
Hi ha ànecs als aiguamolls i s’observa que algunes persones els hi donen de menjar. 
 
 
 
 
 

Ànecs híbrids:              Hamaques ocupen tot l’espai disponible: 
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47. CALA EN PORTER: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal d’Alaior. Orientada al sud. De 120 m de llarg per 60m d’amplada. És una típica platja del sud menorquí, 
bastant tancada i voltada de penyals de més de 40 m d’altura. Al marge oriental hi ha la urbanització i el marge occidental roman 
natural, intacte i està protegit. S’inclou a l’ANEI Me-11 i a la Xarxa Natura 2000. Platja tipus A, amb tot tipus de serveis. 

 
 

CALA EN PORTER 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 7.390 

Capacitat de càrrega 1.478 

Recompte màxim de persones 444 

Densitat (m2/usuari) 16,6 

% de la càrrega que suporta la 
platja 30% 

Màxim de vaixells 24 

Màxim caiacs 8 

Recompte mitjà de persones 215 

Densitat mitja 34,4 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris s’ha censat durant la primera quinzena 
d’agost amb 444 persones a les 12h. Es troba per baix de 
la capacitat de càrrega, que és de 1.478. La densitat és de 
16,6 m2/usuari.  

 

Durant el mes d’agost en aquesta platja també ha hagut 
força agfluència d’embarcacions, el màxim observat ha 
estat durant la primera quinzena d’agost amb 24 
embarcacions. 

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

6/7/2020 91 76 198 4 10 13 0 0 1 

26/7/2020 369 246 313 16 15 11 2 2 1 

5/8/2020 444 389 417 20 24 18 3 4 1 

22/8/2020 311 285 297 11 22 19 6 8 2 

10/9/2020 2 2 112 4 6 9 0 1 0 

25/9/2020 118 94 98 0 0 0 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s’aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d’acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels anys, la capacitat de 
càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten. 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

1999 1.737 542 16,0 31% 

2000 1.737 663 13,1 38% 

2001 1.737 561 15,5 32% 

2006 1.812 997 9,1 55% 

2008 1.923       

2009 1.923 568 16,9 30% 

2010 1.923 624 15,4 32% 

2011 1.923 850 11,3 44% 

2016 1.756       

2017 1.756 930 9,4 53% 

2018 1.478 701 10,5 47% 

 
   

2019 1.478 758 9,7 51% 

2020 1.478 444 16,6 30% 

13,0 40% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Tot i pertànyer a la urbanització de Cala en Porter, la qual és bastant turística, la platja es troba en bones condicions en 
quan a ocupació, ja que el recompte d’usuaris no supera ni s’apropa a la capacitat màxima de càrrega.  

S’ha generat un petit aiguamoll on s’han observat diversos peixos. Estan creixent diferents plantes a la sorra de la platja, sembla que el 
sistema dunar està avançant. Aquests dos fenòmens segurament s’han donat per la menor afluència de gent d’enguany. 

Incidències: A causa de la morfologia de la cala, i en conseqüència la baixa recirculació de l’aigua, les altes temperatures i les afluències 
d’aigua dolça provinents del torrent, es produeixen alguns episodis de proliferació de microalgues. Diversos dies s’ha vist que l’aigua 
estava molt verdosa, aquest fet es desconegut per a moltes persones i a vegades genera preocupació, per exemple, un veí de Cala en 
Porter dubtava de la qualitat de l’aigua d’aquesta platja i del torrent i preguntava si la depuradora aboca les aigües directament a la cala 
i de quina manera pot mirar els anàlisis fets sobre el tema. 

S’ha observat que al sistema dunar hi ha una espècie invasora (Moniatera borda) 

Brots que estan creixent a la sorra:                                                  Aiguamoll amb peixos: 
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48. CALA CANUTELLS: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany municipal de Maó. La platja està orientada al Sud. De 70 metres de llarg per uns 18 d’amplada. La cala està encaixada entre 
penyals verticals de més de 20m d’alçada. No està inclosa en espais protegits però limita amb l’ANEI Me-11 i la Xarxa Natura 2000. Platja 
de tipus A. (sense servei de socorrisme). 

 

 
ES CANUTELLS 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 1.869 

Capacitat de càrrega 374 

Recompte màxim de persones 129 

Densitat (m2/usuari) 14,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 35% 

Màxim de vaixells 61 

Màxim caiacs 5 

Recompte mitjà de persones 66 

Densitat mitja 28,3 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris és troba ala segona quinzena de juliol 
amb 129 persones a les 14h. Es troba sota la capacitat de 
càrrega que és de 374 i la densitat és de 14,5 m2/usuari.  

 

Com es pot apreciar a la gràfica hi ha dos pics màxims 
durant la segona quinzena de juliol i la segona quinena 
d’agost, per tant, la major afluencia de persones es dóna 
al juliol i a l’agost, sent inferior al juny i al setembre. 

 

En aquesta platja també s’ha de contemplat que hi ha molta afluència d’embarcacions, sempre hi ha entre 20 i 60 embarcacions aturades 
a la platja, el màxim s’ha detectat durant la primera quinzena d’agost i correspon a 61 embarcacions. El nombre màxim de caiacs que 
s’han observat són 5. 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

6/7/2020 26 49 37 41 38 40 2 2 0 

26/7/2020 103 129 78 47 51 41 5 2 1 

5/8/2020 88 86 73 61 59 48 3 0 0 

22/8/2020 126 121 109 50 56 48 4 2 1 

10/9/2020  2 51  35 43  0 1 

25/9/2020 17 8 21 21 15 19 0 0 0 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Com s’observa a la gràfica, d’aquesta platja només tenim dades des del 2007. Des d’aquest any fins enguany el nombre màxim d’usuaris 
observats es troba per sota la capacitat de càrrega, per tant la platja pot assumir aquest nombre de persones. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que 
soporta 

2007 282 93 15,1 33% 

2009 193       

2010 193       

2011 193       

2016 373       

2017 373 99 18,9 27% 

2018 374 73 25,6 20% 

2019 374 122 15,3 33% 

2020 374 129 14,5 35% 

17,9 29% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Es tracta d’un petit port amb una platja petita al final de la bocana de la cala, a on també hi desemboca un torrent. El 
reduït espai d’arena i altres característiques de la cala han causat que no sigui tant reconeguda pel turisme i més freqüentada pels locals. 
La cala es troba en bones condicions naturals i s’observa posidònia acumulada a la sorra en un dels extrems de la platja.  

Incidències: S’ha localitzat a diversos usuaris alimentant a les aus aquàtiques, com els ànecs i, aquests estan tan acostumats a que els hi 
donin menjar que quan alguna persona treu menjar s’acosten molt i molesten. S’ha observat usuaris intentant fer fora als ànecs i no 
aconseguir-ho. 

Puntualment algun dia s’ha vist un gos. 
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49. BINIDALÍ: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme de Maó. Orientada al sud. Cala petita i estreta de 17m de llarg per 24m de profunditat, rodejada de roques calcàries. 
No inclosa en l’espai protegit però limita pel llevant amb l’ANEI Me-11. Platja de tipus A, sense serveis. 

 

 
BINIDALÍ 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 282 

Capacitat de càrrega 56 

Recompte màxim de persones 180 

Densitat (m2/usuari) 1,6 

% de la càrrega que suporta la 
platja 319% 

Màxim de vaixells 0 

Màxim caiacs 0 

Recompte mitjà de persones 126 

Densitat mitja 2,6 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 
El màxim d’usuaris es troba al mes d’agost amb 180 persones, aquesta xifra es 
troba per sobre la capacitat de càrrega d’aquesta platja que correspon a 56. De 
fet, en tots els comptatges que es fan durant tot l’estiu sempre es supera la 
capacitat de càrrega que pot absorbir la platja. 

 

Com es pot apreciar a la gràfica la major afluència de persones la trobem a 
l’agost. 

 

 

 Persones 

Data  12h 
1a quinzena juliol 110 

2a quinzena juliol 97 

1a quinzena agost 160 

2a quinzena agost 180 

1a quinzena setembre 81 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Cal remarcar que no es compta amb dades suficients per a poder indicar una tendència, encara que si es pot apreciar com en els darrers 
quatre anys (2017-2020) es sobrepassa la capacitat de càrrega notablement. Aquest any 2020 es supera la capacitat de càrrega de la 
platja en un 319%. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2007 75 84 4,5 112% 

2009 66       

2010 66       

2011 66       

2016 76       

2017 76 121 3,2 159% 

2018 56 165 2,3 295% 

2019 56 124 2,3 221% 

2020 56 180 1,6 319% 

2,8 221% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: La cala es troba en molt bon estat. La zona de bany es suficientment gran pels usuaris de la platja i no hi ha canal 
d’entrada per a les embarcacions ja que es tracta d’una cala molt petita, per tant les embarcacions romanen al límit de l’abalisament.  
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50.  BINIPARRATX: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 Platja del terme de Sant Lluis. Orientació sud però la platja encarada a l’est. De 20 metres per 20 d’amplada. Cala petita d’arena i 
còdols al final d’un barranc encaixada entre penyals alts. Inclosa a l’ANEI Me-11. Platja de tipus C. 

 

 
 

BINIPARRATX 

Tipologia de platges C  

Superfície platja 2018 (m2) 484 

Capacitat de càrrega 48 

Recompte màxim de persones 55 

Densitat (m2/usuari) 8,8 

% de la càrrega que suporta la 
platja 114% 

Màxim de vaixells 0 

Màxim caiacs 0 

Recompte mitjà de persones 36 

Densitat mitja 13,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es troba al mes d’agost amb 55 persones, aquesta xifra 
supera la capacitat de càrrega que equival a 48, la platja suporta un 
percentatge de càrrega corresponent al 113%.  

 

 

Al a gràfica podem veure que la major afluència de gent es dóna durant la 
segona quinzena d’agost. 

 

 

 Persones 

Data  12h 
1a quinzena juliol 41 

2a quinzena juliol 35 

1a quinzena agost 46 

2a quinzena agost 55 

1a quinzena setembre 37 
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Cal remarcar que no es compta amb dades suficients per a poder indicar una tendència, només es tenen dades des del 2018 i des 
d’aquest any la capacitat de càrrega es veu sobrepassada. Enguany el nombre màxim de persones usuàries és menor respecte 
l’any anterior, segurament a causa dels efectes del COVID-19. 

 

Any 
Capacitat 
de 
càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2007 46 35 13,2 76% 

2009 50       

2010 50       

2011 50       

2016 50       

2017 50       

2018 48 53 9,1 110% 

2019 48 89 5,4 185% 

2020 48 55 8,8 114% 

9,1 121% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Es tracta d’una cala petita on la ocupació és limitada, realment no és gaire turística, però tot i així el nombre 
d’usuaris supera la capacitat que pot absorbir la platja. Es troba en bones condicions naturals.  
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51.  BINISAFÚLLER: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Sant Lluis. Amb unes dimensions de 55 per 40 metres. Litoral rocós i baix, de dimensions reduïdes. 
Es de tipologia A. 

 

 
BINISAFÚLLER 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 971 

Capacitat de càrrega 194 

Recompte màxim de persones 176 

Densitat (m2/usuari) 5,5 

% de la càrrega que suporta la 
platja 91% 

Màxim de vaixells 41 

Màxim caiacs 1 

Recompte mitjà de persones 93 

Densitat mitja 10,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris s’ha observat durant la primera 
quinzena de juliol i correspon a 176 persones. Es 
troba per baix de la capacitat de càrrega, que és 
de 194. La densitat és de 5,5 m2/usuari.  

 

Com es pot apreciar a la gràfica els màxims de 
perosnes s’han detectat durant juliol i agost, sent 
mínims al setembre. 

 

També cal remarcar que es tracta d’una cala molt 
visitada per embarcacions, el màxim nombre censat ha estat de 41 embarcacions. 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

11/7/2020 132 84 176 23 26 26 0 1 0 

29/7/2020 122 108 82 37 35 36 1 0 0 

14/8/2020 138 101 83 32 34 32 0 0 0 

27/8/2020 145 121 111 39 41 35 1 0 0 

14/9/2020 110 93 72 19 18 21 0 0 0 

27/9/2020 15 18 8 12 12 11 0 0 0 

28/9/2020  39   13   0  
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

Tal com mostra la gràfica al 2018 la platja suportava major càrrega de la possible, però durant els anys 2019 i 2020 hi ha hagut 
menor quantitat d’usuaris i la capacitat de càrrega de la platja no s’ha superat.  

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

200
6 

182       

200
8 

188       

200
9 

188       

2010 188       

2011 188       

2016 188       

2017 188       

2018 194 193 5,0 103% 

2019 194 169 5,7 90% 

202
0 194 176 

5,5 91% 

5,4 95% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Es tracta d’una cala petita, amb una superfície d’arena reduïda que, per tant, limita l’ocupació d’usuaris. És una 
cala poc reconeguda, majoritàriament freqüentada per gent local o turistes fixes que visiten l’illa anualment. Llavors, es pot 
afirmar que la platja es troba en bones condicions naturals.   

A l’entrada hi ha un cartell explicatiu sobre la posidònia i els seus beneficis. Enguany s’ha arreglat l’escala de ciment que baixa 
fins la platja. 

Incidències: En aquesta platja hi ha una estructura de fusta on es deixen cendres als usuaris per a què no llencin els cigarrets al 
terra, però també hi ha un cartell on posa “platges sense fum, platges saludables”. S’hauria de treure un dels dos cartells, ja que 
són contradictoris. 

 

 
Cartell explicatiu sobre la posidònia:   
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52. BINIBÈQUER: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Platja del terme municipal de Sant Lluís. Orientada al sud. D’uns 100m de llarg per 30 d’ample. Sense espai d’interès protegit. Platja de 
tipus A, urbana, compta amb tot tipus de serveis. 

 

 
 

BINIBÈQUER 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 3.425 

Capacitat de càrrega 685 

Recompte màxim de persones 348 

Densitat (m2/usuari) 9,8 

% de la càrrega que suporta la platja 51% 

Màxim de vaixells 29 

Màxim caiacs 1 

Recompte mitjà de persones 190 

Densitat mitja 18,0 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris es troba a la segona quinzena d’agost 
amb 348 persones a les 14h. Es troba per baix de la 
capacitat de càrrega, que és de 685. La densitat és de 9,8 
m2/usuari. 

 

Com es pot apreciar a la gràfica, en aquesta platja hi ha 
una major afluencia de persones durant l’agost. 

 

També cal dir que és una platja on sempre s’hi hi ha 
embarcacions, el màxim nombre que s’ha observat és 29. 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

11/7/2020 218 189 223 18 16 14 0 0 1 

29/7/2020 215 209 203 29 28 18 0 0 0 

14/8/2020 294 166 207 19 23 19 0 0 0 

27/8/2020 284 348 258 20 17 19 0 0 0 

14/9/2020 289 191 171 15 18 15 0 0 1 

27/9/2020 28 14 10 2 3 2 0 0 0 

28/9/2020  102   6   0  
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 
 

Tal i com s’aprecia a la gràfica, al 2002, 2006 i al 2018 aquesta platja va suportar una càrrega de persones per sobre del que pot absorbir. 
Però la resta dels anys, inclòs aquest 2020, el màxim d’usuaris comptat es troba per sota la capacitat que pot assimilar la platja. 

 

Any Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 685 481 9,0 70% 

2001 685 555 7,8 81% 

2002 587 686 4,3 117% 

2006 644 693 4,6 108% 

2008 778 692 5,6 89% 

2009 778 498 7,8 64% 

2010 778       

2011 778 561 6,9 72% 

2016 644 580 5,6 90% 

2017 644 594 5,4 92% 

2018 685 806 4,0 118% 

2019 685 476 7,0 69% 

2020 685 348 9,8 51% 

6,5 85% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: A l’entrada de la platja hi ha un panell informatiu sobre la Posidònia que ha resultat ser eficient pels usuaris i així conèixer 
la fanerògama.  

Incidències: S’han observat un parell de gossos a la zona de pícnic, abans d’arribar a la platja. Els últims dies d’estiu va caure el cartell 
informatiu sobre la posidònia, que es troba a l’entrada. 

Cartell informatiu sobre la posidònia caigut: 
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53. PUNTA PRIMA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Sant Lluís. Orientació sud-est. Platja totalment urbana de 225 metres per 40 d’amplària. L’acumulació 
d’arena es forma gràcies a una petita entrada de mar, la platja limita directament amb la urbanització i està dividida en dues parts per 
una zona rocosa a la part de llevant. Vorejada de roques calcàries amb curioses formes per l’erosió. Just al davant hi ha l’illot de “s’Illa de 
s’Aire” amb el far. Platja de tipus A, comptant amb tot els serveis. 

 

 
PUNTA PRIMA 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 7.275 

Capacitat de càrrega 1.455 

Recompte màxim de persones 303 

Densitat (m2/usuari) 24,0 

% de la càrrega que suporta la 
platja 21% 

Màxim de vaixells 8 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 156 

Densitat mitja 46,5 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

Es pot apreciar que el màxim d'usuaris és de 303, havent-
hi una superfície per persona de 24,0 m². El màxim 
d’usuaris es va obtenir durant la primera quinzena d’agost 
i es troba molt per sota de la capacitat de càrrega que 
correspon a 1.455. 

 

Com es pot apreciar a la gràfica hi ha una major afluencia 
de persones a l’agost i a principis de setembre, reduint-se 
molt el nombre de persones al juliol i a finals de 
setembre.  

 

 

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

12/7/2020 129 116 97 1 2 1 0 0 0 

30/7/2020 122 53 87 3 1 1 0 0 0 

13/8/2020 303 218 241 4 5 6 0 0 1 

24/8/2020 187 169 249 3 1 1 0 0 2 

13/9/2020 223 138 136 8 7 7 0 1 0 

28/9/2020 34   0   0   
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

Tal com s'aprecia a la gràfica, la platja suporta una càrrega de persones d'acord amb el que pot absorbir. Al llarg dels anys, la capacitat de 
càrrega està per damunt del nombre màxim de persones que la visiten. És l’any que menys persones visiten aquesta platja, segurament a 
causa dels efectes del COVID-19. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que soporta 

2000 1.843 1.265 7,3 69% 

2001 1.843 972 9,5 53% 

2002 1.628 952 8,6 58% 

2006 1.367 854 8,0 62% 

2008 1.501 866 8,7 58% 

2009 1.501 724 10,4 48% 

2010 1.501       

2011 1.501 1.019 7,4 68% 

2015 1.525 615 12,4 40% 

2016 1.525 500 15,3 33% 

2017 1.525 818 9,3 54% 

2018 1.455 561 13,0 39% 

2019 1.455 578 12,6 40% 

2020 1.455 303 24,0 21% 

11,3 49% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: Es tracta d’una platja força freqüentada, ja que es troba a peu de la urbanització de Punta Prima, la qual disposa de 
diversos hotels, apartaments i segona residencia de molts turistes i/o locals, però tot i així està ben conservada i el nombre d’usuaris no 
supera la capacitat de càrrega de la platja. Aquest any l’hotel pròxim a la platja no ha obert i tampoc hi ha hagut servei d’hamaques i 
para-sols. 

S’observa força acumulació de posidònia on trenquen les onades i hi ha un cartell informatiu, a l’entrada de la platja, sobre la posidònia i 
la seva ecologia.  

Incidències: A principis d’estiu la font per rentar-se els peus estava precintada com a prevenció pel COVID-19, però la gent la ha obert i 
l’utilitza.  

Posidònia seca on trenquen les onades: 
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54. CALA ALCAUFAR: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pertany al terme municipal de Sant Lluís. La platja fa 40 metres de llarg per 87m d’amplada i està orientada a l’Est. És curta i ampla, 
limitada per zona rocosa amb vegetació arbustiva per un costat i  per la urbanització per l’altre. Platja de tipus A, només amb servei de 
farmaciola. La part marina està inclosa a la Xarxa Natura. 

 
 

CALA ALCAUFAR 

Tipologia de platges A 

Superfície platja 2018 (m2) 1.478 

Capacitat de càrrega 296 

Recompte màxim de persones 79 

Densitat (m2/usuari) 18,7 

% de la càrrega que suporta la 
platja 27% 

Màxim de vaixells 36 

Màxim caiacs 2 

Recompte mitjà de persones 55 

Densitat mitja 26,7 

RESULTATS 2020: Variacions mensuals 

 

El màxim d’usuaris s’ha identificat al mes d’agost amb 79 
persones a les 14h. Es troba per baix de la capacitat de 
càrrega, que és de 296. Hi ha una superfície per persona 
de 18,7 m².  

 

En aquesta platja sempre s’han observat entre 18 i 36 
embarcacions i de tant en tant algun caiac també. 

 

Com es pot apreciar a la gràfica la major afluència de 
persones es dóna durant el juliol i l’agost i es redueix notablement al setembre.  

 

 Persones Embarcacions Caiacs 

Data  12h  14h  17h  12h   14h  17h  12h  14h  17h 

12/7/2020 59 68 60 23 24 24 0 0 0 

30/7/2020 61 66 44 26 27 28 0 0 0 

13/8/2020 68 79 60 32 36 29 2 0 0 

24/8/2020 52 63 59 30 26 23 1 1 0 

13/9/2020 42 33 39 19 18 18 1 1 1 

28/9/2020 34   18   0   
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RESULTATS 2020: Variacions anuals 

 

 

 

 

Com s’observa a la gràfica, d’aquesta platja només tenim dades des del 2006. Des d’aquest any el nombre màxim d’usuaris observats es 
troba per sota la capacitat de càrrega, per tant la platja pot assumir aquest nombre de persones. 

 

Any 
Capacitat 
de càrrega 

Recompte 
màxim 

Densitat 
(m2/Usuari) 

% Càrrega 
que 
soporta 

2001 290       

2002 290       

2006 263 80 16,5 30% 

2008 263       

2009 263       

2010 263       

2011 263       

2016 281       

2017 281 71 19,8 25% 

2018 296 228 6,5 77% 

2019 296 148 10,0 50% 

2020 296 79 18,7 27% 

14,3 46% 

RESULTATS 2020: Observacions-Incidències-Suggeriments 

Observacions: La cala, de dimensions petites, és majoritàriament freqüentada per gent local i pels hostes de l’hotel Xuroy, situat a peu 
de platja. Gràcies a la reduïda massificació que pateix la platja durant els mesos estivals, la pressió antròpica no resulta un greu impacte, 
per la qual cosa es conclou que es troba en bones condicions. Hi ha força acumulació de posidònia a la sorra, en un dels extrems de la 
platja. 

En aquesta platja anys anteriors s’havien observat proliferacions de fitoplàncton que deixaven l’aigua amb una coloració verdosa, però 
aquest any l’aigua estava molt neta i cristal·lina. 

Incidències: S’han observat gossos i excrements de gos a la sorra. El cartell de peu de platja ha caigut, està col·locat sobre la paret per a 
què es llegeixi, però no està subjecte al terra. 
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BLOC IV: REFLEXIONS I CONCLUSIONS 

 
5.  Reflexions i conclusions 
 
Com era esperable degut al confinament i a la reducció de mobilitat per el Covid-19, el nombre 
d’usuaris a les platges de Menorca ha disminuït amb respecte als anys anteriors, i si descartem l’any 
2018 en que va haver problemes metodològics, ha sigut l’any amb menor nombre màxim d’usuaris. 
 
La suma del nombre màxim d’usuaris a les 54 platges controlades durant l’any 2020 ha sigut de 19.901 
usuaris, un 29% menor que les dades obtingudes l’any 2019. Encara que les variacions mensuals en el 
nombre màxim d’usuaris ha tingut una tendència similar als anys anteriors, amb valors màxims a 
l’agost, intermedis al juliol i menors al setembre, s’ha obtingut una diferencia màxima entre l’any 2019 
i 2020 a la segona quinzena de setembre (descens del 52%) i menor a la segona quinzena d’agot 
(descens del 19%). Si es tenen en compte únicament 21 platges (platges amb un seguiment continu 
des de l’any 2001) també s’obté un descens similar del 27%. 
 
També s’han detectat diferencies anuals segons el tipus de platja. Les platges de tipus A son les que 
han reduït més el nombre d’usuaris amb respecte a l’any 2019, un 38% de mitjana , sobre tot a finals 
de setembre en que es va obtenir una disminució del 67% amb respecte a l’any 2019. Les platges de 
tipus B han tingut una disminució mitjana del 16%, sobre tot a la primera quinzena de juliol amb una 
disminució del 43% amb respecte a l’any 2019, encara que durant la segona quinzena d’agost s’ha 
obtingut un increment del 4% amb respecte a l’any 2019. Les platges de tipus C son les que han 
disminuït menys amb respecte a l’any 2019, un 10%, variant des de la segona quinzena de setembre 
en que van disminuir un 39%, però únicament un 2% a la segona quinzena d’agost. Les dades 
obtingudes de les 21 platges seguides anualment han sigut similars (platges A descens del 45%, 
platges B descens del 14%, i platges C descens del 4%). 
 
Tal como era d’espera al disminuir el nombre d’usuaris, la superfície disponible per usuari s’ha vist 
incrementada amb respecte als dos anys anteriors, i el valor mitjà a les 54 platges ha passat de 13,3 
m2/usuari a l’any 2019 a 23,5 m2/usuari a l’any 2020. Aquest increment de superfície disponible s’ha 
observat als tres tipus de platges. 
 
La capacitat de càrrega mitjana (N= 54 platges) ha disminuït aquest any 2020 amb un valor del 83%, 
menor que el 102% obtingut l’any 2019. S’ha pogut observar que el valor mitjà no ha sobrepassat el 
100% en cap mes dels anys 2019 i 2020. Al obtenir aquest valor entre els diferents tipus de platges 
s’obté que las de tipus B son les que més sobrepassen el 100%, i que l’han sobrepassat tant l’any 2019 
(132%) com l’any 2020 (11%). Si obtenint les mitjanes considerant únicament les 21 platges que 
disposen d’una sèrie de dades més llarga, es pot veure que des de l’any 2010 s’han obtingut valors 
superiors al 100%. 
 
Les dades disponibles mostren que encara que els valors mitjans es mostren per davall de la capacitat 
màxima de les platges, hi ha una sèrie de platges que estan sobresaturades habitualment i que això 
passa casi tots els anys. La modificació de la superfície considerada idònia per usuari (de 15 m2/usuari 
a 10 m2/usuari a les platges de tipus B i C) ha suposat una variació important en el nombre de platges 
que han tingut sobresaturació, el que unit a la disminució de visitants d’aquest any per efecte de la 
Covid-19, ha tingut com efecte que hi hagi menys platges amb sobresaturació, però aun així, aquest 
any 2020 ha hagut 16 platges sobresaturades (3 platges tipus A, 9 platges tipus B i 4 platges tipus C). 
 
Les dates d’us públic i de mobilitat a les platges de la reserva de biosfera de Menorca obtinguts els 
últims anys aporten suficient i adequada informació per poder realitzar una bona gestió de les 
platges, el que amb tota seguretat redundarà en una millor conservació dels hàbitats, i una millor 
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valoració de les platges per part dels seus usuaris. Les enquestes de percepció dels usuaris portades a 
terme en els últims anys ens han mostrat una preocupant percepció de que cada vegada hi ha més 
platges amb sobresaturació. 

Per al futur es important establir com a objectius disminuir la sobresaturació a algunes platges, 
augmenta l’ús de les platges amb menor us. Durant els últims anys s’han portat a terme diferents 
mesures de gestió, algunes amb resultat positiu i altres de negatiu. 

 

Platges que deuen millorar la seva gestió 

Platges A (21 platges) 

De les 21 platges tipus A, hi ha nou en que mai han tingut sobresaturació i 12 que han tingut 
sobresaturació alguns anys. D’aquestes últimes destaquen Cala en Blanes amb 7 de 11 anys amb 
sobresaturació, Son Xoriguer amb 7 de 12 anys, i Binidalí amb 5 de 5 anys amb sobresaturació. 

 

 
N Sense sobresaturació Tipus N Amb sobresaturació Tipus 

8 Arenal d'en Castell* A 11 Tirant - Platges de Fornells A 

9 Son Saura - Son Parc A 24 Cala en Blanes A 

25 Cala des Degollador - Platja Gran A 26 Sa Caleta A 

44 Sant Tomàs* A 27 Santandria A 

46 Son Bou - urbanització* A 28 Cala Blanca A 

47 Son Bou - urbanització* A 29 Cala en Bosc* A 

48 Es Canutells A 30 Son Xoriguer* A 

53 Punta Prima A 37 Cala Galdana* A 

54 Cala Alcaufar A 43   Sant Adeodat* A 

   49 Binidalí A 

   51 Binisafúller A 

   52 Binibèquer A 

 

 

Platges B (21 platges) 

De les 21 platges tipus B, hi ha vuit en que mai han tingut sobresaturació i 13 que han tingut 
sobresaturació alguns anys. D’aquestes últimes destaquen Cala Viola de Ponent amb 4 de 4 anys amb 
sobresaturació, Binimel·là-platges petites amb 5 de 10 anys, Pregonda-S’Embarcador amb 10 de 13 
anys, Es Talaier amb 7 de 12 anys, Cala en Turqueta amb 14 de 14 anys, Macarella amb 11 de 15 anys, 
Macarelleta amb 15 de 15 anys, i Cala Mitjana amb 11 de 13 anys amb sobresaturació. 

 

 
N Sense sobresaturació Tipus N Amb sobresaturació Tipus 

1 Cala Mesquida B 13 Cala Viola de Ponent B 

2 Es Grau B 15 Cavalleria B 

7 s'Escala B 17 Binimel·là - platges petites B 

12 Tirant - Binidonairet B 19 Pregonda - S'Embarcador B 

18 Binimel·là - platja gran B 23 La Vall - Es Tancats B 

20 Pregonda - platja gran B 31 Son Saura - Es Banyuls B 
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22 La Vall - Es Bot B 32 Son Saura - Bellavista B 

45 Son Bou -Atalis* B 33 Es Talaier B 

   34 Cala en Turqueta B 

   35 Macarella B 

   36 Macarelleta B 

   38 Cala Mitjana B 

   42 Binigaus* B 

 

 

Platges C (12 platges) 

De les 12 platges tipus c, hi ha sis en que mai han tingut sobresaturació i sis que han tingut 
sobresaturació alguns anys. D’aquestes últimes destaquen Cala Rotja amb 3 de 5 anys amb 
sobresaturació i Biniparratx amb 3 de 4 anys amb sobresaturació. 

 

 
N Sense sobresaturació Tipus N Amb sobresaturació Tipus 

3 Cala d'es Tamarells del Sud C 5 Platja d'en Tortuga (Morella) C 

4 Cala des Tamarells (Sa Torreta) C 6 Cala Presili (Capifort) C 

10 Cala Pudent C 14 Cala Rotja (Cavalleria) C 

16 Cala Mica C 39 Trebalúger C 

21 Cala Pilar C 41 Cala Escorxada C 

40 Cala Fustam C 50 Biniparratx C 

 

 

Les solucions de les platges mes sobresaturades es deuen estudiar individualment, però amb una visió 
de conjunt, realitzant una gestió adequada dels pàrquings, del servei públic de transport, i de l’accés 
marítim tipus golondrina. Per exemple, no sembla adequat tancar el pàrquing de Macarella i 
Macarelleta però permetre que anualment hi hagi una entrada d’unes 94.000 persones via transport 
públic. En aquest cas es tindria que estudiar la possibilitat de limitar o retirar el servei públic a aquestes 
platges que son les més sobresaturades de Menorca, i que als últims anys estan patint un important 
impacte ambiental i un increment de insatisfacció per part dels usuaris 

 

 

 

 
 


