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RESUM
El present treball intenta analitzar l’aprofitament de les dades cadastrals per tal de definir
l’Estructura General i Orgànica del municipi d’Eivissa. La metodologia s’inicia mitjançant un
procés de filtratge de les dades alfanumèriques dels registres del cadastre, amb la que es
crea una base de dades pel municipi d’Eivissa. Posteriorment, s’annexen als elements
cartogràfics mitjançant l’eina “Join” de software GIS.
Es confeccionen mapes fruit de l’aprofitament de la codificació d’usos i destins d’edificacions
en planta significatives. Les mancances de les dades del Cadastre a l’hora de definir l’EGOT
es complementen amb l’ús de fonts complementàries. El Mapa Urbanístic de les Illes
Balears aporta nous usos prevists al planejament per definir la seva configuració futura.
L’EGOT ens serveix per interpretar la transformació territorial que és fruit dels cicles
econòmics, en el context de les forces del mercat turístic-immobiliari, l’atracció d’aquest
espais pel capital, la seva extensió reduïda i els moviments migratoris que ha experimentat.
Per finalitzar, avaluam els avantatges i inconvenients d’aquest assaig d’ús del Cadastre i del
seu anàlisi mitjançant SIG per a la definició de l’EGOT.

ABSTRACT
The present work tries to analyse the use of the cadastral data to define the General and
Organic Structure of the town of Ibiza. The methodology starts through a process of
alphanumerical data filter of the land registration is going to be configured a database for the
town of Ibiza, which later will be joined with a GIS software.
Maps make fruit of the utilization of the codification of uses and destinations of places in
plant significant. The cadastral data gaps at defining the EGOT are complemented with
complementary data sources. The Urbanistic Map of the Balearic Islands contributes new
land use foreseen in the planning to define its future configuration.
The EGOT becomes the urban planning in the context of the power of the tourist-real estate
market, as a result of his excellent Mediterranean situation, its reduced extension and the
hard migration volume that has experienced.
Finally, are evaluated the advantages and disadvantages of this survey based on using the
land register and its analysis through GIS to define the EGOT.
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ÀMBIT GEOGRÀFIC
Des de l’antiguitat, les illes de la mar Mediterrània constituïren bases estratègiques
d’aprovisionament pels grans imperis colonitzadors del Mare Nostrum1. L’illa de d’Eivissa fou
ocupada inicialment per pobles d’origen ibèric. Durant el primer mil·lenni a.C., hi
comercialitzaven per les seves costes mercaders fenicis, i posteriorment foren ocupades
pels grecs. (Sáenz de Valicourt, 2011).
El municipi d’Eivissa (Figura 1) és un dels cinc termes municipals de l’illa d’Eivissa, el més
petit en extensió (només 11,16 km²), però el més gran en població (49.689 habitants l’any
2017), fet que el converteix en el municipi amb major densitat de població de totes les illes
Balears i Pitiüses, amb 4.452,41 habitants per km². Limita al nord amb els termes
municipals de Santa Eulària des Riu i Sant Antoni de Portmany i a l’oest amb el de Sant
Josep de sa Talaia; per l’est i el sud, amb la mar (Prats & Prats,1989-2018).
La situació de la ciutat d’Eivissa en relació al seu context regional ha variat molt des de la
seva fundació al segle VII a.C. quan els cartaginesos varen fundar Ebusus, actualment la
ciutat d’Eivissa. A l’antiguitat, Eivissa era la ciutat fenícia més septentrional del Mediterrani
Occidental, fet que, la situava amb avantatge a l’hora de comercialitzar amb les colònies
grecoromanes del nord (Rullan, 2006).

1

Esdevé una regió històrica de la mar Mediterrània durant l’antiga Roma.

1

Assaig de l’aprofitament de les dades del Cadastre per definir
l’Estructura General i Orgànica del Territori del municipi d’Eivissa.

La fisonomia de la capital no ha canviat gaire des de la seva fundació; un nucli fortificat
sobre un petit turó anomenat Dalt Vila, i el port, a partir del qual s’han desenvolupat els
barris residencials i turístics de la ciutat baixa.
El municipi ha experimentat una evolució econòmica al galop ja que ha passat de tenir una
economia agrària, a dependre d’ una economia turística, on la incidència del sector industrial
ha tengut un pes irrellevant.

Figura 1. Situació Geogràfica del municipi d'Eivissa.
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1. INTRODUCCIÓ
Al llarg del temps, la insularitat ha induït a una doble tendència: apertura/replegament.
La tendència cap a la comunicació amb l’exterior és fruit de la necessitat, degut a la
mancança de recursos propis. Mentre que la propensió al replegament i aïllament ho és
quan la primera no pot efectuar-se o quan el valor estratègic del seu territori s’ha convertit en
un objectiu de potències exteriors. Ambdues tendències han modelat secularment l’ocupació
humana de l’illa: preferentment interior amb el predomini de l’aïllament o abocada al litoral
quan l’hegemonia ha esdevingut a les relacions amb l’exterior(Artigues, 2006).
Des de sempre l’ocupació del territori per al desenvolupament d’activitats humanes n’ha
implicat una certa transformació. Els aprofitaments de caire econòmic determinen bona part
dels interessos socials i en funció d’aquests se n’esdevé una o altre configuració territorial.
Amb el temps les societats canvien i amb elles el seu territori i paisatge.
A Europa, al llarg de la segona meitat del segle XX l’expansió de l’activitat turística com a
activitat econòmica ha duit amb si fortes transformacions del sòl. El procés d’urbanització
viscut per a adaptar-s’hi ha capgirat completament l’ús del propi sòl i amb ella la concepció
de l’espai. L’impuls de les àrees urbanes ha estat important en moltes àrees costaneres
d’Europa, en particular en el Mediterrani occidental (European Environmental Agency, 2006).
A moltes regions s’han arribat a configurar fins hi tot grans “continums urbans” de superfícies
artificials localitzats a trams litorals de províncies com Alacant o Màlaga.
El continu creixement de l’activitat turística en les dècades posteriors va anar estretament
lligada al desenvolupament urbanístic, integrant paulatinament tot del territori. Es pren en
consideració el que esmenta Rullan (2002); les petjades turístico-urbanístiques s’estructuren
en tres booms o períodes de desenvolupament: primer boom (1955-1973), segon boom
(1973-1991) i tercer boom (1991-actualtitat). Tot i això alguns autors com Pons (2011) o
Murray et al.(2017) marquen la fi del tercer període coincidint amb la crisi de 2008. Cada un
d’aquests períodes s’arrelà en el territori de manera particular. L’enorme creixement en
l’ocupació del sòl durant les darreres dècades feu que s’anessin implantant progressivament
mesures de planejament de les distintes administracions públiques amb la finalitat de
regular-lo.
El Cadastre immobiliari és un registre administratiu en el que es descriuen els béns
immobles rústics, urbans i bices (Bens de característiques especials). Aquesta descripció
compren les seves característiques físiques, jurídiques i econòmiques, entre les que es
troben: la seva localització, referència cadastral, superfície, destí, classe de cultiu o
aprofitament, construcció, representació gràfica, valor cadastral i titulars(Conejo & Quintana ,
2007).
Fa aproximadament 30 anys, a les Gerències Territorials del Cadastre només accedia a la
cartografia digital el “gurú del sistema d’informació geogràfica”, la resta del personal tècnic
gestionava mapes en paper(Conejo & Virgós , 2001).
Per altra banda, els Sistemes d’Informació del Cadastre, i en concret, el Sistema
d’Informació Geogràfica Cadastral, han evolucionat passant de subministrar serveis
corporatius per la pròpia organització al subministrament de serveis universals a Internet,
destinats a ciutadans i Administracions Públiques.
Avui en dia, són una font a l’abast de tothom, el tractament de les quals és complex però
alhora és emprat cada cop més ja que facilita moltes tasques d’ordenació del territori i
planejament urbà.
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Per a l’elaboració d’aquest treball es compta amb una formació prèvia que es va assolir
durant el curs 2016-2017 on vaig desenvolupar tasques de descàrrega de dades cadastrals
i tractament d’aquestes mentre era alumne col·laborador del Tipus A del departament de
Geografia de la Universitat de les Illes Balears.
Finalment, vaig decidir desenvolupar el meu Treball de Fi de Grau sota aquest enfocament ,
però amb una àrea d’estudi i uns objectius diferents.

2. OBJECTIUS
Els objectius que es plantegen per a aquest estudi s’estructuren en un gran objectiu
principal, i com a conseqüència deriva en diversos objectius secundaris lligats a l’objectiu
principal.

2.1. Objectiu Principal
 Assajar l’aprofitament de les dades vectorials i alfanumèriques del cadastre per
l’estudi de l’EGOT d’Eivissa.
Esdevé l’objectiu principal del present estudi ja que es cerca estudiar la viabilitat de les
dades del cadastre per tal de desenvolupar anàlisis del territori, i alhora determinar si és una
eina adequada per elaborar l’Estructura General i Orgànica d’un territori.

2.2. Objectius Secundaris
 Assajar la metodologia per definir l’EGOT del municipi d’Eivissa.
En relació a la viabilitat de les dades del cadastre per tal de definir l’EGOT, es duu a terme la
tasca d’intentar definir l’EGOT de l’illa d’Eivissa mitjançant les dades del cadastre i altres
fonts cartogràfiques complementaries
 Desenvolupar tècniques SIG com a suport gràfic territorial de la caracterització
dels béns immobles i urbanístics.

3. METODOLOGIA I FONTS
3.1. Metodologia i Procediments de treball
A l’hora de desenvolupar les metodologies de treball cal fer esment que per cada objectiu
s’ha desenvolupat un treball específic que alhora ha esdevingut en un procés detallat i
minuciós.
A continuació es detalla el procediment tècnic que s’ha emprat per aquest treball. Consta
d’un procés previ de descàrrega i tractament de dades per determinar l’Estructura General i
Orgànica del Territori, un assaig de l’aprofitament d’aquesta font mitjançant l’ús de SIG pel
cas d’estudi que és el municipi d’Eivissa, d’on fem un repàs de la seva evolució històrica per
tal d’establir els vincles amb els grans cicles econòmics, complementat amb d’altres fonts i
treball de camp.
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3.1.1. Determinació de l’EGOT mitjançant les dades del cadastre.
Descàrrega i Tractament de Dades
El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu que depèn del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de
característiques especials. Es troba regulat pel Text Refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari2, sent la inscripció en el mateix obligatòria i gratuïta, fet que ho diferencia d'un
altre registre que trobem al nostre país com és el Registre de la Propietat.
Els béns immobles que contempla el cadastre es classifiquen en tres tipologies:
 Urbans: El sòl on s’ubica és de naturalesa urbana, d’acord amb la normativa
cadastral.
 Rústics: El sòl on s’ubica és de naturalesa rústica. S’entén com aquella superfície
que no és catalogada com urbana ni es trobi integrada en un bé immoble de
característiques especials.
 De característiques especials: Constitueix un conjunt complex d’ús especialitzat
(integrat per sòl, edificis, instal·lacions i obres d’urbanització i millora) que, no
obstant, té caràcter unitari i està lligat de forma definitiva pel seu funcionament. És
configurat a efectes cadastrals com un únic immoble sempre que es comprengui en
un dels següents grups:
i.
ii.
iii.

Destinats a la producció d’energia elèctrica, gas, al refinament de petroli i les
centrals nuclears.
Les preses hidràuliques, salts d’aigua i embassaments, incloent el seu llit,
exceptuant les destinades exclusivament al regadiu.
Les autopistes, carreteres i túnels de peatge, així com els aeroports i ports
comercials.

D’entrada, el que es va fer fou extreure un certificat de persona física digital validat per la
Direcció General del Cadastre, amb la finalitat de poder accedir a la Seu Electrònica del
Cadastre i accedir als serveis de descàrrega que requereixen una autorització prèvia.
Dintre d’aquests, mitjançant el certificat esmentat, s’accedeix al portal de descàrrega de
dades i cartografia per municipi. Tot seguit, es completen uns formularis de dades personals,
i s’envien per correu electrònic les dades alfanumèriques i cartogràfiques del municipi
d’Eivissa.
Les dades del Cadastre contenen la seva data d’actualització. Segons la seu electrònica del
Cadastre, aquests fitxers s’actualitzen dos cops anualment, sempre en les següents dades:
 Primera setmana de febrer.
 Primera setmana d’agost.
La data de generació dels arxius per a quest treball, correspon al 19/01/2018 i el dia que es
descarregaren des de la seu electrònica del cadastre fou el 28/03/2018.
Un cop descarregades les dades de la seu electrònica, es procedeix al tractament de les
dades alfanumèriques. Aquestes es descarreguen en un arxiu de text en format .CAT el qual

2

El text refós de la llei del Cadastre Immobiliari s’aprova el 5 de març de 2004 mitjançant el Reial Decret
Legislatiu 1/2004 i entra en vigor el 9 de març de 2004. Referència : BOE-A-2004-4163.
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s’ha de filtrar en funció de les plantilles (format Excel) del fitxer informàtic de remissió del
cadastre3, per tal d’aconseguir la identificació i descripció de les dades del registre.
De tots els registres existents, es filtraren els registre d’unitat constructiva
(Fitxer Tipus 13), registre de construcció (Fitxer Tipus 14) i el registre de l’immoble
(Fitxer Tipus 15). Aquest filtratge es va dur a terme amb la Referència Cadastral com a eina
de referència a la hora de seleccionar el contingut següent dels béns immobles del municipi
d’Eivissa:







Data de construcció del bé immoble.
L’exactitud de la data de construcció.
El destí del bé immoble.
El tipus de la reforma en el cas que s’hagi reformat el bé immoble.
La data de la reforma.
L’antiguitat del bé immoble.

El resultat del filtratge de les dades alfanumèriques esdevé en un seguit de taules on
apareix el contingut anteriorment esmentat, el qual s’annexarà a la informació cartogràfica
(Fotmat Shapefile).
Per tal d’annexar les taules , s’ha emprat l’eina “Join” del software de GIS “ArcMAP”.
Aquesta, permet unir els atributs d’una entitat amb una altra basada en la seva relació
espacial, la qual en el present assaig esdevé la referència cadastral.
Com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu principal és assajar l’aprofitament de les dades
del cadastre per a dur a terme estudis en Ordenació del Territori. Per tant, tenint com a base
la referència cadastral, i duent a terme un altre filtratge a la capa “CONSTRU”, la qual és la
que conté tota la informació cartogràfica del cadastre, es pretén diferenciar cada tipus de
destí segons la seva nomenclatura.
El cadastre presenta una simbologia pròpia, la qual ve desglossada al manual de codificació
d’usos i destins de locals en plantes. Aquest fitxer descriu les nomenclatures que s’empren
en la cartografia cadastral espanyola per definir els usos i els destins de cada un dels béns
immobles existents. A les taules 2 i 3 es pot observar un recull de la codificació “d’usos i
destins de locals en plantes significatives” per al municipi d’Eivissa la qual presenta un total
de 70 destins/usos diferents.
Pel present anàlisi metodològic, dels setanta usos que contempla el Cadastre, s’ha duit a
terme una nova agrupació configurant un total de 7 grans tipologies, les quals es presenten
a continuació:








Oferta Turística
Establiments de Restauració
Oferta Comercial
Activitat Industrial
Habitatges
Sòl Sense Edificar
Sense Dades

3

El Registre informàtic del Fitxer digital de remissió del cadastre de béns immobles urbans, rústics i
de característiques especials és un document d’accés lliure en format online extret de la seu
electrònica del cadastre. Té una datació Data: 10/03/2011 Font: http://www.sedecatastro.gob.es/ .
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Unes línies més avall es presenta una taula on es detallen els codis del Cadastre i com a tal
els destins que fonamenten els nous grups de codificació. Els destins que contempla el
Cadastre es detallen a les taules 1 i 2 tal i com s’ha explicat unes línies més a dalt.

Nou Grup

Codi Cadastre

Oferta Turística

GH1,GH2,GH3,GH4,GH5,GP1,GP2,GP3,GS1,GS2,GT1,GT2

Restauració

GC1,GC2,GC3,GR1,GR2,GR3

Oferta Comercial

CAT,CBZ,CCE,CDM,CFN,CLB,CMB,CPA,CTJ,E

Equipaments

AAL,AAP,EBS,ECL,EIN,EMS,EPR,KDP,KES,KPL,O06,O16,O44,O99,
PAA,PDL,PGB,PJA,RCP,RCT,RPR,RSN,TAD,TCM,TSL,YAM,YCB,YCL
,YGR,YHG,YHS,YRS,YSN

Activitat Industrial

IAL,ICN,IEL,IMD,IMM,IMT,IMU,IPT,IVD

Habitatges

V

Sòl Sense edificar

M

Taula 1. Relació entre els codis del Cadastre i la nova codificació d’usos. Font: Elaboració pròpia .
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Codificació d'usos i destins de locals en plantes significatives
Codi Cadastre
AAL
AAP
CAT
CBZ
CCE
CDM
CFN
CLB
CMB
CPA
CSP
CTJ
EBS
ECL
EIN
EMS
EPR
GC1
GC2
GC3
GH1
GH2
GH3
GH4
GH5
GP1
GP2
GR1
GR2
GR3
GS1
GS2
GT1
GT2

Codificació d'Usos
Emmagatzematge
Emmagatzematge
Comerç
Comerç
Comerç
Comerç
Comerç
Comerç
Comerç
Comerç
Comerç
Comerç
Ensenyança
Ensenyança
Ensenyança
Ensenyança
Ensenyança
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Destí
Magatzem
Aparcament
Automòbils
Basar
Minoritari
Personal o Domèstic
Financer
Llibreria
Mobles
A l'engròs
Supermercat
Teixits
Bàsica
Casal de Cultura
Institut
Museu
Professional
Cafè 1T
Cafè 2T
Cafè 3 T
Hotel 1E
Hotel 2E
Hotel 3E
Hotel 4E
Hotel 5E
Apt. Bloq.Lujo 1C
Apt. Bloq.Lujo 2C
Restaurant 1T
Restaurant 2T
Restaurant 3T
Hostal p 1E
Hostal p 2E
Colònia Luxe 1C
Colònia de Luxe 2C

Taula 2. Codificació d’usos i destins de locals en plantes significatives.
Font: Elaboració pròpia mitjançant dades del Cadastre.
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Codificació d'usos i destins de locals en plantes significatives
Codi Cadastre
IAL
ICN
IEL
IMD
IMM
IMT
IMU
IPT
IVD
KDP
KES
KPL
M
O06
O16
O44
O99
PAA
PDL
PGB
PJA
RCP
RCT
RPR
RSN
TAD
TCM
TSL
V
YAM
YCB
YCL
YGR
YHG
YHS
YRS
YSN

Codificació d'Usos
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Esportiu
Esportiu
Esportiu
Solar
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Públic
Públic
Públic
Públic
Religiós
Religiós
Religiós
Religiós
Espectacles
Espectacles
Espectacles
Habitatge
Altres Usos
Altres Usos
Altres Usos
Altres Usos
Altres Usos
Altres Usos
Altres Usos
Altres Usos

Destí
Alimentació
Construcció
Electricitat
Fusta
Manufacturada
Metàl·lica
Maquinària
Petroli
Vidre
Estadi
Poliesportiu
Piscina
Sòl sense edificar
Metges i Advocats
Arts Plàstiques
Immobiliària
Altres Activitas
Ajt. 20.000 Hab.
Delegació
Govern
Jutjat Comarcal
Capella
Catedral
Parròquia
Sanitari
Auditori
Cinema
Sala Múltiple
Habitatge
Ambulatori
Club
Clínica
Guarderia
Higiene
Hospital
Residènica
Sanatori

Taula 3. Codificació d’usos i destins de locals en plantes significatives.
Font: Elaboració pròpia mitjançant dades del Cadastre.
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3.1.2. Definició de l’EGOT del municipi d’Eivissa.
A l’hora d’assajar l’aprofitament de les dades cadastrals per definir l’EGOT del municipi
d’Eivissa, s’ha emprat com a base la definició del Diccionari d’Urbanisme-Geografia Urbana i
Ordenació del territori. Aquesta definició es tractarà en profunditat a l’apartat de l’Estat de la
qüestió.
Segons el planejament i la legislació espanyola, l’Estructura General i Orgànica del Territori
és el que està materialitzat avui en dia, i el que contempla el planejament. Aquest assaig
metodològic amb l’ús del cadastre només ens permet definir la primera, és a dir,
l’actual. Per tant, per intentar arribar a la prevista, s’empra el MUIB.
El segon episodi del present estudi consta d’un assaig per intentar definir l’EGOT del
municipi d’Eivissa. Es troba estretament lligat a l’objectiu principal i n’esdevé la seva
continuació, es a dir, la següent passa a seguir.
Un cop annexades les dades alfanumèriques a les cartogràfiques, s’intenta assajar el seu
aprofitament per tal de representar gràficament els elements de l’EGOT amb l’objectiu de
confeccionar una representació gràfica de la utilitat del cadastre per determinar l’Estructura
General i Orgànica del Territori.
Tal i com es pot veure a la Taula 1, el cadastre codifica dintre del grup “hotel” tant l’oferta
turística com l’oferta de restauració, la qual té un paper diferent dintre de l’estructuració del
territori. Per tant, a l’hora d’analitzar el seu aprofitament s’han separat tot i ser englobats
dintre del mateix grup ja que no tenen el mateix pes els hotels i els hostals que els bars i
restaurants alhora d’estructurar un territori.
Finalment, s’han emprat un seguit de dades en format WMS obtingudes de diverses fonts
cartogràfiques públiques del Govern de les Illes balears per tal de complementar les
limitacions de les dades del cadastre.

3.1.3. Evolució històrica de l’EGOT del municipi.
Com a darrer concepte metodològic del present estudi, s’ha elaborat una comparació entre
els estudis sobre evolució històrica de l’EGOT del municipi d’Eivissa. Aquest es fonamenta
en donar una passa més enllà al procés metodològic de l’objectiu principal, i com a tal va
lligat a la definició de l’EGOT.
Tant Rullan (2006) com Sáenz de Valicourt (2011) exposen una evolució històrica de la
classificació del sòl, així com del planejament i de l’evolució urbanística del municipi.
Per tant, es pretén confeccionar un EGOT del municipi per cada una de les
etapes(booms/crisis) del mode de regulació del capital turístic que defineix Murray
et al., (2017).

3.1.4. Treball de Camp
Durant els dies 22 i 23 de Desembre de 2017, aprofitant una estada a l’illa es dugué treball
de camp pel municipi d’Eivissa amb l’objectiu de comprovar si les dades que es contemplen
al cadastre es corresponen amb l’actualitat, i alhora analitzar les possibles diferències.
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3.2. Fonts emprades per a dur a terme l’estudi
Determinació de l’EGOT mitjançant les dades del cadastre.
Per tal d’assajar l’aprofitament de les dades cadastrals, s’han emprat els següents manuals:
 Manual de descàrrega i tractament d’informació alfanumèrica en format CAT.
Document
en
línia.
Disponible
a
:
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/manual_descargas_cat.pdf
[Consulta: 28/03/2017].
 Manual de Descàrrega de Cartografia en format Shapefile. Document en línia.
Disponible a : http://www.catastro.minhap.es/ayuda/manual_descargas_shapefile.pdf
[Consulta: 28/03/2017].
 Manual d’interpretació dels arxius en format CAT on es detalla el tipus de
registre
del
bé
immoble.
Document
en
línia.
Disponible
a
:
http://www.catastro.minhap.es/documentos/formatos_intercambio/catastro_fin
_cat_2006.pdf . [Consulta: 28 /03/2017].
Fonts complementaries al Cadastre per a la definició de l’EGOT del municipi d’Eivissa.
 Mapa
Urbanístic
de
les
Illes
Balears.
Disponible
a
< http://muib.caib.es/mapurbibfront/visor_index.jsp > . [Consulta: 13 /04/2017].

:

 Visor de l’IDEIB. Disponible a : < http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp >.
[Consulta: 01 /04/2017].

4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
En el següent punt es tracta la base documental del present assaig. Consta de quatre
apartats vinculats entre sí, els quals s’estructuren en: Creixement Urbanístic, Cadastre i SIG,
Estructura General i Orgànica del Territori, i finalment, Ordenació del Territori. Aquest punt
esdevé molt important dintre de l’assaig ja que l’EGOT té una estructura molt complexa.

4.1. Creixement Urbanístic
Segons Salvà (1989), l’ordenació del territori a les Illes Balears ha experimentat diverses
etapes, que s’han realitzat mitjançant diversos instruments legals, i que han anat
evolucionant en funció de la normativa general i els factors polítics i econòmics de cada
etapa/moment.
Les Illes Balears s’han vist immerses de ple en aquest procés de transformació territorial. No
obstant la insularitat n’ha evitat arribar al grau d’urbanització d’altres regions mediterrànies.
Aquí particularment el turisme de masses va començar a brotar a partir de la introducció dels
vols xàrter (Goermsen, 1997) a la dècada dels cinquanta.
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A principis dels anys seixanta, la ciutat d’Eivissa estava marcada per fet de ser una ciutat
petita que superava lleugerament els 10.000 habitants. L’arribada del turisme de masses
capgirà la situació i suposà una transformació territorial, econòmica i social pel municipi. Tal i
com esmenten Prats & Prats (1989-2018), els successius plans generals així com les
revisions corresponents, han permès una forta densificació urbana sense la dotació
d’equipaments, fet que ha provocat efectes molt negatius per a l’estructura urbana i el
funcionament de la ciutat.
Durant tots aquests anys fins a l’actualitat, aquestes situacions han configurat un model
d’organització territorial que es veurà completament modificat en relació a la dedicació
exclusiva de les illes al turisme ja que la implantació i el desenvolupament de les activitats
turístiques ha donat lloc a un nou model d’organització territorial on l’ús social del territori
s’ha estructurat quasi monogràficament cap a l’oci (Rullan, 2006).
El creixement urbanístic ha estat desordenat i caòtic amb una mancança de planificació
oficial (Salvà, 1989) que ha donat lloc a un territori marcat per la forta pressió turística , i com
a conseqüència s’ha experimentat un esgotament progressiu dels recursos del territori.
Fent referència a Murray et al. , “el període comprès entre 1956 i 2000 esdevé l’època de les
majors transformacions territorials que s’han produït a les Illes Balears. Aquestes
transformacions han estat impulsades per la força motriu del turisme de masses. A més, els
anys contemplats coincideixen amb moments transcendentals en la història recent de les
Illes Balears” (2010, pàgina 3).
Les Illes Balears es caracteritzen per tenir un turisme de masses de Sòl i platja. Aquest fet
ha generat una massificació i expansió de l’activitat turística per tot Europa i com a tal, a
partir de 1960, l’arxipèlag balear experimenta una generalització del desplaçament turístic
que provocarà una estructura econòmica desequilibrada, amb una gran dependència del
sector terciari. Aquest condicionant ha donat lloc a un procés de desequilibri sectorial, també
anomenat terciarització.
El territori balear experimenta tot un seguit de processos de progrés econòmic anomenats
“BOOMS” , i per altra banda els períodes de regressió anomenats “CRISIS”. Per tal
d’explicar la situació econòmica vinculada al turisme de masses que afecta al litoral balear,
es divideix en cinc períodes en relació a crisis. Aquestes etapes s’han desenvolupat seguint
el que esmenta Murray et al., (2017).
La primera etapa contempla el període establert fins als anys seixanta, o bé fins als inicis del
“Desarrollismo”. Compren un període on es comença a abandonar el ressò de la segona
guerra mundial i la postguerra espanyola tot i que a nivell estatal sempre anirà una passa
enrere respecte als moviments de recuperació econòmica del continent europeu ja que a
Espanya es viu una situació d’aïllament de l’exterior.
A principis dels anys cinquanta, es contempla la recuperació Europea amb l’origen de les
vacances pagades, els “Vols Charter” i l’aparició dels primers touroperadors (1956). Uns
anys més tard, a finals de la dècada dels 50, és quan al territori espanyol s’inicia l’abolició de
l’autarquia i com a tal l’obertura i la liberalització de l’economia cap a l’exterior mitjançant el
Pla Nacional d’Estabilització econòmica, creat al 1956.
Amb l’obertura cap a l’exterior, es produeix el primer Boom Turístic(1960-1973) que va
lligat a l’expansió del turisme de masses per tot Europa, i el fet de que l’arxipèlag balear es
converteixi en un dels inputs d’oferta turística de sol i platja més important per la societat
europea.
Com a conseqüència té lloc un increment tant de l’oferta com de la demanda turística fet que
suposa un augment del creixement urbanístic al litoral insular i el turisme es converteix en la
primera activitat econòmica de les balears. A més, en relació a aquest creixement
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s’experimenta un impuls en el mercat laboral illenc ja que hi ha uns forts corrents migratoris
sobretot de la meitat meridional de la península Ibèrica que ve a treballa a les Illes Balears.
La inauguració de l’aeroport d’Eivissa al 1963 incentiva encara més aquest procés migratori
que es comença a experimentar.
Durant el període comprés entre el 1974 i el 1993 l’escenari global es situa de ple amb la
crisi del petroli, així com amb el final del règim fordista i l’erupció del nou sistema
post fordista, el qual esdevé la solució per sortir d’aquesta crisi gràcies als processos de
reestructuració i l’adopció de noves lògiques encaminades cap al del Liberalisme. Pel que fa
a l’arxipèlag balear, es desenvolupa un canvi de model ja que amb la crisi apareix la figura
de l’apartament, i el turisme hoteler deixa de ser el pilar bàsic, fet que suposarà un
creixement exponencial de l’oferta turística al litoral insular. Aquest període és el que es
coneix com la crisi fordista i la reestructuració neoliberal.
Al 1986, té lloc l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, fet que suposa un impuls molt
important per l’economia espanyola i que alhora és una peça clau per l’aparició del tercer
boom turístic.
Aquest és fruit del tractat de Maastricht l’any 1992, on les Illes Balears es consoliden com
una peça molt important d’Europa. Esdevé una etapa molt expansiva, on el demanda
turística creix extremadament, i alhora experimenta una pujada extraordinària de la
influència turística. Cal destacar com té lloc una diversificació de l’oferta amb diverses
modalitats turístiques noves. Aquesta segmentació comporta un nou impuls per noves
activitats turístiques que alhora incentiven nous indrets del territori amb l’arribada de creuers
o bé amb noves modalitats com són el cicloturisme, el golf, i la nàutica d’entre els més
destacats. No obstant això, el turisme de sol i platja continua essent el dominant. Convé
ressaltar que aquest creixement de la demanda coincideix amb un creixement immobiliari
important, fet que condiciona una segona onada d’immigració molt important.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, s’experimenta un canvi molt significatiu ja que el
sector immobiliari entra en joc, i es comencen a comprar molts d’habitatges al litoral balear
fruit de la bombolla Immobiliària que afecta a tot el territori nacional. Aquest es caracteritza
per ser un període on el creixement econòmic i el creixement urbanístic van lligats de la ma
ja que el flux migratori que es desplaça a les illes té un alt poder adquisitiu que veu el litoral
eivissenc com una oportunitat de negoci.
Finalment, el 15 de setembre de 2008 té lloc la gran crisi econòmica la qual té un impacte
molt significatiu que encara avui en dia és present. La situació fallida del banc d’inversió
Lehman Brothers col·lapsà els Estats Units, i posteriorment la resta d’economies
desenvolupades.
La situació al territori espanyol, i paral·lelament a l’arxipèlag balear fou desatrossa. La crisi
econòmica afectà tots els sectors econòmics balears, i com a tal va tenir un impacte sever
en l’activitat turística. Com a conseqüència molts d’establiments es declararen en situació
fallida, i el nombre de turistes va disminuir.
Pel que fa al seu impacte sobre el territori, ha deixat una forta petjada en totes les zones
costaneres ja que s’aturaren moltes construccions, i al mateix temps el creixement
exponencial que experimentava el litoral i les seves zones més pròximes, disminuí.
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4.2. Cadastre i SIG
Avui en dia, encara que no ens n’assabentem, vivim en un món el qual està ple de sistemes,
que esdevenen una relació entre sí mitjançant connexions. Per tant, s’estableixen entramats
de connexió entre els diversos components dels sistemes formant xarxes.
El desenvolupament d’un SIG exclusiu per l’organització de la ciutat, els seus barris i espais
verds, presenta una innumerable variabilitat de capes per desenvolupar. Avui en dia, la
majoria de les ciutats importants del nostre país tenen sota la seva estructuració i
organització, un sistema d’informació geogràfica que els hi permet aconseguir una millor
administració del planejament urbà.
I és que el fet de superposar capes a un mapa Georreferenciat, permet visualitzar al mateix
temps aspectes tan bàsics com carrers, cases, espais verds, llocs d’esbarjo, fotografies
d’aquests o fins i tot una imatge satèl·lit de tota la superfície confrontant. A més, al mateix
temps un dels principals avantatges que presenta un SIG, és la capacitat de combinar els
plànols i les taules amb la informació desitjada sobre les capes representades, així com la
ràpida localització d’aquestes.
La direcció General del Cadastre té entre les seves competències la conformació i
manteniment de les bases de dades Cadastrals. Segons la quarta disposició addicional de la
Llei 39/1988 “Els cadastres immobiliaris rústics i urbans estan constituïts per un conjunt de
dades i descripcions dels béns immobles, amb expressió de superfície, situació, cultius o
aprofitaments, qualitats, valors, i les corresponents circumstàncies físiques, jurídiques i
econòmiques que determinin la propietat territorial i la defineixin en tots els seus aspectes i
aplicacions”.
Tal i com afirmen Conejo & Virgós (2001), la cartografia és un suport gràfic del territori que
esdevé imprescindible per la gestió cadastral que permet:
 Localitzar i identificar béns immobles de naturalesa rústica i urbana.
 Assignar-les-hi referència cadastral, element imprescindible per identificar i localitzar
els béns.
 Mesurar superfícies
 Recolzar treballs de valoració
 Detectar errades i omissions en la informació cadastral.
Per tant, és per tots aquets motius que la Direcció General del Cadastre disposa de
cartografia cadastral urbana i rústica dels 7.589 municipis inclosos en el seu àmbit de
competències, el qual correspon a tot el territori nacional, exceptuant el País Basc i la
Comunitat Foral de Navarra.
A finals dels anys vuitanta, els Sistemes d’Informació Geogràfica comencen a distribuir-se
comercialment a Espanya. Llavors, el Cadastre juntament amb l’IGN i l’ICONA4
desenvolupen un del primers projectes informàtics que incorporaven una nombrosa quantitat
de cartografia digital a un SIG(Conejo &Quintana, 2007).

4

L’Institut per a la Conservació de la Naturalesa(ICONA) fou un organisme administratiu espanyol per a l’estudi i
actuació en la conservació de la naturalesa, que mitjançant el Decret Llei 17/1971 de 28 d’octubre, reemplaçava
al preexistent de la “Dirección General de Montes”. Fou substituït el 1991 per la Direcció General de la
Conservació de la Naturalesa, i les seves competències passaren a l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia
Agrària i Alimentària.
Font: Wikipèdia. Disponible a : < https://es.wikipedia.org/wiki/ICONA >. Consulta [21/05/2018]
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Avui en dia hi ha tot un seguit de facilitats informàtiques i d’accés alhora d’accedir a
qualsevol dipositari virtual de dades o informació geogràfica. La direcció General del
Cadastre compta amb el seu propi projecte de dades cadastrals en 3D així com un dipositari
on es poden fer totes les consultes sobre un bé immoble determinat. Paral·lelament, compta
amb un seguit de serveis WMS al Centre Nacional d’Informació Geogràfica on es poden
descarregar i permeten treballar amb ells, malgrat que el fet de ser una connexió mitjançant
un codi extern de servidor GIS, limita la seva capacitat d’edició i creació sobre aquest.
Finalment, convé ressaltar l’estreta relació que existeix entre els SIG i l’urbanisme des de la
seva arquitectura bàsica (Castellanos, 2010), és a dir, entre els seus elements principals i la
importància d’aquets en la planificació(components espacials, mètodes d’adquisició de
dades, plataformes informàtiques i tipus de dades a tractar).

4.3. Estructura General i Orgànica del Territori
A l’hora de parlar sobre l’EGOT cal fer un seguit de matisos .
Fent referència al que diu el Diccionari i Glossari d’Ordenació del Territori de la Universitat
d’Alacant, l’Estructura General i Orgànica del Territori (EGOT) com l’expressió emprada per
la legislació urbanística espanyola que es refereix a la reunió dels integrants substancials del
planejament urbanístic, en el conjunt del terme municipal, és a dir, a la classificació del sòl i
a la determinació dels sistemes generals.
Per dur a terme aquest treball, s’ha emprat de base la definició proposada per Zoido et
al.,(2013), de la qual se n’ha desenvolupat una explicació més detallada línies més a vall.
Tal i com esmenta Zoido et al., l’EGOT esdevé “l’expressió emprada per la legislació
espanyola que fa referència a la reunió dels integrants substancials del planejament
urbanístic, en el conjunt del terme municipal, és a dir, a la classificació del sòl i a la
determinació dels sistemes generals” (2013,pàgina 165).
Seguint la definició de Zoido, s’entén la classificació del sòl com la determinació del
planejament urbanístic consistent en diferenciar tres grans tipus d’usos del sòl d’un municipi,
en funció de la seva relació amb el procés d’urbanització; sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no
urbanitzable. Altrament, la legislació espanyola de sòl defineix els Sistemes Generals com
l’element substancial de l’estructura urbana. Aquests són els següents:
 Sistemes Generals de Comunicacions.
 Les Zones Verdes.
 Els Equipaments Comunitaris.
Com que l’EGOT no és un concepte nou, i alhora és molt emprat, trobem moltes definicions,
les quals tenen diversos matisos diferents entre elles, però el gruix del contingut principal
conté el mateix significat.
Segons el planejament i la legislació espanyola, l’EGOT materialitza l’estat actual i el que es
té previst d’un territori. En el present assaig, el cadastre ens permet desenvolupar només
l’actual, i per intentar arribar a la prevista s’ha emprat el Mapa Urbanístic de les Illes Balears.
Tal i com es contempla a la disposició sisena de l’article 37 de la Llei 12/2017 de 29 de
Desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, en relació a les determinacions del Pla General,
“es definirà l’estructura general i orgànica del territori integrada pels sistemes generals viaris
i de comunicació, i els criteris que garanteixin una mobilitat urbana sostenible, així com pels
sistemes generals d’espais lliures i zones verdes públiques en una proporció que, amb
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caràcter general, no serà inferior a 5m² per habitant; i pels sistemes generals d’equipaments
i infraestructures en proporció adequada a la població prevista en el planejament, amb
indicació de les zones de protecció corresponents.
El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, defineix
l’Estructura General i orgànica com els sòls necessaris i imprescindibles pel correcte
funcionament del model urbanístic definit pel planejament urbanístic i/o territorial. Inclou els
sistemes generals de comunicacions, espais lliures, equipaments (inclòs els serveis tècnics)
i les seves reserves.
Cal destacar el fet el qual l’existència de l’EGOT a la normativa municipal és d’obligat
compliment; ja sigui al PGOU o bé a les NNSS.
L’actual PGOU d’Eivissa presenta una sèrie de problemes urbanístics bàsics, d’índole
demogràfica i socioeconòmica, causats per l’escassa superfície del terme municipal, per
l’actual situació de les infraestructures de comunicacions, per la manca d’espais lliures i
equipaments comunitaris, per les caresties d’alguns serveis urbans bàsics i la poca capacitat
de gestió urbanística municipal. Des de la seua aprovació, el 1987, el PGOU ha vist
aprovades nou modificacions puntuals (Cuesta, 1987-2018).

4.4. Ordenació del Territori
L’ordenació territorial i urbanística ocupa, des de fa molts d’anys, un lloc predominant en el
debat social en una comunitat com les Illes Balears, les característiques intrínseques de la
qual, tant del seu suport físic com del seu ús, en requereixen la presència gairebé inevitable
i de manera continuada. D’això es desprèn la necessitat imprescindible de disposar de les
eines adequades que permetin aprofundir en el seu coneixement i evolució (Munar, 2006).
Un d’aquets instruments bàsics és l’entramat jurídic que la sosté, que té la particularitat –en
una societat democràtica i activa com la nostra -, d’haver de completar i renovar tot aquest
entramat legislatiu a mesura que la classe política dicta allò que la població li demana. És,
per tant, una matèria viva que requereix una actualització i posada al dia constants.
La CAIB ha dictat en els anys que porta en funcionament un abundant cos normatiu en
matèria de legislació territorial i urbanística. L’ordenació del territori efectuada per la pròpia
CAIB des de la seva constitució(1983) fins a dia d’avui ha donat lloc ja a una extensa tasca
normativa, malgrat que amb resultats molt desiguals. Cal destacar al respecte que l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma la competència
exclusiva en matèria “d’ordenació del territori, incloent el litoral, urbanisme i habitatge“
(art. 30.3), i que, juntament amb aquesta, concorren altres competències autonòmiques
amb clara incidència sobre el territori, com carreteres o ports esportius. És quan, d’ençà
d’aquestes competències (En les que la CAIB té fins i tot la potestat legislativa), la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ha dictat una nombrosa i extensa normativa sobre aquestes
matèries, que no ha deixat de créixer des de llavors de forma regular.
Entre aquesta normativa destaquen diversos instruments de planejament supramunicipals
(d’àmbit autonòmic o bé d’àmbit insular), que plantegen problemàtiques interessants en
relació amb el planejament a nivell municipal.
Fent referència al que diu Rullan(2007), l’ordenació del territori ha esdevingut una aspiració
reivindicada per les administracions i la societat a partir del moment en què el paisatge, tant
l’urbà com el rural, s’ha començat a percebre com a desordenat. A partir d’aquest moment,
ningú no reivindica la desordenació del territori, tothom en defensa l’ordenació.
Basant-se amb el Diccionari de l’espanyol jurídic de la RAE i el CGPJ, es pot entendre per
Pla General d’Ordenació Urbana com l’instrument de planejament, de naturalesa normativa,
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en el que s’estableix l’ordenació urbanística integral municipal, que resulta indispensable per
a que pugui produir-se el planejament de desenvolupament i l’activitat urbanitzadora i
edificadora en relació al règim determinat en el pla per a cada tipologia de sòl.
Tal i com es preveu a la normativa, la pràctica totalitat de les normatives autonòmiques
inclouen el “concepte” del que esdevé el Pla General. Per tant, en el cas de les Illes Balears,
a l’apartat 1 de l’article 35 de la Llei 12/2017 de 29 de Desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears, contempla que els plans generals com “instruments d’ordenació integral i de
caràcter estructural del seu territori”:
a) Comprendran el terme municipal complet.
b) Classificaran el sòl urbà, rústic i, en el seu cas, urbanitzable, per la determinació del
règim jurídic corresponent.
c) Definiran els elements fonamentals de l’estructura general i orgànica, i de l’ordenació
estructural establerts en l’article 37 de la present Llei.
d) S’establiran les previsions temporals o prioritats per al seu desenvolupament i
execució, així com els terminis i les condicions per a la seva revisió.

5. RESULTATS
En el següent punt s’exposen els resultats del present estudi.

5.1. Definició de l’EGOT mitjançant les dades del cadastre.
A continuació s’exposa gràficament l’aprofitament de les dades del cadastre per tal de definir
l’EGOT del municipi, fruit del qual s’han obtingut un total de 7 mapes en funció del destí que
representen al registre de construcció.
En primer lloc, tal i com s’ha comentat anteriorment a la metodologia, el cadastre agrupa en
el grup d’HOTELS (Taula 1) tota l’oferta turística i l’oferta d’establiments destinats a la
restauració. A l’hora d’estudiar el seu aprofitament, s’ha adoptat el criteri de fer una
separació en dos grups; d’una banda l’oferta turística del municipi (Figura 2), i d’altra banda
l’oferta d’establiments de restauració (Figura 3). Aquest matís es deu al fet que no tenen el
mateix pes a l’hora d’estructurar un territori els hotels i apartaments que els bars, cafès i
restaurants.
Oferta Turística
L’oferta turística es localitza al litoral del municipi, sobretot a la seva meitat més meridional,
amb una elevada concentració al continu costaner que s’estén des de Dalt Vila passant per
la Platja de Ses Figueretes fins Platja d’en Bossa. La localització de l’oferta turística segueix
alhora una seqüència gradual ja que els hotels de menor prestigi es situen a la zona de Ses
Figueretes, mentre que a Platja d’en Bossa els establiments turístics tenen una major
reputació (4 estrelles).
Altrament, el Port d’Eivissa té un paper clau ja que és un input d’atracció de capital i de luxe.
Per tant, és al mateix port on es situa l’establiment amb major renom (5 estrelles).
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Figura 2 . Mapa de l’allotjament turístic del municipi d’Eivissa.
Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades del Cadastre.

Establiments de Restauració
Quant a l’oferta d’establiments de restauració, cal destacar l’acumulació d’aquest al voltant
del Port i la zona de Ses Figueretes, però ressalta la seva situació a Dalt Vila, on el nombre
d’aquets creix exponencialment. Si bé no destaquen per la seva extensió ja que són
pràcticament establiments de dimensions reduïdes, s’ha de tenir en compte el volum que
representa per quantitat d’establiments.
Aquets segueixen una lògica d’assentament vinculada al turisme de sol i platja, i sobretot als
serveis. Durant els darrers anys, l’arribada de creuers a Eivissa ha augmentat notablement.
Aquest tipus de turista és un perfil de classe mitja-alta que cerca uns establiments de
prestigi i qualitat. Per tant, aquest creixement d’establiments de restauració es troba
estretament lligat amb aquest perfil de turista, el qual genera un impacte econòmic molt
positiu al port.
Cal entendre també que l’estacionalitat és el punt més influent per a aquesta tipologia de
turisme ja que depèn del període vacacional de la població que ve (Seguí & Luna, 2012).
Per aquest motiu, s’estableix una relació entre estació i destí, que en aquest cas predomina
en els mesos d’estiu.
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Figura 3 . Mapa d’establiments de restauració del municipi d’Eivissa.
Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades del Cadastre.

Oferta Comercial
Un altre punt és l’oferta comercial que presenta el municipi (Figura 4), la qual és molt variada
i extensa. Presenta una distribució concentrada pràcticament a la part central i meridional de
la capital de les Pitiüses, on destaca un predomini del comerç minoritari.
Quant a la part central del municipi, destaca el gran nombre del comerç minoritari, el qual es
concentra al casc antic de la ciutat, i sobretot en forma de “Souvenirs” i tendes de
recordatoris. A més, destaquen sobretot els comerços de roba eivissenca, els qual són molt
freqüents ja que són un reflex per la societat del patrimoni cultural eivissenc. D’altra banda,
tenen un pes important els petits supermercats que tenen l’objectiu d’abastir les necessitats
dels turistes que es localitzen en aquesta àrea. Amb tot, els grans establiments es situen en
un “segon cinturó” situat més lluny del port, en el qual s’hi localitza un major nombre de
població resident durant tot l’any. Per tant, correspon a unes lògiques d’estructuració
territorial diferent ja que la demanda no és la mateixa.
Cal destacar la vessant meridional del municipi, la qual es troba immersa en un àmbit
plenament turístic, on tal i com s’ha comentat anteriorment s’hi troben el major nombre
d’establiments turístics. Per tant, el comerç al detall segueix essent el que més predomina,
així com els petits supermercats ja que està enfocat principalment al turisme i com a tal
cobreix les seves necessitats.
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Figura 4 . Mapa de l’oferta comercial del municipi d’Eivissa.
Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades del Cadastre.

Habitatges
Pel que fa als habitatges del municipi (Figura 5), tal i com s’ha comentat a la metodologia,
s’ha seguit el criteri que proposa Murray et al.(2017) el qual es divideix en 5 períodes.
El municipi d’Eivissa segueix un model d’assentament on el focus inicial fou el Port d’Eivissa,
ja que abans de l’arribada del turisme l’activitat predominant era la pesca i l’agricultura, per
tant trobem que les edificacions més antigues es corresponen a les zones pròximes al Port, i
als camps de conreu els quals es situaven al sud-oest del municipi. Amb l’arribada del
turisme es comencen a edificar noves zones del municipi. Es duen a terme construccions
establint un continu urbà amb les existents al Port de vila, i paral·lelament tenen lloc les
primers edificacions a les zones de Ses Figueretes, Platja d’en Bossa i a la zona de
S’Amarador principalment.
Cal destacar com amb l’impacte de la crisi del petroli, la construcció d’ habitatges queda un
poc estancada, però a principis dels anys vuitanta s’experimenta un creixement fort del
nombre d’habitatges del municipi ja que té lloc la reestructuració neoliberal i com a tal tornen
els períodes de bonança econòmica. Durant la bombolla econòmica és el període on es
duen a terme un major nombre de construcció d’habitatges. Aquets es situen sobretot als
barris perifèrics de la ciutat on esdevenen principalment barris residencials amb un gran
nombre de població immigrant de la península. Amb tot, cal destacar també algunes
construccions de l’eixample i de platja d’en Bossa.
Finalment, al 2009 es trenca la bombolla immobiliària i entra una crisi econòmica molt fort, la
qual té un impacte molt fort en la construcció d’habitatges. Disminueix notablement el seu
volum i es consolida com una època on el creixement urbà de la ciutat es troba estancat.
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Figura 5 . Evolució de la construcció d’habitatges al municipi d’Eivissa.
Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades del Cadastre.

Equipaments
Els equipaments del municipi (Figura 6) segueixen una lògica d’assentament enfocada a
satisfer les necessitats de la població resident així com del flux de turistes que rep la ciutat.
L’Eixample de la ciutat d’Eivissa coincideix amb l’àrea que es desenvolupà a partir dels anys
cinquanta del segle XX. Es tracta del centre geogràfic de la ciutat i on es concentra el major
nombre d’activitats de funció administrativa i comercial, a més d’altres com les destinades a
l’ensenyament (Cuesta, 1989-2018).
El cadastre no té una tipologia específica pels equipaments, sinó que més bé el que fa és
distribuir-los en altres grups/tipologies afins, o bé els agrupa com “Altres Usos”. Per tant, a
l’hora de determinar els equipaments per intentar definir l’EGOT del municipi el que es s’ha
fet és confeccionar 5 grans grups afins, els quals pel següent estudi són els següents:






Sociosanitaris
Oficines i Edificis Institucionals
Esportius
Ensenyança
Religiós i Espectacles
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Figura 6 . Mapa dels equipaments del municipi d’Eivissa.
Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades del Cadastre.

Activitat Industrial

Quant a l’activitat industrial que presenta el municipi (Figura 7), cal destacar que es
concentra principalment a l’extrem occidental del port, just després de la Ctra. Santa
Portinax. Altrament també es poden observar diversos assentaments industrials dispersos
pel municipi, però amb molta menor freqüència. Aquesta situació prop del port d’Eivissa es
deu al fet el qual s’aconsegueix així tenir uns costos de distribució mínims pel sector
industrial ja que quasi el 85% de l’activitat es concentra en aquest espai.
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Figura 7 . Mapa de l’activitat industrial del municipi d’Eivissa.
Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades del Cadastre.

Sòl Sense Edificar i Superfície Sense Assignació de Destí
A continuació es presenten dos paràmetres d’anàlisi que ens permet el cadastre estudiar
com són el sòl sense edificar i tota aquella superfície que apareix com a “NO DATA”.
Ell cadastre contempla el sòl sense edificar, el qual pel municipi d’Eivissa és gairebé
inexistent (Figura 8). Les fonts cadastrals assenyalen l’existència d’una parcel·la situada
entre l’Avinguda de Sant Jordi i l’Avinguda Pere Matutes la qual esdevé sòl urbà, i com a tal
segons les dades que contempla el cadastre per l’any 2017, no es troba edificada.
Finalment, es contempla tota la informació la qual alhora de dur a terme la unió entre la
informació alfanumèrica i cartogràfica del municipi, es codificava com a “NO DATA”
(Figura 9).
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Figura 8. Mapa del sòl sense edificar del municipi d’Eivissa.
Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades del Cadastre.

Figura 9. Mapa de la superfície sense assignació de destí per part del Cadastre del municipi d’Eivissa.
Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades del Cadastre.
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5.2. Complementació de Fonts addicionals per a la Definició de l’EGOT del
municipi d’Eivissa.
Un cop hem analitzat l’aprofitament de les dades cadastrals del municipi d’Eivissa, es
decideix intentar definir l’EGOT del municipi al 2017 (Figura 10). El Cadastre ens permet
definir aproximadament un 85% l’Estructura General i Orgànica del municipi, malgrat això, hi
ha un seguit d’aspectes que no apareixen, i que com a tal són necessaris. Per tal de cobrir
les mancances que presenten les dades cadastrals, s’empren noves fonts de suport
cartogràfic.
El que es fa és, complementar les dades del cadastre mitjançant el servei de visualització de
dades del Mapa Urbanístic de les Illes Balears, així com amb el directori virtual de
CARTOSIG (Servei Virtual de Dades Geogràfiques de la UIB).
D’aquesta manera ens permet, en primer lloc, visualitzar els components de l’EGOT que
anteriorment amb l’ús de les dades del cadastre no es visualitzaven. I en segon lloc, es té
una aproximació més acurada i completada de la definició de l’Estructura General i Orgànica
del territori.
El fet d’emprar les dades del MUIB recolza en gran mesura la definició d’EGOT proposada al
present estudi, però alhora no té en compte aspectes a major detall. Un clar exemple és el
que el planejament qualifica com a Nucli Antic. Si feim un estudi només del nucli antic com a
exemple principal, dintre d’aquest, el cadastre contempla moltíssimes categories, des
d’equipaments, oferta turística, restauració, industrials,...etc mentre que el planejament
només contempla un sol grup.
Amb tot, el Planejament ens serveix per preveure el que hi hauria d’arribar a haver-hi en un
lloc determinat, mentre que el cadastre ens permet definir l’actualitat. Quant a l’Estructura
General i Orgànica del municipi d’Eivissa és complexa ja que ha estat vinculada a molts de
factors i situacions que han condicionat la seva estructuració.
Després de Búger, Eivissa és el segon municipi més petit de les Illes Balears quant a
extensió es refereix (11,15 km²) però un dels més poblats. Per tant es troba bastant
massificat i alhora desestructurat tot i seguir una lògica d’assentament i creixement
urbanístic en torn al port d’Eivissa.
Si analitzam a grans trets els condicionants del municipi, va passar de ser una ciutat de
pescadors, on el creixement era quasi nul, a veure com a la dècada dels anys 50 , arribava
una ona de població en massa que va triplicar la població existent. Pel municipi hi passen
diverses vies de nivell supramunicipal que enlloc d’estructurar el territori, el que fan és
aïllar-lo més, i com a tal molts de barris es troben fragmentats i segregats. Per tant, si a un
territori que de cop i volta comença a rebre molta gent, no compta amb una bona
planificació, la seva estructura urbana es començarà a fragmentar.
La planificació de la ciutat ha estat deficient, i al mateix temps s’han permès actuacions
urbanitzadores de gran volum en molt poc temps que han donat lloc a un creixement
urbanístic molt fort. La ciutat està articulada en tota una sèrie d’unitats i subunitats
estructurals que solen coincidir amb cada un dels barris. Les unitats estructurals són les
següents :
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 El nucli Històric: Esdevé la zona més antiga del municipi ja que ocupa les
proximitats al port. Es caracteritza per ser una àrea amb un gran volum de petits
comerços, terrasses, bars i restaurants, amb una funcionalitat molt comercial i d’oci i
no tant residencial.
 L’eixample: Concentra gran part de la zona residencial del municipi. La seva creació
fou fruit de l’arribada massiva de població immigrant als any 50 per tal de treballar en
el sector turístic. Avui en dia s’hi concentren el major nombre d’habitatges i alhora
d’equipaments per tal de satisfer les necessitats de tota la població que hi resideix.
Per tant, s’hi concentren des de centres de dia, casals de cultura, escoles, centres
mèdics, etc.
 Les zones Turístiques: Es troben separades entre elles però tenen moltes
característiques en comú. Destaquen les zones litorals del municipi que esdevenen
Talamanca, Ses Figueretes i Platja d’En Bossa, la qual pertany també al municipi de
Sant Josep de Sa Talaia.
 Les zones Industrials: Es concentren principalment al Barri de Can Bofill i sa
Blanca Dona i l’àrea que es situa al costat de l’estació elèctrica de Gesa. Les zones
industrials al municipi d’Eivissa són pràcticament inexistents, a excepció d’aquest
conglomerat industrial que es situa en aquest lloc ja que es troba a les immediacions
de les vies de comunicació entre Sant Joan i Sant Josep, i alhora a les proximitats
del port establint-se com un indret ben comunitat i de fàcil accés. Per tant, la seva
situació és simplement de caràcter estratègic.
 Les zones Perifèriques: són zones les quals es troben marginades del centre i de
l’eixample ja que tenen grans problemes de comunicació. Estan formades pels barris
de Can Misses, Cas Serres i Ca n’Escandell. Foren barris que es construïren
recentment amb l’objectiu de facilitar l’assentament de la població immigrant que
venia a la capital pitiusa. Paral·lelament, aquest aïllament/segregació que adopten ha
facilitat la situació de grans centres d’equipaments com és l’hospital més important
de l’illa, situat a Can Misses.
A continuació podem observar l’assaig de la definició de l’EGOT del municipi d’Eivissa per a
2017. A la llegenda del mapa apareix tant l’estructura actual (Llegenda Cadastre), com la
prevista pel planejament (Llegenda MUIB).
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Figura 10. Definició de l’EGOT del municipi d’Eivissa. Font: Elaboració pròpia mitjançant dades del cadastre i del MUIB.
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DISCUSSIÓ
En primer lloc, s’ha de fer un petit matís ja que el tercer objectiu d’aquest anàlisi era
desenvolupar una evolució diacrònica de l’EGOT del municipi d’Eivissa segons el mode de
regulació del capitalisme turístic. Per motius d’extensió màxima que contempla el Treball
Final de Grau no s’han annexats els resultats d’aquest anàlisi diacrònic. Amb tot, estan a la
seva disposició per qualsevol consulta.
La ciutat d’Eivissa s’estén per tota la vessant nord del turó del Puig de Vila. Tot i l’aparent
unitat del conjunt tancat per la muralla renaixentista, ni el teixit urbà ni la tipologia dels
edificis són homogènies. Cada un dels barris que formen la ciutat té unes característiques
pròpies de densitat, tamany de parcel·les, distribució de la propietat o funcions urbanes.
Tot i esdevenir un cas d’estudi particular ja que no hi havia una metodologia prèvia d’anàlisi,
fa que els antecedents acadèmics en estudis de l’EGOT mitjançant dades del cadastre
siguin poc freqüents.
En l’àmbit acadèmic, la presència d’estudis on es tractin les dades del cadastre no són gaire
freqüents ja que hi ha diversos factors que compliquen el seu ús. Tant la seva complexitat
com el fet d’haver de desenvolupar processos de filtratge i tractament resulta dificultós, i
com a tal no es duen a terme gaire estudis.
Quant a l’aprofitament de les dades del cadastre s’ha d’ esmentar en primer lloc el fet el qual
alhora de la descàrrega de les dades a la seu electrònica, mitjançant un certificat de persona
física com el que em vaig haver de treure per poder descarregar-les, només et permet
descarregar dades d’urbana o de rústica, però de bices no és possible. Per tant, aquest és
el moment en que es planteja el segon objectiu de l’assaig.
La determinació de l’aprofitament de les dades del cadastre per definir l’EGOT del municipi
d’Eivissa permet definir-ho aproximadament fins a un 85%, però hi ha certes mancances que
el cadastre no pot cobrir i que alhora s’ha completat mitjançant altres fonts complementaries
com són el MUIB o CARTOSIG.
Cal tenir molt present el fet el qual el cadastre és una aproximació de la realitat, és a dir, al
cadastre és on es reflecteix la realitat que hi ha en un territori, i no pas allò que hi hauria
d’haver-hi, que és el que emana el planejament urbanístic.
L’expressió EGOT presenta certa controvèrsia ja que segons Zoido (1998) a la legislació
urbanística espanyola s’ha emprat i mantingut durant molt de temps l’expressió estructura
general i orgànica del territori vinculada principalment a dos integrats d’aquesta; els usos del
sòl en relació a la seva classificació i qualificació, i als sistemes generals. Amb tot, aquesta
expressió és poc adequada en l’actualitat ja que ha de ser substituïda en relació a
l’ordenació del territori per la de model territorial regional o comarcal, el qual s’ha de
fonamentar essencialment per dos grans integrants; les Unitats territorials segons les seves
característiques d’ús, i els sistemes territorials que possibiliten la major integració funcional,
econòmica i social del territori.
Per tant, les dades cadastrals ens permeten desenvolupar estudis en matèria d’ordenació
del territori. En el present assaig amb l’objectiu de definir l’EGOT ens hem trobat amb el fet
el qual no ens permet desenvolupar-ho al 100%, i com a tal podem afirmar que és una font
molt bona i fiable, tot i presentar un conjunt de limitacions.
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D’altra banda, el planejament engloba les qualificacions del sòl en grans grups, però no
detalla amb rigor quin tipus de destí o ús del bé immoble en qüestió és. Per exemple, en el
planejament s’engloben molts d’usos del parcel·lari en un sol grup i ho denomina com a
Equipaments, ja que agrupa des d’hospitals, sales d’espectacles, escoles, instituts,..etc.
És per tots aquets motius que podem afirmar com el cadastre contempla una descripció molt
més detallada i acurada a l’hora de definir l’Estructura General i Orgànica d’un territori en el
moment actual. Amb tot, cal ressaltar que és una eina que no permet definir l’EGOT futur, i
que com a tal aquest assaig metodològic amb l’ús del cadastre només ens permet definir la
primera.
Finalment, convé matissar com les dades cadastrals són una bona font per dur a terme
estudis del sòl però que alhora s’ha de tenir en compte el planejament per tal de tenir una
visió global de l’estructura urbana d’un territori.
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