AL·LEGACIONS

1. Sobre el PRUG
La disposició derogatòria única de la proposta de Decret pel qual s’aprova el Pla
d’Ordenació dels Recursos Naturals estableix que “Queda derogat el Decret 19/1999, de 12
de març, pel qual s'aprova el Pla d'Ús i Gestió del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca per
al període de 1999 - 2002, que dicta les normes necessàries per al seu compliment.”
A l’article 29 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental s’estableix que “els plans rectors d'ús i gestió despleguen les directrius del Pla
d'ordenació dels recursos naturals i estableixen la previsió de les actuacions que s'han de
dur a terme, en particular les relatives a investigació, ús públic i protecció i millora dels valors
ambientals i promoció socioeconòmica.”
Al llarg dels darrers anys hem reiterat la necessitat de dotar al parc natural d’un PRUG
actualitzat (el darrer va esgotar el seu termini d’aplicació fa 17 anys) per tal de planificar la
gestió del parc a mig termini. Aquesta reclamació ha estat formulada igualment pel
secretariat de la Convenció sobre les zones humides, que en la recomanació 2 del seu
informe emès el 2010 manifesta que “Se debería proceder a solucionar sin más demora la
anomalía que representa la falta de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Sitio
Ramsar/Parque Natural de S’Albufera de Mallorca actualizado, teniendo en cuenta que el
PRUG vigente corresponde al periodo 1999-2002, y que por tanto ya está más que
obsoleto.”
Les referències al PRUG dins l’articulat del nou PORN són nombroses, als efectes de
desplegar la seva aplicació, i per tant la seva redacció i aprovació és prioritària.
Instam idò a incloure al Decret la següent disposició:
“En el termini màxim de 2 anys a comptar des de la publicació d’aquest decret s’aprovarà el
corresponent Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del parc natural.”

2. Sobre l’article 22, activitat salinera
La previsió de possible autorització d’activitat industrial d’extracció de sal a la zona de Ses
Salinetes, quan a més a més es considera la possibilitat d’ubicar-hi noves construccions,
entra en conflicte amb la seva qualificació com a zona d’exclusió (plànol O.2.1) i àrea de
restauració ambiental (plànol O.6). Per això suggerim eliminar l’article 22, i suprimir l’apartat
corresponent a l’article 85.1 (noves edificacions en l’espai natural protegit).

3. Sobre l’article 30, Pla Sectorial de Gestió Hidrològic Interna
Comptant amb el coneixement de l’espai i l’experiència de gestió acumulada al llarg de més
de 3 dècades, ens sembla excessiva la previsió de 6 anys per aprovar aquest document.
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Suggerim que a l’article 30.3 es prevegi un termini de 3 anys per a la seva aprovació,
desplegant així les seves determinacions dins el marc del nou PRUG..

4. Sobre l’article 55, Pla Sectorial d’Ús Públic
El Pla s’hauria de fonamentar sobre el corresponent estudi de capacitat de càrrega de les
diferents zones i instal·lacions del parc, que atengui tant l’impacte de pressió sobre els
sistemes naturals i les espècies com també sobre la qualitat de la visita.
No s’estableix cap termini per a l’aprovació del Pla Sectorial. Suggerim establir un termini de
3 anys per a la seva aprovació, desplegant així les seves determinacions dins el marc del
nou PRUG.

5. Sobre la cartografia
a) A la delimitació cartogràfica es designen com a corredors ecològics alguns espais que són
molt més que simples elements de de connectivitat ecològica del territori. Ens referim
especialment a les zones humides del Prat de Maristany i de l’Estany dels Ponts. Ambdues
són espais d’extensió important, amb prou entitat pròpia més enllà de la funció connectora.
Catalogades a l’inventari de zones humides del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aquest
instrument proposa la seva restauració ambiental. Suggerim idò la modificació de la
cartografia en el sentit d’incorporar el prat de Maristany (grafiat al plànol O.2.2) i l’Estany
dels Ponts (la zona humida grafiada al plànol O.2.2 més la seva àrea de restauració
ambiental annexa cartografiada al plànol O.6) a l’àmbit del parc natural (plànols O.1, O.1.1,
O.2.2, O.3.1, O.3.2, O.4, O.5, O.6), amb la classificació de zona d’ús compatible (plànol
O.2.1). Així mateix, cal incorporar-los al llistat d’àrees de restauració ambiental (article 38) i
al plànol O.6.
b) La zona del Comú d’Abaix s’hauria de considerar zona d’exclusió. Aquest àrea està
ocupada fonamentalment per l’hàbitat 5330 Brolles termomediterrànies i preestèpiques,
d’elevada biodiversitat i per al qual el Pla de Gestió Natura 2000 Albuferes de Mallorca cita
el trànsit incontrolat de persones com a principal amenaça. Es proposa considerar com a
zona d’ús limitat els camins principals que discorren per la zona.
c) Al plànol O.2.1 apareixen com a zona d’ús limitat camins que discorren per l’interior de
zona d’exclusió i que no formen part de la xarxa d’itineraris oberts a l’ús públic. Es proposa
en aquests casos qualificar-los com a zona d’exclusió.
d) Al plànol O.4 l’element de llegenda “Zona humida” és incorrecte.
e) Al plànols O.5 i O.6 indueix a error incloure a la llegenda, sota la categoria de parc
natural, la zona perifèrica de protecció i el corredors biològics (denominats ecològics a
l’articulat). Així mateix indueix a error designar amb la llegenda “Ús limitat” tot l’àmbit del
parc natural.
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f) Al plànol O.6, estendre la zona de restauració “1. Platges des Comú de Muro i de s'Oberta”
cap al SE a fi d’incorporar-hi la zona grafiada com a zona perifèrica de protecció.
g) Al plànol O.1.1, inclòs a l’annex II (modificació de l’annex cartogràfic del Decret 4/1998 de
28 de gener pel qual es declara Parc natural s’Albufera de Mallorca) s’incorporen les zones
perifèriques de protecció, però no els corredors ecològics. Instam a la seva incorporació.

6. Sobre l’article 56, accés i circulació a l’espai protegit
En relació a la navegació (punt 12), i atenent la proposta d’incorporació al parc natural de les
zones humides del Prat de Maristany i de l’Estany dels Ponts, en aquest darrer cal
contemplar-hi el manteniment de l’activitat actual de camp de regates de piragüisme, amb la
reordenació que es consideri adient per facilitar la recuperació ecològica de la zona.
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