
 AL CAP DE DEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS Ciutat de Querétaro s/n - 07007 Palma
de Mallorca 

Assumpte:  al·legacions a la instal•lació de serveis de temporada a les platges de  Son Serra de
Marina, al terme municipal de Santa Margalida

Sr./Sr.a  ________________________________________________,  amb  DNI_____________,  i
domicili  a  l’efecte  de  notificacions  al
carrer___________________________________________________________  núm.:  _________
de___________________________________________ (codi postal___________). 

EXPOSA 

1. Que, vist l’Anunci de la Demarcació de Costes a les Illes Balears pel qual se sotmet a informació
pública sol•licituds d’autoritzacions en zona de domini públic marítim-terrestre en les costes de
Balears, i concretament pel que fa a la instal•lació de serveis de temporada a les platges de Son
Serra  de  Marina,  al  terme  municipal  de  Santa  Margalida  (2016),   BOIB  núm.  184  de  19  de
desembre de 2015 – referència 12MA.

2. Que, sentint-me directament afectat/da per aquest projecte pels negatius impactes que tendrà
sobre el medi ambient i l’economia al municipi de Son Serra de Marina i a tota l'illa de Mallorca,
em person en el  referit procediment, a fi  de denunciar aquests impactes sobre la base de les
següents: 

AL·LEGACIONS 

1. Les instal·lacions per a les quals es sol·licita autorització en zona de domini públic afecten una de
les platges verges més ben conservades de Mallorca i part de territori protegit. Concretament, una
de les intal·lacions  de quiosc-bar amb terrassa per taules, parasols i cadires més una zona de 100
hamaques i 50 parasols es preveu instal·lar en una àrea protegida de la Xarxa Natura 2000 de les
Illes Balears. Concretament es tracta d’una àrea declarada (Lloc d'importància Comunitària) LIC
ES5310029 (Na Borges),  a més d'haver estat classificada com a Àrea Natural  d'Especial  Interès
(ANEI) per la Llei 1/1990 d'Espais Naturals de les Illes Balears. 

Aquest  LIC  però  no  compta  actualment  amb  el  corresponent  Pla  de  Gestió  aprovat,  que
diagnosticaria  l'estat  de conservació i  definiria  els  usos compatibles o  no amb conservació de
l’espai. 

El fet de no conèixer el seu estat de conservació ens aboca a la necessitat d’aplicar el principi de
precaució  davant  qualsevol  nova  activitat  que  s’hi  prevegi  desenvolupar  i  per  tant,  denegar
qualsevol permís o autorització per a infrastructures temporals que puguin afectar els hàbitats i
espècies que varen motivar la seva declaració com a LIC. 

2. Per altra banda, aquestes instal·lacions pretenen col·locar-se sobre la zona de desembocadura
del torrent de na Borges que en cas d'una avinguda podria destrossar totes aquestes instal·lacions
provocant danys i perjudicis a tota la zona.

3. La zona de Son Serra, ja compta amb serveis de restauració i bars molt propers a la platja, per la



qual cosa, no es justifica en absolut la necessitat de situar-ne uns de nous en la zona de domini
públic. De fet, la pròpia llei de Costes, estableix, que en cas de ser possible aquests serveis sempre
s'han de situar fora de la zona de domini públic. I en aquest cas, no és que només sigui possible
sinó que de fet, ja hi són.

4. L’impacte sobre l'àrea protegida pot ser crític i és per tant inassumible i no es justifica en absolut
la seva necessitat.

5. Per altra banda, una altra quiosc-bar amb terrassa, per taules, para-sols i cadires es pretén situar
a la coneguda com «platja petita», damunt uns terrenys de de domini públic  que d’acord amb la
Llei de Costes hauria de conservar el seu estat natural.

6. Existeix un rotund rebuig social a aquest projecte, el que ha motivat que s’hagi constituït la
Plataforma Estimam  Son  Serra,  que  compta  amb  el  suport  del  GOB,  i  que  rep  contínuament
adhesions fruit de la irrefutable oposició generalitzada a aquest projecte.

SOL·LICIT: 
1. Que es rebutgi l'autorització d'instal·lació de serveis de temporada a les platges de Son Serra i
concretament sobre l'àrea natural  protegida de les  dunes de Son Serra i  el  LIC  de na Borges,
atenent el principi de precaució pels efectes negatius que les instal·lacions i les activitats derivades
puguin representar per la conservació futura d'aquest espai privilegiat i per l’unànime rebuig social
que ha provocat, tal com queda reflectit en les presents al·legacions. 
____________, _____, de______ 2016

Signat 


