
                                                                 
 

 IMPACTES DE LA CONSTRUCCIÓ I FUNCIONAMENT DELS CAMPS 

DE GOLF 

 

L’oposició d’Amics de la Terra a la construcció de camps de golf a 

Eivissa es fonamenta en els diversos impactes ambientals i socials que 

produeixen. Aquests impactes poden variar en funció de la ubicació i el 

disseny del projecte, però la construcció i activitat posterior d’aquestes 

infraestructures sempre implica una sèrie d’impactes constants: 

 

 

1) OCUPACIÓ DEL TERRITORI. 

Un camp de golf ocupa una extensió del territori d’entre 30 i 60 

hectàrees, segons el disseny del mateix, – nombre de forats, extensió 

i tipus d’instal·lacions complementaries previstes. Si tenim en 

compte que Eivissa té una superfície de 571 km2, on gran part del 

territori ha patit una transformació i on existeix un gran desordre 

urbanístic; entenem que per mantenir la nostra competitivitat 

turística i per assegurar la qualitat de vida dels habitants, convé 

reduir dràsticament el ritme de construcció i l’alteració del territori.      

2) TRANSFORMACIÓ DE L’ÚS DEL SÒL I DEL PAISATGE. 

La construcció d’un camp de golf suposa una transformació 

irreversible del paisatge, de l’orografia i un canvi d’ús de les sòl. Els 

moviments de terra i la creació d’àrees dedicades al joc (greens, 

bunkers i llacs artificials), alteren els sistemes naturals i la fauna i 

flora existents.   

Per contra, Amics de la Terra defensa la recuperació del sector 

primari, perquè aporta un elevat nombre d’avantatges socials i 

ambientals. Mentre que, la implantació d’altres industries i 

activitats al sòl rústic transforma els usos agrícoles i forestals, va en 

detriment del sector primari i la producció d’aliments, a més de 

dificultar la possibilitat de la reconversió del sector.  

Molt sovint es diu que un camp de golf no és més impactant que 

l’agricultura intensiva, perquè les dues activitats consumeixen 

molta aigua i requereixen productes químics com fertilitzants, 

pesticides i herbicides. Per altra banda, a Eivissa no hi ha grans 



                                                                 
 

extensions dedicades a aquest tipus de producció; en segon lloc, 

l’agricultura és productiva, aportant aliments; en tercer lloc, Amics 

de la Terra no defensa aquest tipus d’agricultura; i, per últim, un 

paisatge verd no equival a “natural” i no impactant. 

Les explotacions agrícoles existents aporten molts beneficis a la 

societat i al medi ambient. La taula a continuació, mostra una 

comparativa entre l’activitat d’un camp de golf i una extensió de 

producció agrícola que trobem habitualment a Eivissa.    

 Taula 1. Camp de golf vs. Cultiu extensiu a Eivissa. 

EFECTES AMBIENTALS 
CAMP DE 
GOLF 

CULTIU 
EXTENSIU 

Ocupació del territori  X X 

Transformació del paisatge 

rural 

X  

Construcció associada  X  

Augment de places turístiques 
i residencials 

X  

Elevat consum d'aigua ( 2.000 

tones d'aigua al dia) 

X X 

Absorció de CO2 X X 

EFECTES SOCIALS 
  

Coherent amb la identitat 

cultural de la societat 

 X 

Aporta beneficis econòmics a 

petites empreses familiars 

 X 

Crear ocupació (redueix l’atur) X X 

Ajuda a reactivar el sector 

primari  

 X 

És autèntic,  contribueix als 

valors patrimonials, culturals 

i naturals de l’illa 

 X 

Produeix aliments   X 

  
 



                                                                 
 

 

I, a més, la producció local d’aliments i els seu consum a l’illa 

aporta altres avantatges, beneficiant als agricultors illencs i a les 

seves famílies, els vertaders custodis del paisatge rural. Així mateix, 

ajuda a conservar el medi ambient gràcies a la reducció de les 

emissions de CO2, perquè els aliments viatgen el mínim possible.   

    

3) INCREMENT DE PLACES TURÍSTIQUES I RESIDENCIALS. 

Tot i que, el Pla Territorial Insular estableix, a la Norma 64, que les 

instal·lacions d’un camp de golf hauran de tenir estricta relació 

funcional amb les zones turístiques i establir-se pròximes a les 

mateixes, gairebé tots els camps de golf van lligats a la construcció 

d'hotels o urbanitzacions (Roca Llisa); així com s’estableix a la 

pròpia llei 12/1988 de 17 novembre de Camps de Golf, “els 

camps de golf existents tenen dret a tenir un complement consistent 

en un hotel o un Aparthotel amb capacitat per a 450 places”. 

Aquest fet comporta a argüir que el veritable negoci està en els 

habitatges associats, ja que es revaloritzen entre un 50% i 30%. De 

fet, un camp de golf s’ofereix com atractiu essencial per vendre 

complexos turístics de segona residència, existint a l’estat espanyol 

nombrosos casos creats amb aquest propòsit.   

  

4) AIGUA I POSSIBLE CONTAMINACIÓ D’AQÜÍFERS.  

 Un camp de golf requereix un elevat consum d’aigua pel reg.  

Segons fonts de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, la mitjana de 

consum d’aigua d’un camp de golf estàndard de 18 forats està entre 

1.500 i 2.000 m3/dia, el que suposa entre 150.000 i 

300.000m3/any, equivalent al consum d’aigua d’una ciutat d’entre 

150.000 i 200.000 habitants.     

Tot i que la llei obligui a regar els camps de golf amb aigües 

depurades, en el cas de la majoria de camps de golf a Balears no es 

fa, podent provocar l'esgotament dels pous propers. D'altra banda el 

reg amb aigües depurades pot provocar la contaminació dels 

aqüífers amb microorganismes nocius, sobretot si tenim en compte 



                                                                 
 

que la majoria de les depuradores d’Eivissa no treuen una aigua 

apta per ser reutilitzada.  

A més, els camps de golf necessiten gran quantitat d'adobs i 

fitosanitaris que van a parar als aqüífers amb conseqüències greus, 

com la contaminació del subsòl i l’aigua subterrània.  

 

5) LA INTRODUCCIÓ D’ESPÈCIES DE VEGETALS AL·LÒCTONES. 

La introducció de varietats de gespa i altres plantes i arbres 

al·lòctons afecta a la fauna illenca, que depèn directa o 

indirectament de la vegetació autòctona. La vegetació introduïda, 

sobre tot les varietats de gespa utilitzades per a l’activitat del golf, es 

propaguen amb gran facilitat i entren en competició i desplacen les 

plantes autòctones, com ha passat en diverses ocasions.  

  

PER UN MODEL DE TURISME AUTÈNTIC I ADAPTAT A EIVISSA 

Finalment, Amics de la Terra defensa un turisme autèntic, que reforça la 

identitat cultural de la societat eivissenca i posa en valor el patrimoni 

natural i cultural de l’illa.  

També defensam un model que proporcioni beneficis econòmics de 

manera equitativa per a tota la societat. 

No ens sembla gens adient que el model turístic d’Eivissa es limiti a 

imitar models de turisme globalitzats i implantats a altres destinacions 

turístiques, sobre tot tenint en compte que el nostre major competidor, 

Mallorca, compte amb més de 20 camps de golf.  

Per últim, a l'Estat espanyol hi ha 417 camps de golf, segons dades de 

la Federació Espanyola de Golf. La multiplicació d’aquestes 

infraestructures ha provocat una sobre oferta i, actualment, són moltes 

les instal·lacions que precisen del suport econòmic de l’administració  

per a coninuar la seva activitat a conseqüència de la baixa rendibilitat 

enregistrada. 
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