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La mar Mediterrània és un punt calent per a la biodiversitat, però també és molt susceptible a les
activitats antròpiques (25% turisme global). Les activitats que es porten a terme a aquesta regió del
món suposen un desenvolupament costaner intensiu, contaminació de les aigües, degradació dels
ecosistemes, etc. Deguda a la seva situació geogràfica, les illes Balears són un gran atractiu turístic, el
que comporta la sobreocupació de la costa en temporada alta, afectant els ecosistemes marins. Això
sense parlar de tot el trànsit marítim que implica: embarcacions d'activitats recreatives, comercials,
creuers... Cal recalcar, la gran biodiversitat que trobem a la Mar Mediterrània, així com la importància
dels ecosistemes de fanerògames marines que són importants embornals de carboni. Per protegir la
gran biodiversitat que hi ha es creen AMP (Àrees Marines Protegides), i a la Mar Balear existeixen 7
tipus d'AMP que suposen un total del 21,5 % d'aquesta mar sota figures de protecció, però només un
0,16% (45 km²) es troba completament tancat a la pesca a la pesca (reserva integral).

L'economia blava inclou totes aquelles activitats que estan basades o relacionades amb la mar i la
costa, com la pesca, el turisme o les energies renovables. L'economia blava europea proporciona 4,5
milions d'ocupacions directes. Incloent els recursos marins no vius, els recursos marins vius, les
energies renovables, el transport marítim, el turisme i oci, i el sector públic.

PROPOSTES
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RESUM EXECUTIU

Transició cap a una navegació sostenible.

En aquest document es presenten els objectius i les propostes per tal d'encaminar les Illes Balears
cap a una economia blava i ecosistemes sostenibles en àmbits clau per les Illes Balears, consta de sis
línies d'actuació englobades dins els objectius de l'economia blava europea (Blue Economy Report,
2021).

Primer objectiu i propostes 1 i 2: Neutralitat climàtica i contaminació zero: impulsar la transició
energètica a l'entorn marí, prevenir i combatre l'entrada dels residus al medi marí i desenvolupar
solucions circulars.

1.

   2. Transició cap a una gestió responsable de residus a l'entorn marí.

Segon objectiu i proposta 3: Conservar i protegir la biodiversitat.

   3. Transició cap a la conservació marina

Tercer objectiu i proposta 4: Millorar l'adaptació i resiliència costanera.

   4. Transició cap a l'adaptació de les zones costaneres al canvi climàtic.

Quart objectiu i proposta 5: Potenciar els sistemes alimentaris responsables i les cadenes curtes
d'abastament dels productes de la mar

   5. Transició cap a una pesca sostenible

Cinquè objectiu i proposta 6: Millorar el coneixement del Mar Balear

   6. Millorar el coneixement del medi marí balear



La Mar Mediterrània és un hotspot per a la biodiversitat marina amb unes característiques
biogeogràfiques, físiques i ecològiques úniques (Coll et al., 2010). Malauradament, aquest ecosistema
és molt susceptible a les pressions humanes donada la seva situació geogràfica i política. Aquesta
regió rep més del 25% del turisme global, les seves costes alberguen el 7% de la població mundial
costanera i el 30% del transport marítim navega a través de les seves aigües (UNEP, 2009).

Aquestes activitats porten al desenvolupament costaner intensiu, a la contaminació de les aigües, a
proliferació d'espècies invasores, a haver d'emprar dessaladores amb els problemes que això provoca
(com la dessalinització de les aigües), a la pèrdua d'hàbitats, a la degradació dels ecosistemes marins,
a la sobrepesca, a l'extracció de recursos i a l'augment de nutrients, entre altres (Coll et al., 2010). A
les darreres dècades, la pol·lució per deixalles marines s'ha convertit en una amenaça real per als
ecosistemes marins (Deudero i Alomar, 2015) d'aquesta conca semi-tancada i hi ha estudis científics
que evidencien concentracions de deixalles marines, especialment microplàstics, més elevades a la
mediterrània que a altres zones del món (Cózar et al., 2015; UNEP, 2015).

Les Illes Balears comparteixen totes aquestes problemàtiques i es veuen exposades a pressions
humanes com la pesca comercial i recreativa, tota mena de trànsit marítim (recreatiu, comercial,
creuers), així com una urbanització massiva i zones densament poblades al llarg de la costa que
augmenten la seva ocupació durant la temporada d'estiu i impacten directament o indirectament al
medi marí. Per exemple, hi ha evidència científica que l'abundància més gran de deixalles en
superfície marina es quantifica a les zones costaneres durant l'agost, que coincideixen amb el pic
màxim de turisme (Compa et al., 2020). Amb relació al transport marítim, l'any 2019 els mínims i
màxims del nombre anual d'escales de vaixells a ports de les Illes Balears eren de 2.600 a 7.000
escales mensuals (Informe del Mar Balear, 2021). Vinculada a aquesta activitat podem trobar la
contaminació acústica i els renous submarins detectats i hi ha evidència de què a l'àrea marina
protegida (AMP) dels Freus d'Eivissa i Formentera aquests renous són més intens a l'estiu (> 15 dB),

quan les embarcacions ràpides enregistren les freqüències més altes (Informe del Mar Balear, 2021). A
més, la pujada del nivell de la mar a la Mediterrània occidental s'ha accelerat durant els últims anys,

augmentat 1,32 mm/any als darrers 134 anys i les projeccions per a dos escenaris d'emissions de CO₂
mostren que el nivell de la mar podria augmentar entre 57 i 75 cm a final de segle, suposant un
retrocés de les platges de les Balears d'entre 7 i 50 metres (Informe del Mar Balear, 2021).
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Al llarg de 40 anys d'estudis a la Mar Balear i amb una àrea prospectada de 150.000 km² des de la
platja a la mar oberta s'ha obtingut informació de 1657 espècies marines, 656 famílies i 31 fílums des
del món microscòpic (organismes planctònics) fins a les espècies més conegudes (estrelles,
esponges, algues, meduses, peixos) (Atlas de la Biodiversitat Marina de la Mar Balear). A més hi ha
evidència científica que al Parc Nacional de Cabrera es troben una de les majors densitats de nacra
de roca el món, amb una densitat màxima de 6,9 individus per 100 m2 (Colomer et al., 2016). Pel que
fa a les profunditats de la Mar Balear (> 200 m), existeixen desenes d'espècies de coralls de
profunditat que es troben des d'en perill d'extinció a quasi amenaçades com poden ser el corall
bambú, plomes de mar, el corall vermell i coralls negres. Aquests formen hàbitats de gran
importància ecosistèmica, ja que promouen la biodiversitat de zones dels fons marins a on no arriba
la llum (Informe del Mar Balear, 2021).

Cal recalcar la importància de les praderies de fanerògames marines com embornals de carboni. Per
tant, la investigació sobre el "blue carbon" -el carboni capturat pels ecosistemes marins i costaners-, i
la gestió sostenible d'aquests són clau per la mitigació del canvi climàtic (The Blue Carbon Initiative,
2021).

Per tal de conservar, protegir i augmentar la biomassa dels ecosistemes marins, es creen Àrees
Marines Protegides. A la Mar Balear existeixen 7 tipus d'AMP que suposen un total del 21,5%
d'aquesta mar protegida, però només un 0,16% (45 km²) es troba tancada completament a la pesca
(reserves integrals). Un exemple de la importància de protegir zones de la pesca és el fet que a la
zona de la reserva integral de la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera s'assoleix la riquesa
específica d'espècies més gran d'aigües superficials (arribant a un màxim de ~ 6 espècies/250 m² ) de
totes les AMP estudiades (Informe del Mar Balear, 2021). Tot i que la superfície del Mar Balear amb
protecció legal augmenta, la despesa per km² d'AMP ha disminuït amb els anys, ja que ha passat de
23.500 €/km² en 1994 a 20.500 €/km² en l'actualitat (Informe del Mar Balear, 2021).

Per a poder gaudir d'uns ecosistemes marins saludables, cal protegir i per protegir és necessari
invertir en el coneixement del medi marí que ens envolta i transferir aquest coneixement generat. Els
oceans contenen el 97% de tota la nostra aigua i el 80% de totes les formes de vida. L'oceà ens
envolta i ens sustenta, ja que ens proporciona oxigen suficient per a respirar, aliments per a
pràcticament la meitat de la humanitat i recursos essencials per a la salut humana, sense parlar de la
xarxa d'interaccions econòmiques que genera. L'economia que prové dels oceans i la mar es coneix
com a Economia Blava..

3Foto: Bartolomé Santandreu Borràs. Cedida per al certamen MARE de la Fundació Marilles. 5



El concepte d'Economia Blava ja es coneixia en 2012, a la Cimera de la Terra de Rio+20, on el
concepte pren força, i és un concepte que cada cop té més ressò (Impuls de l'economia Blava a
Barcelona, Octubre 2021). En la comunicació de la Comissió al Parlament Europeu (COM, 2021) es
parla d'una transició, és a dir, deixar enrere el creixement blau per apostar per una economia blava
sostenible, per tal de complir el pacte Verd Europeu. En aquest document es parla d'integrar la
política oceànica a la nova política europea i també recalca que tant les regions costaneres com les
illes són claus per l'economia blava, per tant, les Illes Balears tenen un gran potencial per tal de
desenvolupar aquesta economia.

L'economia blava està lligada als Objectius del Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides,
concretament els següents objectius: ODS 7, energia neta i assequible, ODS 8, Treball decent i
creixement econòmic; ODS 12, producció i consum responsables; ODS 13, acció pel clima; ODS 14, vida
submarina; ODS 17, aliances per aconseguir els objectius. Per tant, una inversió en Economia Blava és
clau per l'assoliment d'aquests objectius.

L'economia blava europea proporciona 4,5 milions d'ocupacions directes, moltes d'elles en regions
amb poques alternatives. Abasta totes les indústries i els sectors relacionats amb els oceans, els mars
i les costes, tant els basats en el medi marí (per exemple, el transport marítim, la pesca, la generació
d'energia) com els basats en terra (per exemple, els ports, les drassanes, el turisme costaner). És un
segment de la nostra economia vast i en ràpida evolució que en l'últim decenni ha adoptat mesures
importants per a modernitzar-se i diversificar-se. En paral·lel als sectors tradicionals, estan
evolucionant i creixent sectors innovadors, com el de l'energia oceànica renovable, la bioeconomia
blava, la biotecnologia i la dessalinització, la qual cosa obre noves perspectives i crea ocupació.

L'economia blava inclou sis grans sectors relacionats amb el medi marí: els recursos marins no vius,

els recursos marins vius, les energies renovables, el transport marítim, el turisme i oci, i el sector
públic. Per transformar les cadenes de valor vinculades amb l'ecosistema marí i avançar cap a una
economia blava i sostenible és necessari assolir els objectius de neutralitat climàtica i contaminació
zero, prevenir i combatre l'entrada dels residus al medi marí i desenvolupar solucions circulars,

conservar i protegir la biodiversitat així com invertir-ne en ella, treballar i millor la resiliència
costanera i potenciar els sistemes alimentaris responsables.

3Foto: Ignacio Serra Gaytàn de Ayala. Cedida per al certamen MARE de la Fundació Marilles. 6
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Per avançar cap a una neutralitat climàtica i contaminació zero, és necessari impulsar la
transició energètica avançant cap a un transport marítim basat en l'ús d'energies
renovables i baixes en emissions de CO₂ i mitigant el canvi climàtic, així com vetllar per la
salut de les aigües de les Illes, afavorint la progressiva desaparició dels motors de gasoil o
fuel de les embarcacions, passant als motors elèctrics i donant prioritat i protegint les
embarcacions tradicionals realitzades per mestres d'aixa de les Illes Balears. Per la
neutralitat climàtica també és necessari invertir en les energies renovables marines, com
pot ser l'energia eòlica marina fixa i flotant. Aquestes estructures poden, no sol ser una font
de generació d'energia, però arribar a actuar com esculls artificials, incrementant la
biomassa al seu voltant, augmentant la biodiversitat marina d'on se situen.

TRANSICIÓ CAP A UNA NAVEGACIÓ
SOSTENIBLE  

1.

PROPOSTES

Vaixells responsables amb el medi ambient

Impulsar i incentivar les activitats nàutiques de les
embarcacions a  vela i a  motor elèctric, adaptant la
navegació del segle XXI a fórmules de  mitigació del canvi
climàtic,  així com adaptar-se al  canvi de tendències
observades en la societat. 
Impulsar la construcció a les illes d’embarcacions de
baixa petjada ecològica que usin processos innovadors i
el màxim possible de materials renovables i/o reciclables i
que permetin, quan arribi el moment del
desballestament, generar el mínim possible de residus.
Pla d’Acció adreçat a la reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, fent una substitució gradual
dels motors de combustió per altres fonts a les
embarcacions de les Illes Balears.
Ús d’embarcacions de motor elèctric a les embarcacions
de les reserves i parcs marins (vigilants, gestors,
investigadors) així com als vigilants de la xarxa de la
Posidonia i les embarcacions empleades per cobraments
de fondejos.
Impulsar el desenvolupament de prototips de generació
d'energia eòlica, a partir de corrents, undimotriu.
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Impulsar mesures per limitar als mesos d'estiu, l'excés
d'embarcacions al litoral de les Illes i, per tant, reduir l'increment
d'amarrament al mínim imprescindible.
Reducció de taxes per embarcacions neutres, que contaminin
menys.
Crear un mapa de zones aptes pel desenvolupament d'energies
marines renovables.
Establir capacitats de càrrega als ports en funció de la sostenibilitat
ambiental: consums d'aigua i energia, ocupació del territori per
serveis (restauració, pàrquings), afectació al medi marí (hàbitats i
espècies) adjacent, i sistemes de seguiment de qualitat de l'aigua i
de la biodiversitat de l'entorn.
Els ports juguen un paper clau per arribar a una neutralitat climàtica
i haurien de ser centres models de l'economia blava: digitalització
dels espais, eficiència energètica, generadors d'energia solar i eòlica. 
Creació d'una certificació ambiental de les instal·lacions.
Limitar el nombre de creuers que arriben a Mallorca, establint una
capacitat de càrrega, fins llavors 1 al dia màxim.
Tenir en compte la bandera dels creuers que arriben a Mallorca,
sobretot aquells que venen de paradisos fiscals.
Eliminar els amarraments il·legals de la costa Balear.

Protegir la navegació tradicional (embarcacions de fusta com a
llaüts, bots) i embarcacions a vela, i promocionar la transició
energètica de les embarcacions, canviant de motor  de combustible
fòssil a  motor elèctric
Impulsar mesures de protecció i de promoció i serveis dirigits
específicament a la navegació amb embarcacions tradicionals
artesanals realitzades per mestres d’aixa de les Illes Balears.

Vaixells tradicionals

Ports i amarraments

Fiscalitat

Gravar diferent les embarcacions, amb funció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle que emetin a l’atmosfera. Es pot fer per tipologia
d’embarcació i potència de motor. Dels ingressos percebuts per les
operacions d’estada d’embarcacions, dedicar una part, com a mínim un
10%, a la millora i protecció de la mar. 
Crear una política de preus públics per gravar l’ús de combustibles
fòssils i premiar l’ús d’energies renovables al sector nàutic. 
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Un punt important per assolir una economia blava i sostenibles és prevenir i combatre els
residus que arriben a la mar i desenvolupar models i solucions circulars. Per això és
necessari disposar de punts adients de recollida de residus als ports, manuals de bones
pràctiques a les zones de ports i serveis de la costa, un bon tractament de les aigües
residuals i pluvials en paral·lel a un desenvolupament tecnològic de les plantes de
tractament d'aigües, entre altres.

2. TRANSICIÓ CAP A UNA GESTIÓ RESPONSABLE
DELS RESIDUS A L’ENTORN MARÍ

Residus

Tots els ports han de tenir punts de recollida selectiva dels residus:
Completar la infraestructura necessària d'Àrees d'Aportació i Punts
Verds, que incloguin la correcta separació de residus en origen, i
assegurin la recollida i tractament dels residus perillosos (olis, pintures –
incloent els seus pots-, esprais, etc. ).

Crear punts de "Prevenció de residus" que permetin la reutilització o
reparació d'útils i béns, abans que siguin convertits en residus. Per
exemple, als ports pesquers disposar de punts on es puguin recollir els
arts de pesca en desús per un tractament i reciclatge adient: possibilitat
de circularitat de les arts de pesca: crear nous productes o nous arts de
pesca a partir d'aquestes.
Recollida i seguiment de residus a la superfície de la mar: sistema de
neteja litoral anual (no només de maig a octubre com ara (sistema
d'ABAQUA).

Aigües i depuradores

Impulsar la infraestructura necessària per fer efectiu un sistema de
recollida d'aigües residuals i sentina de les embarcacions, a part de
portar un registre d'embarcacions que gestionen bé aigües de sentina.

Implementar Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS) que recullin
les aigües d'escorrentia del port amb contaminació potencial, i siguin
tractades abans del seu abocament a la mar.
Millorar les instal·lacions de les depuradores i dotar a aquelles que no en
tinguin, de tractament terciari. Dur a terme un sistema de separació
d'aigües brutes i aigua de pluja als municipis que no en disposen, per a
evitar arribades de cabals superiors a la capacitat de les depuradores en
moments puntuals de forta pluja i així permetre el tractament efectiu
de les aigües residuals en tot moment evitant l'arribada a la mar d'aigua
no depurada o de depuració deficient.
Dur a terme tasques de reparació del clavegueram dels municipis
costaners i obligar a un manteniment del mateix amb una periodicitat
adient.
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Educació ambiental

Realitzar campanyes perquè la població no aboqui residus perillosos
pels desaigües (olis, detergents no biodegradables, restes de pintura,

suavitzants, residus que contenguin metalls com coure, plom o mercuri,
etc.).

Reprendre les campanyes d’estalvi d’aigua, habituals en temps de
sequera, per a ajudar a reduir la càrrega de treball a les depuradores. 

Innovació

Impulsar projectes d'innovació per desenvolupar tècniques
d'aprofitament d'aigües residuals, reduint l'efluent dels emissaris a la
mar i aprofitant infraestructures existents.
Desenvolupament tecnològic a les plantes de depuració per crear
sistemes de filtracions que retinguin els microplàstics i microfibres de les
aigües depurades.
Sistema de monitoratge en continu de paràmetres biològics i
fisicoquímics a les sortides dels emissaris: digitalització de les dades
Crear un registre de dessaladores i verificar que no aboquen el rebuig al
clavegueram: l'excés de sal boicoteja el procés de depuració i impedeix
l'ús de les aigües depurades per a regar.
Creació d'un programa propi de servei de manteniment d'embarcacions
a ports i marines seques: Les instal·lacions de manteniment
d'embarcacions a dins els ports han de complir escrupolosament amb la
normativa ambiental (atmosfera, residus, renous, aigües) i vetllar
especialment per les aigües d'escorrentia superficial, que no arrosseguin
residus perillosos al mar. Les adaptacions a la normativa de residus,
aigües i energia haurien de tenir un programa d'actuacions pròpies dins
l'apartat d'infraestructura bàsica.

Programes per impedir l'ús d'antifoulings més contaminants.
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La conservació i la protecció de la biodiversitat haurien de ser prioritaris i són una
condició indispensable per l'existència d'activitats econòmiques vinculades a la mar.
Invertir en el coneixement i estudi de la conservació i protecció de la biodiversitat marina
suposa una oportunitat de creixement. Per això és necessari augmentar les despeses que es
dirigeixen a les àrees marines protegides, augmentant la seva superfície, fins a arribar al
30% de les aigües protegides i el 10% d'aigües amb protecció estricte (seguint la meta
30x30 de les Nacions Unides, protegir el 30% de superfície marina per a 2030), limitar els
usos recreatius, comercials i professionals a zones amb especial protecció, crear una xarxa
d'indicadors i monitoratge i seguiment de paràmetres ecològics, entre altres.

3. TRANSICIÓ CAP A LA CONSERVACIÓ MARINA

Zones protegides

Creació d’Àrees Marines Protegides com a instrument de gestió dirigit a
la conservació com a complement de les iniciatives ja existents que
estan encaminades a millorar l’aprofitament pesquer com és el cas de
les Reserves Marines d’Interès Pesquer de les Illes Balears. Alhora dotar
d’equips de gestió i vigilància i integrar els instruments de gestió amb
altres figures de conservació i instruments de planificació de xarxa
natura 2000.

Ampliar les AMP ja existents, així com les zones de reserva integral (“No
take zone”).

Limitar els usos i activitats recreatives a zones ZEPA i LIC: establir llindars
de contaminació lumínica i acústica a les AMPs, així com impulsar una
velocitat màxima de navegació a aquestes (5 nusos). 

Fondejos

A l'hora de planificar fondejos ecològics tenir en compte les figures de
protecció de les zones. Cal revisar l'esquema actual, de concessió a una
única empresa d'un nombre clarament insuficient de camps de boies.
Calen més camps de boies, i l'esquema econòmic que presumeix un
elevat benefici a l'activitat i el grava amb un cànon elevat, fa que es
generin tensions innecessàries amb els navegants en provocar un
encariment innecessari dels preus del fondeig. La diversificació i
concessió a operadors de proximitat amb criteris socials podria facilitar
molt el desplegament i ús de nous camps de boies
Els criteris en la gestió de les zones de fondeig controlat han d'assegurar
la conservació dels fons marins abans que l'afany de lucre.

Licitació de la gestió de camps de boies de fondeig com a contractes
reservats d’acord amb la disposició addicional 4ª de la llei 9/2017 de
contractes del sector públic, per a empreses d’inserció i centres
especials d’ocupació d’iniciativa social.
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Posidònia

Recolzar la vigilància marítima per tal de fer complir el Decret 25/2018,

de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidònia oceànica a les Illes
Balears.
Assegurar la protecció de les fanerògames marines a les Illes Balears
(Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa), no permetent obres
costaneres que la posin en perill.
És fonamental per la conservació de la posidònia que s'abalissin a l'estiu
platges més saturades d'embarcacions i que incompleixen
sistemàticament la normativa d'ancorar a més de 200 m de la costa RD
876/2014 Reglament General de Costes.

Pesca recreativa

Limitar el nombre de llicències de pesca recreativa. 

Fer un estudi detallat de la pesca recreativa.

Augmentar els sistemes de vigilància a les reserves marines: control de la
pesca il·legal.

Innovació

Desenvolupar una xarxa d'indicadors ambientals de les aigües
costaneres de  les Illes Balears (indicadors de la Directiva Marc de l’Aigua
(DMA) i Qualitat de bany).

Elaborar mapes de risc (alt, mitjà, baix): delimitant àrees vulnerables a les
activitats humanes (trànsit marítim, pesca, emissaris, fondejos...), amb
presència d'espècies amenaçades i endèmiques, espècies clau, amb
presència d’espècies invasores…
Crear una xarxa de seguiment del renou submarí per poder
desenvolupar un mapa de renous submarins i establir zones d’alt risc
per les espècies marines.
Impulsar programes de seguiment i monitoratge d’espècies invasores a
ports. 
Prioritzar que tota la zona del Mar Balear sigui declarada com a Zona
Marina Especialment sensible. 
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Per una economia blava i sostenible és indispensable adaptar la zona costanera al canvi
climàtic, augmentant la resiliència costanera, per això s'ha de tenir en compte les
planificacions a mig-llarg termini, la restauració natural dels ecosistemes costaners, la
planificació en funció de les figures de protecció existents i el suport a les plataformes
d'observació i predicció d'episodis extrems, entre altres.

4. TRANSICIÓ CAP A L’ADAPTACIÓ DE LES
ZONES COSTANERES AL CANVI CLIMÀTIC

Planificació

A l'hora de planificar noves infraestructures al litoral s'haurà de tenir en
compte la presència d'hàbitats protegits per la xarxa natura 2020 i
espècies protegides (Directiva Hàbitats, Directiva d'aus, el Catàleg
Nacional, el Catàleg Balear i el Conveni de Berna, Conveni de Barcelona).

Formulació i aplicació de Plans d'Emergència davant riscos naturals i
antropogènics a les zones de costa.

Planificació d'inversions a mig-llarg termini (10-15 anys) a la costa per
augmentar la seva resiliència: restauració del sistema dunar i zones
humides.

Platges

Impulsar mesures de protecció i restauració de sistemes degradats com
poden ser, praderies de fanerògames marines, macroalgues, esculls i
àrees tancades i someres amb poca recirculació de l'aigua.

Impulsar i potenciar la regeneració natural de platges i dunes. Limitar la
neteja mecànica de les platges.
No retirar la Posidònia oceànica morta de les platges.
Donar suport a la capacitat i el sistema d'observació, modelització i
predicció de fenòmens meteorològics extrems.
Millorar en temes de sostenibilitat les guinguetes permanents ja
existents.
Prohibir les guinguetes temporals sobre la sorra.

Neteja manual de platges situades a espais de rellevància ambiental,
evitant la utilització de maquinària pesant, a través de tasques de
peonatge en el marc de programes d’ocupació protegida per a persones
amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social.
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Un ús eficient dels recursos vius pot ajudar a reduir la pressió dels humans sobre els
recursos naturals explotables que ens aporta la mar i per això és necessari un sistema
alimentari responsable que asseguri la no sobreexplotació dels recursos, pràctiques
respectuoses amb el medi natural i xarxes d'abastiment curtes, entre d'altres.

5. TRANSICIÓ CAP A UNA PESCA SOSTENIBLE

Tècniques de pesca

Invertir en el desenvolupament de tècniques de pesca més selectives
amb l’espècie objectiu per reduir les captures no desitjables. 
Valorar l’impacte del trasmall en les AMP. 

Digitalització del sector pesquer: sistemes de control de les activitats
pesqueres (comercial i recreatives); obligatorietat de sistemes de
seguiment de totes les embarcacions, independentment de la seva
eslora.

Bones pràctiques

Establir bones pràctiques ambientals al sector de la pesca, càlcul de la
petjada ecològica del sector
Creació de passarel·les cap a sistemes responsables (mitjançant
formació, incentius, etc.) per tal d'acompanyar als treballadors/es del
mar en aquesta transició cap a una pesca més responsable.

Producte

Potenciar les xarxes d’abastiment curtes. Millora dels sistemes de control
als punts de primera venda. 

Potenciar el producte local 
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Per a la conservació del medi marí i el desenvolupament d’una economia blava i sostenible
s’ha d’invertir en la generació de coneixement a través de dades científiques d’alta
qualitat, fiables i harmonitzades, la innovació, inversió pública privada i el foment de llocs
de feina amb personal qualificat així com la creació de xarxes que impliquin a tots els
usuaris i gestors dels ecosistemes marins.  

6.  MILLORAR EL CONEIXEMENT DEL MEDI MARÍ
BALEAR

Planificació i creació de xarxes 

Pla específic d'ordenació de l'espai marítim per les Illes Balears.Pla de
cooperació amb països i regions del mediterrani per la lluita contra la
contaminació marina, especialment la contaminació per plàstics.
Necessitat de crear una xarxa multidisciplinari en l'àmbit de les Illes
Balears amb tots els autors implicats amb la mar: usuaris i operadors
marítims, instituts de recerca, universitat i escola superior, sector de la
pesca (Confraria de Pescadors, Associació de Pesca responsable),

transport marítim, turisme, esport (Federació de vela, Associació de Vela
Llatina de Mallorca, Federació de Piragüisme, Clubs de busseig),

Associació de Clubs Nàutics de Balears, Associació d'Amics del Museu
Marítim de Mallorca, energies renovables, tractament de residus...
Quan es faci recerca (estudis, investigació, etc) encarada al medi marí,
involucrar al ser possible a altres sectors (no sols al científic), confraries
de pescadors, clubs de buceig, usuaris de la platja... per tal de crear un
vincle entre els diferents actors del medi marí i treballar junts.

Educació ambiental

Identificar el públic diana (residents i visitants) i actuar sobre ell amb
campanyes d’educació ambiental. 
Fomentar, mitjançant programes específics i línies de finançament, que
les actuals instal·lacions portuàries tinguin un ús de divulgació del medi
marí, divulgació de la ciència i accions d’educació ambiental a tots els
nivells per a fomentar la protecció de la mar. En la mateixa línia, crear
programes d’educació ambiental als Ports per donar a conèixer els
valors dels recursos marins.
Incloure en el temari de l’escola pública aspectes clau per la conservació
del medi marí (ecosistemes marins vulnerables, pesca artesanal, etc).
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Participació ciutadana

Involucrar a la societat dins l’economia blava. 

Reforçar la ciència ciutadana, per tal de fer participes al ciutadà dins les
ciències del mar i al mateix temps que aquest guanyi coneixement
sobre el medi marí. 

Fomentar els estudis relacionats amb el medi marí: ciències de la mar i
ambientals, biotecnologia, nàutica...

Crear noves línies d'investigació respecte a ecosistemes marins i
economia blava.

Impulsar el disseny i implementació de mesures de gestió ambiental als
principals ports de les Illes Balears mitjançant equips multidisciplinaris
incloent professionals del medi marí i ambiental.
Impulsar la creació d'una base de dades amb el nombre real
d'embarcacions a les Illes Balears segons tipologia (motor, vela), eslora,

llista, bandera, potencia... sobretot en els mesos d'estiu.

Realització d'estudis de capital natural, per tal de donar valor als serveis
ecosistèmics, i realment adonar-nos de la seva importància.

Investigació i innovació
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Atlas de la Biodiversidad Marina del Mar Balear: http://www.ieo.es/es/atlas-de-
las-especies

The blue carbon initiative: https://www.thebluecarboninitiative.org/
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