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ASSUMPTE: INFORME SOBRE LA POSSIBLE AFECCIÓ A lES ESPÈCIES PER 
LA CONSTRUCCiÓ DEL CAMP DE GOLF PLATJA DE MURO (MURO) 

S'emét el següent informe en relació (.'\ l;a sol-1icilud del cap de $G?Nr:::i d'Assessorament 
Ambiental, de "14 de jul''ly de 2005 (núm, registré 9177/2005), aíJreç:~Ò61 al e<np d~ 
Servei de Protecció d'Espècies. dernan~r'lt informe sobre la possible afecció de Ics 
especies de la lona on es vol dur a term(~ la construcr.ió d'un camp de golL Més 
concret,lment dé l'¡;¡v::'!ntprojecte del Club do Golf dG la Platja de Muro. del que n'és' 
promotor Golf Plútj<:l de Muro S.A, 

La informació presentada procE'Jdeix dels arxius documentals del StDrvei de 
Protecció d'Espècies i del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. aixi com de les 
visites a la zona realitzades pel t(¡¡cnic que subscriu. el 21 de maig i el 14 de juliol de 
2005

Antecedents: 

Aquesta 20no	 forrl1tl part de l'ecosistema nat\Jml d~ s'Albufem de Mallorca
•	 constituïda pN una .zona de dunes il"\teriors. Aquest tipus fOrma part del sistema 

n8tural d0 S'Albuf0ra. tot í que només representa un 3% del tota! dc lél superfície que 
actualrnent conforma el PÇ1rc N<illurBL 

La zona on es situa l'esmentat projecte correspon a la fínca de Son Bosc, que 
fa p~lrtió amb ors rímíts del PN de s'Albufera de MalJorC3- Pr~3cticament la totalita1 dels 
terrenys ocupen una antiga zona d'extracció d'arenes ina.ctives, ocupades actualment 
per l'Emenys oe eonrGl\J i com a zona d'r;lcumulE\cíó i abocament de r€sídus. Una petita 
part ~I seu extrem més occidental sí que es pot considerar com él zona humida. pel 
qUGi f~ a les espècies que ,,1 són presents_ 

Tot i èlS grQus impactes Que 11M sofert aquesls hàbitats, els hi corresponen els 
nl~\jor$ índex d~ biodiversitat de tota "àrea de s'Albufera. molt superiors als de la 
lÏJajoría do zones incloses al p&rc natur~1. 

Respectè (1 I;;¡ modificaCió de l'avantprojecle que aro es pres0l1la, IlO representa 
una alteració substancial del que inicialment s'l'wv¡é\ projQctZlt, pel qUé f:;l 8 l'imp@cle 
sobre les espècies. TiJnm(lteix, cm relació a la valoració dc la 10talilèit del projcct0 de 
construcció del camp de gOlf cal emetre el s0g0ent informe. 

Afectació a les espècies~ 

- Pel que fa a la flora i vegetació: 

La vegetació de la zona 05 correspon amb tres dels hàbitats de l'annex I de) Ja 
Directiva 92/43fCEE: 

" cI 2220, dunes marítimes amb Eupnorbia tef'ré1cina. 
_ • el 2240. dunes amb gespes de Sr¡:¡chypodotafia i de ¡:llantes anuafs, 
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"ei 2130 (habitat prioritari). dunes lix@des 8mb vegetació h0rbèci<:l, dunes 
grises. 

Là composició florística !"00stra lJ/iCl elevada diversitat i heterogeneïtat, amb 
......mss d'un centenar d-espècies domina.nts- D'entre toles i pel que fa fi la sev¡,) C~lleg()ria 

de protecció hem de dest<'Jc(:lr r~Jbun.diJncia dQ orquídiés, ;nCIO$éS al Catàleg Balcar 
d'Espêcies Vegetals AmGnaçM0S (decret 24/'1992), dins la categoria de intorès 
especiaL Algunes dè les l:lspocícs que cal ressenyar són: Serapías parviflora, O/cilis 
spífsrfJ. Orc{1is coryophora Í Orchis palustris. El valor d'aqlle~t Wllp d'espècies s'ha 
vist reccntrn~nt incrementat per la descripció d'lm$. nov8 èspècie Arlt/Célmplis 
i-Ifbuferc]f1sis. un hibriò entre A. frr-.lg.".lf1S i A. robusta. 

Pel qLJ0 fçl a la presèocjQ de Orchis pafustris, (orquídia de pr3[), es tracta d'una 
de les espèciè$ més ernblemMiques dél Parc Natural. S'Albufera de Mallorca, ~s Ja 
ünica localitat de les mes Balears on es troba aquesta espòcie. El seu valor ¡ major 
grau d'¡;¡rnonaç:a també és recollit a ["abans esmentat Catàleg Balear, on apareix 
ínclosa dins la categoria de espècies vulnerabl(il$. C¡¡¡l rèçord~r que ;)1 nOli Decret 
d'Espècies Amenaçades de les Illes Ba108r$, aproval recentmt'mt (8018 1)1} , 06, de 16 
juliol de 2005), O. p."J/u$tri$ rl'1¡')mé lí:l seva céllegoria de protecció (vulnor8bIGl). Açb 
suposa Jíòl prol0cció dél S0U h:!:Ibital rnrtjMçanl l'apficaciò d'alguna de les figurr.:!s de 
protecció del tífol 111 a l'Mbital on viu l'esmentada espòci~ (nrtíclc 31C c!o la lloí 4/89). 

La seva presència a s'Albufera està molt localitzada í des de fa anys és objeot0 
de seguimenl ¡ estudi pel personal del parc. El darrer recompte d'aquesta especie a 
totes res local!tats on ÓS present donà un total dp. només 58'7 exemplars, dels quals un 
48"1" (283 exemplars) es trobaren SiluçllS precisament i;"l la zona on està prevista la 
conStrucció del cnmp de golf. Ln major part de la població (un 45% del tOt<J!) es 
localilzé'l ex<).CI8rn€)r'l1 a les proximitats de les casas de Son 80sc, on a 1'l'lvantPíoíecle 
es situen els forats 8 i 9 (entre (~I esmi d'accés r) $(m Bc>sc i el limit del Parc NÇltural). 
La riquesa orquidiòf¡la d'aquesta 7.0ml éS innegable i el darrer cens Oferir els següents 
resultats: Sr!!fCJpiI!JS parviflora (3000 oxcmplnrs), Orchis ólpíforD. (65 êX.) i Orchis 
coriopholIJ (2000 0X.), 

Altres espòcies de les quals cal destacar la seva presència són T;.Jmar;x sp. 
(t<1marells), inclosa al Catàleg Balear i E:qvi$~tum ramosissimr;!n (COél de cavall). 

Pel que fa a la founa: 

El típus de substrat arenÓS i la vegetació present es combinen per oferir la 
zona d8 maíor riquesa d'insectes de tot el conjunt d'héJbítç¡ts de s'AlblJfera, tant pel 
que fa a la seva abundànC¡~l corn a les espècies presents. Cal de&'tacar la presencia 
d~ I-Ivles da.M; (p,:¡p(Jl(ona nOClurnn considcrélc1:l ondèmic¡;¡ de Còrsegn i SSird~ny~)), 

Ei/ema. rungsi i Alucita p~Jl()d8clyla (espècies Cle distribuCió moll (~$tringida el tot el 
món)_ L<'l ímportàncir.¡ d'flquesl grup d'ospècies resideix on que formon p;:¡rt CIe 121 Xé1rx~ 

tròfíCíiJ de nombroses <!lItres espècies. 

Aquesta riquesa permet l'establiment de ilW~raccions entre espècies que 
rcsult~n ta'! valuoses o mês que l~ prês~mci~ de determin<Jdes espèr,:i€'.s per si 
mateixes, E$ el cas dE'! la presencia de Falco éllconorac (fnJcó murí), espècie 
catnlog<:td@ que no cria rJ la zona però que la visita com a lloc d'alimentació, La 
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CJèscripcló d'aquest comportarnent ha estat recer1tment descrit i recollit al núrrL de 
desembre çk~ 2004 é) 1ft revista National Geographic, L'nrticle exposa com any rera any 
un<l p<)bl~ció de f<'llcó marí act,.Jçleix entrê maig i juliol, entre Ics 9 i les 10 de 1(,] nil ::J 
alíml:lntar-se ql1$Si 0xclusb18mcnt d'un escarab<.lt de ~Jran mida. Po/ypfJyl/a fu/fò, que 
durant eJ~.:; mesos de juny i juliol emergeix en rorrnl:l d·adult. aixcco:Int-se a gran alçada, 
moment en que és cé1pturat pC'ls falcons, 

Merops aplasrer(abellerol), és un~ espècie calalogada al Catalogo Nacional de 
Especies Amcnazadas (Reial Decret 439/1990 dé 30 de març), dins la categori~ de 
éspecies dé interès especial. Açò Gxigc¡x a l'administració "adopció dé mesures 
necessàries per rn¡;¡ntenir les pobl8cions a un nivell adequat i, en el seu cas, l'aplicaci6 
d'alguna de les figures de prot0cció dcf HtoJ IU a l'hàbitat on viu l'espèGie ca~alogMa 
(article 31.c do la UG!i 4/89). També s'inClOu a 1'¡:¡r1nex 11 (jel Corrvêrli d(~ BGlr!1¡) 
(espèCies de fOuri<l 0strjctamant protegides), L¡:;¡ pobbció que ocupn aq~lcstiJ ZOI1;;l. ha 
anat reduint els seus efectius progressiv@ment degut als greus impactes que ha pati\: 
extracció d'arenes, moviment dI;) terres, 13Cumulació de residus. activitats de rnotocros. 
excessiva fréqüentació, etc. 

Altres espècies d'auce!ls que téH'¡'lb~l crien <l lO 2:0fl<J són CalanCirclla 
1'Jracf7ydaetyJn (tcrrrolot). Gs.ferida t17eklF.le (clJcuI!Ma) i Burf"¡;r1l.lS oedicM!.mV$ (sebel'(j), 
totes èlles El l'annex I de la Directiva 79J409/CEE, i ol CNEA. 

Valoració del projecte: 

Per tot ['esmentat, i PGI que fa w Ji) protecció d'ospècies, cal iíJ!orrnar 
desfavorablement "avantproj0ct0 de construcció del camp de golf de la platja de Muro, 
Tot i disposar d'un acord favorable de la C8MA. de i 5 d'ç¡bril de , 999, el projecte no 
vdh,r,~ suficientmenl els valors ambientals (hàbitats i espècies) de l'àrea, afectant de 
formOl greu e! conjunt de les espècies de flam i fauna que s'hi troben. Així m~lteix. I() 
construcoió d'aquest camp de golf tê\mbé afecta indirectament <1 1<'1 resta d'hàbitats 
propors inclosos dins l'actlJaI Parc N¡;¡turn! dril s'AlbufG!rU. 

Per tant, es con..<;ider~ necessària la revisió de J'r;:smentat acord ¡ en él cas de 
que ó;lquest çomilè mantingu(=Js r'@cord f¡;¡vorab10, caJdriê\ incorpor.8.r Ics sGlgüents 
meS~lré$ correCtores i/o compensutÒrics. Tanmateix, no s'ha pogut consultar les 
PO$sibles mesures correctores d'impacte incorporades al projecte original, doncs no 
nporejxen ír¡closcs a la documelitació que s'h<.l presentat ar.;'!, En aquest sentit C,,)) dir. 
que l'acord de 15 d'abril, només fa referèncj8 ~ In possible al'f!ctJció dê ,~ qunlit€lt de 
les aigües sUbterrànies i ('J l~ obligatorietat d'cfQctu<3r un seguimenl p0riòdic de la 
qualitat d'aquestes aígOes. 

En quals<;!vol cas, I de Ja va.loració dG!ls hàbitats i espècies presents, del set) 
estalt Çlctu~1 de consorvació i tractant-se d'lma al'ltiga zona d'explotació d'arenes que 
ha sigut ocupada en posterioritat com 11 i:lboc~dor incont(ol~t de résidus. caldria 
proposar la restauració de tot?~ I~) zanD a la sevè lesomia origir1àl. corresponent <:l la 
d'un ecosistem~ mosaiç de dunes interiors i terrenys do conreu. Açò pcrmctritl Ol 
m1.lnteniment i conservació d'uns dels 11abitats més diversos de lc'I zona í garantiria el 
manteniment dGls valors ambiontals de l'actuí:ll Parc Nat~lr(J1 de s'Albufera. 
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Mesures correctores ilo compensatòrie$~ 

A cont;¡,,¡u$CiÓ pí~$emem el conjunt de mesures correctores ¡lo comp~nsatòrics 
que haufiGln de incorporar-se a ('avantprojecte en el caS de mantenir-se l'~)~ord 

f8vor8ble de la C8MA. En ddinitiva es tracta de salvaguardar ('lI màxim els valors 
ambientals de la zona ocupada per ",wanlprojecle així com dêls Ilàbit<lts ¡ espècies del 
proper Parc Natural de s'AIOlJtera de M~llorca. 

PGll qU0 fa als materials utilit;z::ats per al rèbliment í creació dels nOliS relleus,
 
cal (¡lspecificar el seu origen.
 
Per 31tra banda, aC1ualmellit una pell"! important de la ZOr"1a està ocupada per
 
residus procedents de "abocament incontrolat al llarg dels d~rrers anys. Cal
 
doncs gestionar correctament els residus d'acord amb .<'1116 que estt'lblcix la
 
legislació actual.
 
Pel que ta ~ l'i:\ccés Ol IQ zona, tanl al llarg del péríode d'execució de les 

oM;¡s com un cop iniciada l'activitat de les instaHacions. ['acc6s i el trànsit 
de vehicles es farà des del ca.mi dt: ¡~l carretere¡ de Muro çl Can Picafort. 
evitanT "accés pel ç~mi que d~s de 1<1 Cdrret(~ra d'Alcu(1i~¡ ¡;¡. Art~¡ dllll fins fJ. 
les cases de Son Bosc í QU~J disco(re pel mig de "uclval Parc Nutur*lL 
AI plànol 2.2 que S'(lojvr'W.\ amb l<:l documentnció clé 1't.IWJntprojecte api:l,reíx 
grafiada una àrca anomenada: zona tampón: proreccfót7 de fa Albufera_ 
AqlJesta àrea. present@ una discontínuït~rt ~ 18 vora del torat número 7. Per 
tant cal modificar-la donant-li continuïtat. AI llarg de tota aQuesla (aixa, 
caldrà efectuar la restitució de la fesomia original: Ja recuperació de la zona 
de dunes interiors amb restitució del PElrfil del terreny i de la vegetació. amb 
s0nYólJitt:<lciò i limiwci6 de transit de persones, AqtJcst<:l zona hé.lurtl dfl 
r.:ompwr <:1mb tè.lussoS d'areno que afavoreixin I~ /lidilicaci6 dels abelleroJ:3_ 
A les vora de la zona Qcupada pels forats a ¡ 9 no s'efectuarà cap tipus 
d'actuació de restitució. 
Substitució de !~S dUGIs llacunes artificials que apareixen grs1íiildéS <.lm!) Ja 
lletra G al pl~mol mim. 2.2. per UFln zona dé recuper8ció del sisléma dunar 
1lrnb substr<:1t ar0nós í ospècícs vcg01als autòclOncs i pròp¡r::s d'~quest 

I)àbilal, que és el que realment S'f18 de mant~11jr j recLlperar_ 
Eliminnció d01s forons 8 i 9 í mantcnimCr'l1 de l'((;stat nctual d~ In ZOf)<.l 

compresa entre el camí ò'acces a res cases de Son Bosc i el límit del Parc 
Natural. Aquesta zona hauria de quedar sense cap modifícació díns def 
projecte de camp de golL 
En €I CdS de la crcació (lè llacunes artificials él seu dissony s'hauru 
(j'<.ld8ptm a les CSP0clflcacions est~bl0rtcs POl Servei de Protecció 
d'Espècies, n3'collides al document QLle ja fou adreçat a la Comissió Balear 
oe Medi Ambient. 
Pel que fa a la utilit7.ació d'espèCies vegetals ¡:¡l'lòttones o i¡ltfodlJïdes per a 
l'ajar(jinament dê instaHólcions del c¡;¡mp de golf S\~¡vit;f.Hf.I l'us d'aquelles 
qt¡e tenen un compOrtAment invE\siu i qU(~ ~parc.:~ixen recollideS ~~l Document 
Tècnic de Con$eM1Ció: Els Vegetals rnrroduïts de les (/fes aB/esrs. edil~'l 

p~1 Serv0i d0 Protecció d'Espècies cIc la eMA. 
La mo.t¡;¡lXC1 prohil;>icíÓ s'l,a de tenir 0n compte Pi¡) I que fa a la introducció 
d'espècJes animals al'lòctones o domestiques (péixos. aucells, amfibis. 
m.<lmífé(S, @tc. ) 
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L(l uti'itz~ció de pesticides. adobs j prodvctEJs fitosanitaris tindrà un grell 
impacte sobre les pobl¡:lGÍons dD invertebrats ¡ insectes ¡ la quafítat de les 

. ~igües supcrficJaJs. la qU<l1 cosa @[ectar¡;¡ al conjunt de la xarxa tròfica, dintre 
í fora dels límitS del cS\rnp dí'!) golf afectant a Ja :zona del parc f);,')tv((.li de 
s'Albufer¡l. Lt.l minimil.ï::acíó del seu üs i/o la no \Jtililzació són res úniquos 
meStJ(èS èféctíves possibles. 

Pel Irn~, 18 de juliol do 2005 

El tòc(liC dol Servei, viSI i conforme, el cap de Servei, . 
~,t;. {" . ¡'.!! ~f i: .:~ t :~.; ..,~ 
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Vice~ç Fortez@ Pons Joan Mayol i Serra \ 
\ .,: 
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