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Resum 

En un territori com l'illa d'Eivissa, de clima mediterrani, amb un període de sequera estival 
molt acusada i amb una intensa evapotranspiració, l'aigua és un recurs escàs i per tant de molt 
valor. L'expansió del consum hídric a les Illes Balears a partir de la dècada dels seixanta, 
juntament amb l'absència d'una planificació i gestió hídrica racionals, van conduir al 
deteriorament dels recursos hídrics de l'arxipèlag. 

D'altra banda, cal advertir que, a l'arxipèlag balear, a diferència d'altres regions de l'estat 
espanyol, la major part dels recursos hídrics provenen de les aigües subterrànies. Per tant, la 
escassa disponibilitat d'aigües superficials ha provocat l'explotació de pous, i, en conseqüència, 
moltes de les masses d'aigua subterrànies pateixen de sobreexplotació i problemes d'intrusió 
marina. 

 

Abstract 

In a territory such as the island of Ibiza, with a Mediterranean climate, with a period of 
summer drought very accused and with intense evapotranspiration, water is a scarce resource 
and therefore of great value. The expansion of water consumption in the Balearic Islands as of 
the sixties, together with the absence of rational water planning and management, led to the 
deterioration of the water resources of the archipelago. 

On the other hand, it should be noted that, in the Balearic archipelago, unlike other regions of 
Spain, most of the water resources come from groundwater. Therefore, the scarce availability 
of surface water has caused the exploitation of wells, and consequently many of the 
underground water bodies suffer from overexploitation and problems of marine intrusion. 
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1. Introducció i Objectius 

En aquest treball s’han intentat calcular els nivells piezomètrics de les diferents masses d’aigua  
subterrània de l’illa d’Eivissa i com aquests han anat evolucionant en el temps, des del 2006 
fins al 2016. 

L'aigua, segons la definició de la Llei d'Aigües de 1985, és un recurs natural escàs, 
indispensable per a la vida i per a l'exercici de la immensa majoria de les activitats 
econòmiques, irreemplaçable, no ampliable per la mera voluntat humana, irregular en la seva 
manera de presentar-se en el temps i en l'espai, fàcilment vulnerable i susceptible d'usos 
successius (PHIB, 2015). 

En un territori com l'illa d'Eivissa, de clima mediterrani, amb un període de sequera estival 
molt acusada i amb una intensa evapotranspiració (Vilà-Valentí et al., 2000), l'aigua és un 
recurs escàs i per tant de molt valor. El règim anual de precipitació a Eivissa, va dels 620 mm - 
és Amunts- als 300 mm -punta de Torre de les Portes-. No obstant això, la disponibilitat del 
recurs no depèn només de la quantitat d'aigua precipitada, sinó que està subjecta a la 
quantitat d'aigua que s'utilitzi. 

Destacar que, a l'arxipèlag balear, a diferència d'altres regions de l'estat espanyol, la major 
part dels recursos hídrics provenen de les aigües subterrànies. No obstant això, els excessos 
exercits sobre els aqüífers van conduir l'ampliació de la base de recursos mitjançant la 
introducció de la dessalació (Rodríguez-Perea i Gelabert, 2006). 

Des del punt de vista hidrològic en aquest treball es diferenciaran  dotze unitats 
hidrogeològiques (fig. 1), que constitueixen la unitat territorial bàsica de la qual es disposa de 
la informació hidrogeologia individualitzada per dur a terme posteriorment els càlculs i 
l’evolució dels nivells piezomètrics.  

 

Figura 1.Localització de les masses d'aigua i punts de control a l'illa d'Eivissa. Elaboració pròpia a partir de dades 
del CAIB 

Finalment, dir també, que l'escassa disponibilitat d'aigües superficials ha provocat l'explotació 
de pous, i, en conseqüència, moltes de les masses d'aigua subterrànies pateixen de 
sobreexplotació i problemes d'intrusió marina (Gimenez et al., 2014). 
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Per tant, els objectius principals d’aquests treball de fi de grau serien : 

 Localitzar les diferents masses d’aigua subterrània i pous importants de l’illa. 

 Calcular el nivell piezomètrics d’aquestes. 

 Veure com han evolucionat en un període de deu anys ( de 2006 fins a 2016). 

 Analitzar i representar espacialment amb SIG una massa subterrania 

 Analitzar l’estat quantitatiu de les agües subterrànies. 

 Analitzar l’estat qualitatiu de les aigües subterrànies. 
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2. Àrea d’estudi 

Eivissa és l’illa situada més a l’occident de l’arxipèlag de les Illes Balears, respecte de les quals 
ocupa una posició meridional, juntament amb Formentera i illots adjacents, amb les quals 
forma un conjunt ben definit, anomenades Illes Pitiüses.  Al sud-oest de Mallorca i enfront del 
cap de la Nau, la situació de les Pitiüses queda determinada per les coordenades geogràfiques, 
39º 66’ 22” i 38º 40’ 27” latitud N i 1º 17’ 23” i 1º 37’ 48” longitud E de Greenwich, com les 
illes més occidentals de la Mediterrània i les més properes a la península Ibèrica i al sector 
centre occidental de la costa nord-africana (EEIF). 

Les distàncies de l’illa d’Eivissa a les terres properes són: de l’illa des Vedrà a la Península (cap 
de Sant Martí), 92 km; d’Eivissa (punta Grossa) a Mallorca (la Mola d’Andratx), 82 km; des del 
port d’Eivissa les distàncies en milles marítimes (1 milla marítima, 1.852 m) són: d’Eivissa a la 
Savina, 11 milles; d’Eivissa a ciutat de Mallorca, 70 milles; d’Eivissa a València, 100 milles; 
d’Eivissa a Alacant, 101 milles; d’Eivissa a Alger, 152 milles; d’Eivissa a Barcelona, 162 milles 
(Vilà-Valentí et al., 2000). 

A Eivissa la distància interior màxima és de 41 km des de la punta des Savinar a la punta Jonc. A 
Formentera és de 23 km des de la punta de la Gavina al cap de la Mola. 

El clima de les Pitiüses és mediterrani, amb forta influència marítima i exposat als vents. Les 
temperatures són suaus tot l’any, sense un veritable hivern. La mitjana del mes més càlid és de 
25ºC i la del mes més fred d’uns 10ºC, amb una oscil·lació tèrmica no massa acusada. Les 
precipitacions, en canvi, són reduïdes, amb una mitjana anual que va dels 450 als 500 mm als 
sectors dels puigs, més plujosos, fins als 300 mm a Formentera que, amb el sud-est de l’illa 
d’Eivissa, constitueixen una prolongació de l’àrea subàrida del sud-est peninsular. Les pluges 
cauen, sobretot, a la tardor i a la primavera. La secada estival és molt acusada, amb una 
intensa evaporació, pel fet de coincidir amb les temperatures més elevades, cosa que fa més 
greu el problema de l’aigua. (Vilà-Valentí et al., 2000). 

Pel que fa a la vegetació, l’actual vegetació és el resultat de l’acció secular de l’home sobre les 
formacions originàries, amb un aprofitament de gran part d’aqueixa riquesa que li oferia la 
naturalesa. Les plantes han d’adaptar-se a les condicions de sequedat i elevades temperatures, 
protegint-se de la forta evaporació a l’estiu, i també a les condicions del sòl. L’arbre avui 
dominant és el pi bord i, a les costes, el trobem encara junt a la savina; tots dos són poc 
exigents en sòl i en pluges i perfectament adaptats a les condicions climàtiques de les Pitiüses. 
Són espècies xeròfiles. 

A Eivissa, a més dels arbres esmentats, trobam una garriga en què, junt al pi bord, hi ha 
coscoll, mata, ginebra, romaní, frígola, i d’altres espècies. Els torrents, més humits, presenten 
una vegetació d’alocs, baladre, tamarell i murta. Els sectors pantanosos i salins tenen una 
vegetació pobra, adaptada a la salinitat (halòfila), de solsera i solseró, amb joncs (Vilà-Valentí 
et al., 2000). 

Finalment, i fent referència a la hidrografia, Eivissa no presenta, per les seues característiques 
morfològiques i la sequedat del clima, xarxes hidrogràfiques importants, i els cursos d’aigua 
són intermitents (torrents que només porten aigua quan plou), a excepció del riu de Santa 
Eulària, que rep per l’esquerra el torrent des pont d’en Covetes, i desemboca al nord-est, junt 
a la vila de Santa Eulària (un poc més al nord arriba el torrent de s’Argentera). A la badia 
d’Eivissa arriben una sèrie de torrents que contribueixen a la formació del litoral pantanós, les 
aigües subterrànies dels quals s’aprofitaven per als cultius de ses feixes. A la badia de 
Portmany desemboca el torrent de Buscastell, ben aprofitat per a petits horts a la seva petita 
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conca superior. Els sectors accidentats, de puigs, presenten nombrosos torrents, generalment 
curts, però amb l’interès de ser aprofitats per a l’agricultura, a més d’obrir vies de comunicació 
naturals entre la complicada orografia de l’illa. Al sud-oest trobam, entre d’altres, es Torrentàs, 
el torrent de Cas Berris, el de ses Alfàbies i sa Fontassa. Al nord, el torrent de Balansat, el de 
Labritja i el de sa Cala (Vilà-Valentí et al., 2000). 

 

Figura 2. Localització Geografica de l'illa d'Eivissa, Illes Balears. Elaboració propia a partir del IDEIB 
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3. Metodologia i procediments del treball 

Per tal de poder dur a terme el treball de final de grau amb èxit, i així doncs, assolir el objectius 
proposats anteriorment, 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 la realització del treball. 
Consta d’un procés previ de recerca bibliogràfica, que ens servirà per tenir nocions dels 
conceptes claus de l’estudi, i de descàrrega i tractament de dades mitjançant l’ús de SIG pel 
cas d’estudi de l’illa d’Eivissa. Una vegada finalitzat el procés de recerca i el de descarrega de 
dades, procedirem a realitzar el treball, on en un principi es farà una localització dels punts 
més importants de la investigació, es durà a terme el càlcul del nivell piezomètrics, i es farà un 
anàlisis espacial, mètodes que ens serviran per esbrinar l’evolució d’aquests nivells. Per 
finalitzar el treball, completarem els anàlisis espacials amb uns resultats i unes conclusions.  

3.1. Bibliografia 

La recerca bibliogràfica és una peça important per a l’elaboració d’aquest treball, ja que ens 
servirà per conèixer els conceptes claus sobre els quals es regeix l’estudi. També, ens ajudarà 
per conèixer altres estudis d’un caràcter similar duts a terme a les Balears amb unes 
característiques semblants, sabent així les tècniques i metodologies emprades. 

Per tant,  per una banda s’ha fet una recerca bibliogràfica d’un àmbit més teòric en un context 
més global, per tal de conèixer els conceptes més abstractes, i llavors, s’ha anat aproximant a 
la recerca cap una geografia més regional o local, per conèixer el cas en concret. 

3.2. Localització de les masses d’aigua subterrània i pous. 

Una vegada feta la recerca bibliogràfica, el següent pas que s’ha dut a terme per la realització 
del treball és la localització i tria de les masses d’aigua subterrània i pous més importants de 
l’illa, i que després ens serviran per realitzar els càlculs del nivells piezomètrics i l’evolució 
soferta durant anys. 

A partir del inventari de punts d’aigua i xarxes de control de les agües subterrànies (2015), 
extret de la direcció general de recursos hídrics, extraiem les dades necessàries per a la 
realització del treball. 

Aquest inventari compte amb uns 332 punts de control  a Eivissa, on d’aquests 332 domés 40 
en seran útils per la realització del treball, ja que aquests darrers compten amb sèrie de dades 
de més de 10 anys, i així, són vàlids per la realització de l’evolució dels nivells piezomètrics que 
es vol dur a terme.(Fig3.) 
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Figura 3. Localització de pous valids i no valids. Elaboració propia 

 

Llavors, un pic triat el punts vàlids i important, s’han localitzat un a un sobre quina massa 
d’aigua subterrània pertanyen. D’aquesta manera, l’evolució dels nivells piezomètrics no  es  
durà a terme sobre cada punt en concret, sinó que es realitzarà per masses d’aigua 
subterrània.  

Així i doncs, els punts quedarien localitzats de la següent manera: 

 Port de Sant Miquel:  EI0001, EI0306, EI0313 i EI0315 

 Sant Llorenç de Balafia: EI0002 i EI0191 

 Pla de Sant Antoni: EI0004, EI0005, EI0007, EI0008, EI0026, EI0182 

 Sant Agustí: EI0006 

 Sant Gertrudis: EI0009, EI0010, EI0011 i EI0016. 

 Riu de Santa Eularia: EI0012, EI0014 i EI0301 

 Portinaix: EI0003 

 Cala Llonga: EI0025 i EI0150 

 Es Canar: EI0032 i EI0303 

 Roca Llissa: EI0033 

 Jesús: EI0013, EI0015, EI0018, EI0019, EI0020, EI0021, EI0022, EI0023, EI0028, EI0029 

 Serra Grossa:  EI0017, EI0242 i EI0305. 
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3.3.  Càlcul del nivell piezomètric 

El nivell piezomètric, és el nivell virtual d’aigua subterrània. En el cas d'un aqüífer confinat, el 
nivell d'aigua que s'observa en el pou, correspon al nivell piezomètric. 

Per poder calcular el nivell piezomètric, les variables  que s’han tingut en compte són, la cota 
en altura on és localitza cada pou, i la seva profunditat de l’aigua. Per tant, per poder saber a 
quina profunditat es troba el nivell piezomètric, el que s’ha fet es, restar la profunditat de 
l’agua a la cota de cada pou, per així saber a quina cota (topogràfica) es troba el nivell 
piezomètric. 

Nivell piezomètric = Cota – profunditat de l’aigua 

Aquest càlcul s’ha realitzat per cada uns dels pous vàlids i localitzats en el apartat anterior, i 
des de el 2006 fins al 2016, per així també saber com han evolucionat aquests nivells en una 
sèrie de 10 anys. 

Llavors, s’ha agrupat per masses d’aigua subterrània, per poder realitzar l’evolució per masses 
d’aigua. 

3.4. Resultats 

Un cop localitzats els punts sobre cada massa d’aigua i posteriorment haver realitzat el càlcul 
piezomètric de cada un d’ells, s’exposaran el resultats en forma de 12 mapes, on apreixera la 
localització geogràfica de les masses d’aigua, la localització dels pous dins les masses d’aigua i 
el càlcul i evolució dels nivells piezomètric per cada zona. 

3.5. Anàlisis dels Resultats 

Per concloure el treball es farà un anàlisis dels resultats. Aquest anàlisis es fara per una banda 
a partir  del anàlisis i la representació espacial, on, s’observaran els resultats i per tant 
l’evolució que ha sofert cada zona de massa d’aigua subterrània, i la seva variació anual; un 
anàlisis quantitatiu, on es farà un anàlisis del estat quantitatiu de les masses d’aigua 
subterrània ( aquest, s’ha realitzat a partir del informe titulat: Análisis de la Gestión del agua 
en la isla de Eivissa; 10 propuestas para mejorar su gestión, dirigit per Gelabert (2015)); i un 
anàlisis qualitatiu , on es farà una avaluació del estat químic de les masses d’aigua 

3.5.1. Anàlisis i representació espacial amb SIG. 

Una cop fet el càlcul del nivell piezomètric per cada pou i per cada any, el que s’ha fet és una  
representació espacial i aplicar un anàlisi espacial amb SIG, d’aquesta manera tindrem una 
visió més global per a cada massa d’aigua, ja que és difícil donar un sol número per a cada 
massa.  

Per tant, per poder veure en claredat l’evolució dels nivells piezomètrics de les masses d’aigua 
subterrània , s’ha realitzat  un anàlisi espacial i la seva variació anual amb SIG.  

Per poder dur a terme aquest anàlisis i representació, la funció SIG utilitzada ha estat IDW. 

IDW es una eina de anàlisis espacial que interpola una superfície de ràster a partir de punts 

utilitzant una tècnica de distancia inversa ponderada (IDW). 
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La interpolació mitjançant distància inversa ponderada determina els valors de cel.la a través 
d'una combinació ponderada linealment d'un conjunt de punts de mostra. La ponderació és 
una funció de la distància inversa. La superfície que es interpola ha de ser la d'una variable 
dependent de la ubicació. 

Destacar que, el anàlisis espacial i la representació espacial  amb SIG, domés l’hem donada 
aquelles masses d’aigua que ens han semblat més importants i amb un major interès.  Així 
doncs, l’evolució dels nivells piezomètrics es farà de totes les masses d’aigua, però domés 
s’analitzaran i representaran espacialment els de major interès. 

EL anàlisis espacial i la representació espacial es farà de les masses d’aigua de Pla de Sant 
Antoni i Jesús. 

3.6. Conclusions 

I finalment, per concloure el treball, a partir del càlculs, evolucions, i anàlisis espacilals, 
quantitatius i qualitatius, s’exposaran unes conclusions finals del estat en qual es troben les 
aigües subterrànies a l’illa d’Eivissa. 
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4. Estat de la qüestió 

En el següent punt es tracta la base documental del present treball. Consta de quatre apartats 
vinculats entre sí, els quals s’estructuren en: Introducció, característiques dels aqüífers 
càrstics, els recursos hídrics a Eivissa, i finalment, els aqüífers càrstics d’Eivissa. Aquest punt 
esdevé  important dins del treball, ja que ens permetrà assolir un coneixements sobre els 
aqüífers i les masses d’aigua subterrània, que llavors en seran útils alhora de realitzar 
l’evolució dels nivells piezomètrics d’aquestes masses d’aigua de l’illa d’Eivissa. 

4.1. Introducció 

Les aigües subterrànies suposen més del 90 % dels recursos hídrics de les Illes Balears. Degut a 
la configuració litològica de les illes, casi totes les aigües subterrànies les localitzem en aqüífers 
carbonatats que en gran part presenten característiques càrstiques més o menys 
desenvolupades. De fet , 64 de les 90 masses d’aigua subterrànies definides en el Pla 
Hidrològic de les Illes Balears, tenen característiques càrstiques(Giménez, 2014). 

En el cas d’Eivissa, el 67 % de la superfície es ocupada per aquestes masses d’aigua. 

Les particularitats dels aqüífers càrstics fan que la seva gestió sigui més costosa que la dels 
aqüífers de fluxos difusos. Per tant, degut a que la velocitat d’infiltració i circulació de l’aigua 
dins d’un aqüífer càrstic es generalment elevada, quan es vol establir la vulnerabilitat a la 
contaminació d’un aqüífer càrstic és recomanable tenir en consideració el desenvolupament 
del carst. També ocorre el mateix  amb els perímetres de protecció de pous de proveïment, el 
càlcul dels quals s’ha de realitzar amb metodologies diferents a les dels aqüífers de flux difús.  

L’explotació dels aqüífers càrstics pot fer sorgir, processos naturals,  com l’aparició de 
col·lapses.  

4.2. Característiques dels aqüífers càrstics 

Els aqüífers càrstics que estan ben desenvolupats són caracteritzats per ser heterogenis i amb 
un tipus d’emmagatzemat limitat. L’aigua pel seu interior circula bàsicament a través de 
conductes preferents que tant poden ser avencs o galeries. A més, aquests conductes 
provenen de fractures i/o discontinuïtats que tenen en seu origen sedimentari. Aquestes 
característiques comporten que l’evolució piezomètrica de les masses d’aigua subterrània  o 
aqüífers sigui discontínua, i irregulars,  és a dir que sofreixen moltes pujades i baixades 
sobtades que poden ser destacables, i aquestes corresponen amb l’entrada o sortida d’aigua a 
l’aqüífer a través de conductes verticals o horitzontals de manera sobtada (Giménez, 2014). 

Per tant, totes aquestes característiques fan que la regulació en els aqüífers càrstics sigui 
escassa i al mateix temps difícil de gestionar (Giménez, 2014). 

D’altra banda, els aqüífers no càrstics es caracteritzen per tenir una important saturació dels 
porus o fissures de la roca. En aquests casos, l’aigua discorre d’una manera més homogènia i 
gradual, i per tant, en aquests tipus d’aqüífers l’emmagatzemen és major.  

Aquest flux difús permet que la recàrrega i descarrega de l’aqüífer sigui lenta en comparació a 
la dels aqüífers de tipus càrstics, per lo tant les gràfiques d’evolució piezomètrica son més 
suaus i regulars. A més, aquestes circumstàncies comporten que la gestió dels aqüífers càrstics 
sigui més dificultosa ja que bàsicament l’aigua discorre en el seu interior amb una major 
velocitat. (Giménez, 2014). 
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4.3. Els recursos hídrics a Eivissa 

Les aigües subterrànies constitueixen , com hem dit anteriorment, quasi la totalitat dels 
recursos hídrics de les Illes Balears. De fet les aigües per a consum humà provenen en el 95% 
de les aigües subterrànies. 

Així, a l’illa de Eivissa, l’origen de l’aigua per el proveïment humà prové, com podem observar 
en la Taula 1, dels aqüífers  i de les dessaladores.  

 

Taula 1. Origen de l'aigua per el proveiment humà. Elaboració propia a partir de dades del CAIB 

Per tant, l’abastament hídric la trobem majoritàriament a partir de l’extracció  de pous d’aigua 
dolça, i amb dessaladores, les quals produeixen aigua a partir de l’extracció d’aigua salada dels 
aqüífers costaners. 

4.4. Els aqüífers càrstics d’Eivissa 

L’illa d’Eivissa està formada bàsicament per materials plegats durant l’orogènia Alpina. Es 
poden diferenciar dues zones muntanyoses (Ets Amunts - Serra de Sant Vicent al Nord, i 
S’Atalaia de Sant Josep – Serra Grossa al Sud) separades per una depressió orientada en 
direcció SO-NE (depressió de Sant Antoni - Santa Eulària) (Giménez, 2014). 

Les zones muntanyoses estan formades majoritàriament per carbonats massius del Juràssic 
Inferior i del Cretaci Mitjà i Superior, mentre que a la depressió central hi afloren bàsicament 
turbidites del Miocè Inferior i materials del Quaternari d’origen al·luvial, col·luvial i eòlic. 
(Giménez, 2014). 

Es en aquestes zones muntanyoses on hi localitzem aqüífers càrstics amb un desenvolupament 
important. 

Així i tot,  no hi ha cap aqüífer de gran importància a Eivissa, degut a la compartimentació 
geològica. Actualment, l’illa d’Eivissa es proveeix, com hem vist anteriorment, en gran part 
amb aigua dessalada. 

Tot i això, hem de destacar que fins la posada en marxa de les dessaladores, anys enrere 
alguns dels aqüífers d’Eivissa es van explotar intensament, i això  va provocar la intrusió 
d’aigua salina en ells. Aquesta intrusió ha estat més eficient gràcies a la fracturació i 
carstificació de les masses carbonatades (Giménez, 2014). 

 

5. Resultats 

En el següent punt s’exposen els resultats del present estudi. Com s’ha dit anteriorment, 
aquests estudi , l’hem duit a terme amb dotze masses d’aigua subterrània diferents ( Port de 
Sant Miquel, Sant Llorenç de Balafia, Pla de Sant Antoni, Sant Agustí, Sant Gertrudis, Riu de 
Santa Eularia, Portinaix, Cala Llonga, Es Canar, Roca Llissa, Jesus i Serra Grossa), per lo que s’ha 
realitzat l’evolució dels pous de cada una d’aquestes masses. 

Illa Aquifers 

(hm3)
Fonts (hm3) Embassaments 

(hm3)

Dessaladores 

(hm3)
Total

Eivissa 7,6 4,74 12,34
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No obstant, alhora de fer el anàlisis espacial i la seva representació, en forma de mapa, domés 
hem digitalitzat els punts o masses que tenen un major  interès, ja que la representació 
espacial de totes les masses d’aigua subterrània suposaria un total de 132 mapes, lo qual faria 
més pesat el treball, i no es mostraria en tanta claredat l’evolució soferta. 

Per això,  el anàlisis espacial i la representació espacial  amb SIG, domés l’hem donada aquelles 
masses d’aigua que ens han semblat més importants i amb un major interès.  Així doncs, 
l’evolucío dels nivells piezomètrics es farà de totes les masses d’aigua, però domés 
s’analitzaran i representaran espacialment els de major interès. 

5.1. Evolució dels nivells piezomètrics de les masses d’aigua subterrània. 

A continuació s’exposaran els càlculs del nivells piezomètrics per cada massa d’aigua, des de 
l’any 2006 fins a l’any 2016.  

Cal dir, que en les taules on es mostra l’evolució i els càlculs dels nivells piezomètrics, hi ha 
cel.les que apreixen en blanc. Això es degut a que en alguns pous i anys no es tenia dades de la 
profunditat de l’aigua i per tant, no es podia dur a terme el càlcul del nivell piezomètric. 

1. Port de Sant Miquel 

 

Figura 4. Localització i calcul del nivell piezometric de la massa d'aigua, Port de Sant Miquel. Elaboració propia 
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2. Sant Llorenç de Balafia 

 

 

3. Pla de Sant Antoni 

4. Sant Agustí 
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5. Sant Gertrudis 

 

6.  
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7. Riu de Santa Eularia 

 

 

8. Portinaix 
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9. Cala Llonga 

 

 

10. Es Canar 
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11. Roca Llissa 

 

 

12. Jesus 
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13. Serra Grossa 
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6. Anàlisi de Resultats 

 

 Port de Sant Miquel, massa d’aigua subterrània situada al Nord de l’illa d’Eivissa. 
Referent al nivells piezomètrics, podem observar com els quatre pous estudiats 
presenten pràcticament les mateixes particularitats.  Tant els punts EI0001 i EI0006 
com els punts EI0313 i EI0315, van sofrint pujades i baixades dels nivells piezomètrics, 
fins a arribar a l’any 2012, on a partir d’aquest any presenten una baixada important 
respecta al valor inicial de 2006. Per tant, els nivells piezomètrics d’aquesta massa 
d’aigua subterrània, des del 2006 fins al 2012, va oscil·lant de manera irregular 
presentant pujades i baixades de cota piezomètrica, i es a partir del 2012 quan 
descendeixen. 
 

 Sant Llorenç de Balafia, massa situada al centre nord de l’illa d’Eivissa, caracteritzada 
per ser una zona amb una important riquesa aqüífera, amb diversos sorgiments a 
l´exterior; destaquen el pou de Santa Llúcia i el de Safragell i les fonts de Santa Llúcia, 
d´en Coves, de Canadella, d´en Pere Mosson, de Balàfia i de sa Figuera. En aquesta 
massa d’aigua  els punts que s’han estudiat son EI0002 i EI0191, on tant un com altre 
present característiques similars, ja que l’evolució dels seus nivells piezomètrics va 
oscil·lant amb el temps, i presenten pujades i baixades de cota de forma irregular. 
Destacar, en el punt EI0191, la pujada de cota de més de 10 metres que va presentar 
del 2008 al 2009, passant de 108m a 118 m. 
 

 

 Pla de Sant Antoni, situada al Nord Oest de l’illa de Eivissa. Els punts estudiats en 
aquesta zona són EI0004, EI0005, EI0007, EI0008, EI0026 i EI0182. Podem observar 
com en aquest cas, segueix una evolució bastant regular per tots els punts, on cada 
any va baixant el nivell piezomètric, i on domés podem veure lleus pujades en l’any 
2009 i 2012. 
 

 Sant Agustí, situada al centre oest de l’illa, i on domés tenim dades d’un sol punt, 
EI0006, el nivell piezomètric tendeix a baixar any a any , de fora  continua i regular. 
 

 Sant Gertrudis, massa d’aigua subterrània situada al centre de geogràfic de l’illa 
d’Eivissa. Els punts de control que hem estudiat en aquesta zona són EI0009, EI0010, 
EI0011 i EI0016. En ells, podem observar , com al igual que la resta de masses d’aigua, 
en general el nivells piezomètrics van davallant. No obtants¡, destacar que en aquest 
cas les baixades molt grosses, i del 2006 al 2016 domés hi varien uns poc metres. 
 

 Riu de Santa Eularia, situada al centre est de l’illa, té una conca hidrogràfica té 94,42 
km2 i el seu recorregut és de 17 km.  Per l’estudi del nivells piezomètric i la seva 
evolució els punts de control que s’han tengut en compte en aquest cas són: EI0012, 
EI0014 i EI0301. Podem observar com, tant el punt 0012 i 0014 segueixen un poc la 
tendència del cas de Sant Gertrudis, on s’observa la baixada dels nivells piezomètrics 
amb els anys però no de forma dràstica. No obstant, en el cas del punt 0301, observem 
com a partir del 2012 fins al 2016, les oscil·lacions de cota piezomètrica van canviant, i 
pujant i baixant any rere any, sobretot del 2015 al 2016, on s’observa una baixada de 
cota piezomètrica de més de 20 metres. 
 

 Portinaix, massa d’aigua situada al nord est de l’illa. Aquesta massa d’aigua subterrània 
domés compta amb un punt de control útil per la investigació, EI0003, i en el que la 
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seva evolució del nivell piezomètrics, segueix una tendència a davallar per de manera 
sua i continua. 
 

 Cala Llonga, es localitza a la part sud est de l’illa d’Eivissa. L ‘investigació en aquest cas 
l’hem dut a terme a partir dels punts de control EI0025 i EI0150, on podem observar 
com els nivells piezomètrics van canviant de manera irregular any rere any, amb 
pujades i baixades de la cota piezomètrica. Destacar l’any 2007, on en els dos casos, el 
nivell de cota piezomètrica sofreix una pujada bastant gran. Es a partir del 2012, on les 
pujades van desapareixent, i les baixades de cota piezomètrica es fan més notables. 
 

 Es Canar,  massa d’aigua subterrània que està situada a l’est de l’illa. Aquesta compte 
amb dos punts de controls vàlids per la nostre investigació, EI0032 i EI303. Podem 
observar com, al igual que altres masses d’aigua de l’illa, aquesta també va descendint 
el seu nivell piezomètric de cota a mesura que passen els anys. Destacar d’aquesta 
zona, el punt de control EI303 en l’any 2009, on s’hi pot veure una pujada de cota 
bastant important. 
 

 Roca Llissa està situada al Sud de l’illa d’Eivissa. Aquesta domés compta amb un sol 
punt de control vàlid per l’estudi, EI0033. En ell es presenta una evolució dels nivells 
de cota piezomètrica descendent, on des de el 2006 fins al 2016 ha sofert una baixada 
però de forma lleu. 
 

 Jesús, massa abundant d’aigua subterrània situada ben al sud de l’illa. Aquesta és la 
zona amb la que es compta amb un major nombre de punts de controls vàlids per 
l’estudi. Aquest punts de control són els següents:  EI0013, EI0015, EI0018, EI0019, 
EI0020, EI0021, EI0022, EI0023, EI0028, EI0029. Podem observar com en general, al 
igual que la resta de masses tendeix a baixar la cota piezomètrica any rere any, llevat 
dels anys 2009 i 2010 on s’experimenta petites pujades de nivell de cota. 
 

 Serra Grossa, situada al sud oest geogràfic de l’illa, compta amb tres punts de control 
vàlids, EI0017, EI0242 i EI0305. Tant el primer com el segon  tenen una tendència 
negativa amb el pas dels anys, i per tant, el seu nivell de cota piezomètrica va davallant 
amb els anys. En canvi, el punt EI0303, experimenta unes majors oscil·lacions de nivell 
de cota, augmentant així el seu nivell piezomètric l’any 2007 i 2013, i amb baixades els 
demes anys. 
 

6.1. Evolució dels nivells piezomètrics i la precipitació 

En aquest apartat el que es farà es una comparació dels nivells piezomètrics calculats amb les 
dades de precipitació mitjana de l’illa. 

Generalment, les masses d’aigua subterrània estan molt lligades a la precipitació, ja que en la 
majoria dels casos, com major quantitat d’aigua precipiti, major aigua s’emmagatzema en els 
aqüífers, i per tant, el nivell de cota piezomètrica es veure augmentat. Per contra, en èpoques 
de poques precipitacions, estivals o de sequera, els nivells piezomètrics es veuen disminuïts, i 
per tant les cotes de nivell piezomètric baixen. 

A continuació, a través de gràfics, hem agafats punts de control estudiats en el treball, i durem 
a terme una comparació de l’evolució dels nivells piezomètrics amb l’evolució de la 
precipitació. D’aquesta manera, es veurà reflectit  en forma de gràfic que com major 
precipitació, dons majors son els nivells piezomètrics i viceversa.  
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Tot i això, dir també que no sempre és així. Hi ha casos on la disponibilitat del l’aigua, i per tant 
el nivell piezomètric, no depèn només de la quantitat d'aigua precipitada, sinó que està 
subjecta a la quantitat d'aigua que s'utilitzi. L’ augment de l´explotació dels aqüífers relacionat 
amb el canvi de model lucratiu que originà el turisme, també ha provocat canvis en els nivells 
de cota piezomètrica. 

Els Punts de control elegits per analitzar i comparar amb la precipitació de l’illa són el punt 
EI0001 i EI0007.  

Destacar que, les dades de precipitació han estat extretes de l’AEMET-  

Afegir també, que de dades de precipitació mitjana domés en tenim fins l’any 2014, però 
igualment es pot veure reflectida la relació precipitació – nivell piezomètric. 

 

En el punt EI0001, situat a la zona del Port de Sant Miquel, podem veure reflectida la relació 
precipitació- nivell piezomètric, i com aquests van de la mà al llarg del temps. Podem observa 
com en èpoques de majors precipitacions, els nivells piezomètrics pugen, i en èpoques on la 
precipitació mitjana anual es menor, els nivells piezomètric sofreixen baixades.  

 

En canvi, en aquest altre cas, el del punt EI0007, situat a la zona del Pla de Sant Antoni, vegem 
com tot i que la precipitació vagi oscil·lant, el nivell piezomètric manté una constant 
descendent. Per tant a aquesta zona, el nivell piezomètric no esta tant lligat a la precipitació 
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com a altres zones de l’illa. Això pot esser degut a la zona en que es troba, ja que la zona del 
pla de Sant Antoni es una zona amb una forta pressió turística i per tant amb una major 
explotació dels aqüífers. 

 

6.2. Anàlisis Espacial i Representació en SIG 

En aquest apartat, el anàlisis del resultats de l’estudi es duran a terme a partir de un anàlisi 
espacial amb SIG, amb la seva posterior representació. 

Per poder dur a terme aquest anàlisis l’eina emprada ha estat ArcGis, i la funció d’anàlisis 
espacial utilitzada, IDW, explicada en el apartat de metodologia. 

El anàlisi i representació espacial l’hem dut a terme domés de les masses de major interès han 
generat, ja que el anàlisis espacial de totes les masses d’aigua hagués provocat l’existència 
d’un treball molt pesat i on es vessin en poca claredat els resultats. 

La massa d’aigua subterrània analitzada espacialment en SIG ha estat la del Pla de Sant Antoni, 
ja que, a part de ser una de les masses que compta amb un major nombre de punts de controls 
vàlids per la investigació, es una zona turística important a l’illa i d’aquesta manera podrem 
veure com es desenvolupen els nivells piezomètrics en zones on l’activitat turística i per lo 
tant, la conseqüent ’explotació de aqüífers, estan a l’ordre del dia. 
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6.2.1. Resultats. 
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Com podem observar tant en la Figura, com en la figura vegem com les zones on els nivells 
piezomètrics de cota són més baixos pertanyen a la zona de costa. Això es causat per la 
sobreexplotació en que es veuen sotmesos els aqüífers en les zones de costa, zones 
caracteritzades per una forta activitat del sector terciari turístic. 

A més, podem veure que aquestes zones no domés són les que tenen un nivells de cota 
piezomètrics més baixos, sinó que a més veuen augmentada la seva superfície fins a zones de 
l’interior.  

Per altra banda, les zones de color més fort o vemelles, són les que partanyen a zones de 
l’interior o centre, zones allunyades dels efectes turístics. A més també destacar que aquestes, 
així com les zones blaves, i de menor nivell piezomètriques s’han vist augmentades amb el 
temps, pràcticament en els darrers deu anys, s’han vist disminuïdes. Aquest fet significa que 
cada vegada, sobretot, en les masses d’aigua subterrània properes a la costa ,els nivells d’aigua 
van minvant any rere any. 

Finalment, també destacar que en aquestes zones de  costa el pateixen de problemes de 
intrusió marina. 
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6.3. Analisis Quantitatiu 

La directiva 2000/60 / CE disposa en l'apartat 2.1.2 de l'annex V que s'arribarà a un bon estat 
quantitatiu de les aigües subterrànies quan el nivell piezomètric de la massa d'aigua 
subterrània sigui tal, que la taxa mitjana anual d'extracció a llarg termini no sobrepassi els 
recursos disponibles d'aigües subterrànies. Per tant, el nivell piezomètric no està subjecte a 
alteracions antropogèniques que puguin tenir com a conseqüència no assolir els objectius de 
qualitat mediambiental especificats en l'article 4 [de la mateixa directiva] per a les aigües 
superficials associades, qualsevol empitjorament de l'estat d'aquestes aigües, qualsevol 
prejudici significatiu a ecosistemes terrestres associats que depenguin directament de la massa 
d'aigua subterrània, ni a alteracions de la direcció del flux temporals, o contínues en una àrea 
limitada, causades per canvis en el nivell, però no provoquin salinització o altres intrusions, i 
no indiquin una tendència contínua i clara de la direcció del flux induïda antropogènicament 
que pugui donar lloc a aquestes intrusions. 

Para el anàlisis quantitatiu de les masses d’aigua subterrània de l’illa hem agafat com a 
referencia el informe conegut amb el nom de : Análisis de la Gestión del agua en la isla de 
Eivissa; 10 propuestas para mejorar su gestión, dirigit per Gelabert (2015), i amb dades 
procedents  de la Direcció General de Recursos Hídrics, en las que se disposa d’un registre 
piezomètric representatiu.  

Per tant, l’estat quantitatiu de les aigües subterrànies s'ha elaborat a partir de la informació de 
les sèries piezomètriques. 
 
 

 
 

En aquesta taula podem observar l’estat quantitatiu de les dotze masses d’aigua subterrània 
estudiades en aquest treball. Hem diferenciat en tres gran grups l’estat de dites masses, Bo, si 
el seu percentatge d’explotació és inferior al 80%; dolent, si el percentatge d’explotació es 
troba entre 80% i 100%; i situació crítica si el percentatge d’explotació es superior al 100%. 

Per tant, podem veure com del les 12 masses d’aigua, 7 es troben en una situació critica, es a 
dir, de sobreexplotació. De fet, la majoria d’aquest aqüífers sobreexplotats com podem veure 
coincideixen amb la seva ubicació a la costa, sobretot en aquelles zones on l’activitat turística 
hi esta molt present. 

 

 

Còdig Nom Recurs Potencial Recurs Extret

Disponible 

(Potencial 

Sortida del Mar)

Explotació % Estat Quantitatiu 

2001M 1 Portinaix 2,475 0,626 0,504 124,3 Situació Critica

2001M2 Port de Sant Miquel 1,788 0,521 1,35 38,56 Bó

2002M2 Pla de Sant Antoni 1,508 0,943 0,796 118,47 Situació Critica

2002M3 Sant Agustí 1,666 0,809 1,666 48,57 Bó

2003M1 Cala Llonga 1,796 2,127 1,249 170,4 Situació Critica

2003M2 Roca Llissa 0,896 0,81 0,458 176,9 Situació Critica

2003M3 Riu Santa Eularia 3,437 2,644 3,437 76,93 Bó

2003M4 Sant Llorenç de Balafia 1,848 0,795 1,848 43,04 Bó

2004M2 Es Canar 2,535 2,399 1,988 120,73 Situació Critica

2006M1 Santa Gertrudis 1,335 1,327 1,335 99,42 Situació Critica

2006M2 Jesús 2,002 0,5 0,647 77,32 Dolent

2006M3 Serra Grossa 4,199 4,118 3,104 132,67 Situació Critica
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6.4. Anàlisis Qualitatiu 

Els clorurs i els nitrats són dos paràmetres de les aigües que s'analitzen de manera periòdica en 
gairebé totes les masses subterrànies. Per aquesta raó, s'utilitzen el contingut en clorurs o en 
nitrats per determinar l'estat qualitatiu de les masses d'aigua en els anys 2012 i 2016 

L'avaluació de l'estat químic de les masses d'aigua es realitza per analitzar aspectes qualitatius, 
indicant quals no assoleixen els paràmetres mediambientals que fan considerar que una 
determinada massa d'aigua sigui apta per al consum humà. Aquests criteris vénen fixats en el 
Títol V sobre objectius mediambientals i deteriorament temporal de l'Estat de les masses 
d'aigua del PHIB-201. 

 

El valor criteri establert per als clorurs és de 250 mg / litre, i el valor llindar s'estableix en 187,5 
mg / l. Totes les masses que superin el valor llindar de 187,5 mg / l, es consideren en mal estat. 

Com es pot observar en la taula, l’any 2016 de les 12 masses subterrànies, 5  presenten 
concentracions superiors al valor llindar de clorurs i per tant estan considerades en mal estat. 
El 2012, 4 de les 12 masses subterrànies d'Eivissa estaven considerades en mal estat per la 
presència de clorurs. Per tant, del 2012 al 2016 han augmentat les masses en mal estat per 
clorurs, és a dir que presenten intrusió marina.  

Aquestes masses es localitzen majoritàriament a la costa. Destaquen especialment la massa 
2006M3 Serra Grossa i la massa 2002M1 Sant Antoni que estan sotmeses a una intensa 
explotació, en la qual es concentren pous d'abastament amb importants volums bombats. 

 

Còdig Nom
Mitjana Clorurs 

2012

Mitjana Clorurs 

2016

Valors Maxims 

2016

Nivell de 

Referencia 

(Valor Natural)

Estat 

Qualitatiu

2001M 1 Portinaix 123 142 142 89 Bo

2001M2 Port de Sant Miquel 184 332 611 94 Dolent

2002M2 Pla de Sant Antoni 142 183 340 78 Dolent

2002M3 Sant Agustí 179 118 177 37 Bo

2003M1 Cala Llonga 149 129 141 98 Bo

2003M2 Roca Llissa 670 561 912 163 Dolent

2003M3 Riu Santa Eularia 174 185 284 86 Dolent

2003M4 Sant Llorenç de Balafia 164 113 113 88 Bo

2004M2 Es Canar 119 197 288 6 Bo

2006M1 Santa Gertrudis 377 280 342 71 Dolent

2006M2 Jesús 544 779 1312 97 Dolent

2006M3 Serra Grossa 3330 437 592 89 Dolent

Còdig Nom
Mitjana Nitrats 

2012

Mitjana Nitrats 

2016

Valors Maxims 

2016

Nivell de 

Referencia 

(Valor Natural)

Estat 

Qualitatiu

2001M 1 Portinaix 5,2 20,5 20,5 2,5 Bo

2001M2 Port de Sant Miquel 29,6 36,2 88 2,5 Dolent

2002M2 Pla de Sant Antoni 35 29,9 76,1 2,5 Bo

2002M3 Sant Agustí 5,6 7,4 22,3 2,5 Bo

2003M1 Cala Llonga 21,9 12,4 22,3 2,5 Bo

2003M2 Roca Llissa 21,2 18 24 2,5 Bo

2003M3 Riu Santa Eularia 14,2 15,3 30,3 2,5 Bo

2003M4 Sant Llorenç de Balafia 11,8 16 16 2,5 Bo

2004M2 Es Canar 6,5 14 28,3 2,5 Bo

2006M1 Santa Gertrudis 9,7 13,5 21 2,5 Bo

2006M2 Jesús 34,1 40,8 66,1 5 Dolent

2006M3 Serra Grossa 11,1 11 26 2,5 Bo
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Pel que fa a nitrats, totes les masses en les que la mitjana de les analítiques indiqui una 
concentració superior al valor llindar (37,5 mg / l de nitrats) s'ha considerat en mal estat.  

El 2012, a l'illa d'Eivissa no havia cap massa considerada en mal estat per nitrats. En canvi, en 
el 2016 ja es troben dues masses considerades en mal estat per la seva elevada presència en 
nitrats, Jesus i Port de Sant Miquel. 

L'elevat percentatge de nitrats actual pot ser degut a l'augment de la contaminació subterrània 
provinent d'abocaments fecals incontrolats (pous negres), minimitzant la possibilitat que la 
font d'aquesta contaminació sigui deguda a l'ús d'abonaments agrícoles 

7. Conclusions 

L’illa d’Eivissa, al ser un territori  de clima mediterrani, amb un període de sequera estival molt 
acusada i amb una intensa evapotranspiració (Vilà-Valentí et al., 2000), l'aigua és un recurs 
escàs i de molt de valor. 

En els darrers dècades la arribada de turistes a l’illa i la sobrepoblació que  pateix l’illa ha 
provocat que la disponibilitat del recurs no depèngui només de la quantitat d'aigua 
precipitada, sinó que també està subjecta a la quantitat d'aigua que s'utilitzi. 

Per aquest motiu, i com hem observat en el estudi, els nivells piezomètrics d’aigua subterrània 
any rere any van minvant degut a la sebrexplotació d’aquifers i masses subterrànies. Aquesta 
explotació de auifers es dona sobretot a les zones costeres turístiques on els nivells de cota 
piezomètrics són mínims. 

A més de minvar els seus nivells d’aigua, l’explotació d’aquifers  fan que aquets es contaminin i 
que els seus nivells de clorurs i nitrats siguin tan alts en alguns casos, que no assoleixen els 
paràmetres mediambientals que fan considerar que una determinada massa d'aigua sigui apta 
per al consum humà. 

Per tant, esteim davant una situació critica de quantitat i qualitat d’aigua, ja que pareix que 
l’illa d’Eivissa no aturara de albergar gent i turistes, i les seves masses d’agua subterrània cada 
any que passi tindran un nivells d’agua cada pic més baix. 
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