
 

 
 
 
 

 
PLA D'ACCIÓ DE MILLORA HÍDRICA DEL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE 
MALLORCA D'ACORD AMB EL DIAGNÒSTIC DE LA DIRECCIÓ DEL PN DE 
DATA 29 DE JULIOL DE 2016 (EXP. 458/16) 
 
 
En data 29 de juliol de 2016 la direcció del Parc natural de s’Albufera de Mallorca va 
signar un informe, fet d’ofici, en el que es marcaven els molt greus problemes de tipus 
hídric i, per tant, de conservació, que pateix aquest espai, desglossant-los en 7 zones 
diferents.  
 
S'eleven a la Junta Rectora tota una sèrie de propostes d’actuació en matèria hídrica, 
la majoria de les quals o bé impliquen a altres òrgans competents, o bé s’han 
d’executar fora dels actuals límits del Parc Natural. 
 
És per aquest motiu que es recullen en un pla d'acció amb propostes i mesures 
concretes per tal de donar-ne compte als responsables. 
 
 



 

 
 Proposta Responsable Temporalitat 
1 Fer un control exhaustiu i intensiu de les extraccions d’aigua dolça, o lleugerament salobre 

que es realitzen a les masses d’aigües subterrànies que alimenten s’Albufera, i també dels 
transvasaments d’aigua d’aquestes masses d’aigua que actualment es produeixen cap a 
altres zones de Mallorca 

Direcció General de 
Recursos Hídrics 

Iniciat l'estudi dels 
cabals. Manca una 
revisió més exhaustiva de 
conca 

2 Establir uns nous cabals ecològics mínims en base a les darreres dades obtingudes, que 
demostren que s’Albufera requereix d’uns volums d’entrada d’aigua molt superiors als 
estimats fins a la data 
 

Direcció General de 
Recursos Hídrics 

Propera revisió del PHIB, 
prevista per al 2019 

3 Revisar les autoritzacions ambientals concedides a la CT des Murterar, i obligar a 
l’abocament zero d’aigües marines i salmorres als canals propers al Parc 

CMAIB 4rt trimestre 2016 i 2017 

4 Assegurar l’abocament zero de restes de rebuig de la desnitrificadora de Son Barba als 
canals propers al Parc, d'acord amb l'autorització ambiental concedida 

CMAIB, Agents de Medi 
Ambient i Ajt. d’Alcúdia 

4rt trimestre 2016 i 2017 

5 Ampliar i millorar la depuradores de Sa Pobla, per a que pugui tenir capacitat de depurar 
convenientment totes les aigües fecals que hi arriben 
 

Abaqua Projecte tècnic amb 
redacció, incloent 
sistema terciari per 
infiltració percolació 

6 Implementar un sistema de depuració natural per tractar les aigües de tempesta i puntes 
de cabal de l'EDAR de Sa Pobla. Es valoren els filtres verds, sol·licitats en repetides 
ocasions per la Junta Rectora del Parc, per unanimitat, entre altres opcions. Es situaran a 
Es Forcadet. 
 

Direcció General de 
Recursos Hídrics / Abaqua 

El Parc sol·licitarà un 
estudi tècnic a una 
enginyeria per 
pressupostar les 
actuacions 

7 Iniciar la construcció de l’EDAR de Can Picafort, per a que les aigües d’aquest nucli turístic 
i residencial no acabin a l’EDAR de Muro, que ha vista superada la seva capacitat de 
càrrega 

Ministeri de Medi 
Ambient, Agricultura i 
Pesca, Direcció General de 
Recursos Hídrics 

Està en la fase final de 
tramitació ambiental, 
comptant amb projecte, 
finançament i terrenys. 
Inici obres: gener 2018 

8 Millorar el sistema de depuració de l’EDAR de llacunatge de Muro Abaqua/ Direcció General  



 

 de Recursos Hídrics 
9 Invertir en el manteniment de canonades per dins s’Albufera per evitar rompudes  Abaqua Elaborar un pla de 

manteniment de les 
infraestructures 

10 Contemplar el canvi d’ubicació de l’estació de bombeig de fecals de ses Salinetes, doncs es 
troba dins una àrea d’elevadíssim valor ecològic que es veu molt afectada pels 
abocaments. En qualsevol cas, s'ha de garantir que no es produiran abocaments al medi 

Abaqua  

11 Instar a l'Ajuntament de Sa Pobla a realitzar una correcta separació de les xarxes de 
pluvials i fecals, per tal d'evitar el col·lapse de l'EDAR en moments de pluges torrencials 

Ajt. Sa Pobla Pla d'inversions 

12 Fomentar les “bones pràctiques agrícoles” al camp pobler i murer, on es fa un ús massiu 
d’adobs nitrogenats i pesticides. S’ha de fomentar també l’ús eficient de l’aigua de rec, 
l’agricultura integrada i el canvi de conreus que empren molta aigua per altres que 
requereixin unes quantitats menors 

Direcció General 
d'Agricultura 
FOGAIBA 
SEMILLA 

S'ha realitzat un 
diagnòstic del camp a Sa 
Pobla per prendre 
mesures 

13 Recuperar les Sèquies Reials i altres sèquies que aporten aigua de bona qualitat a la zona 
humida 
 

Espais Naturals i 
Biodiversitat/ Recursos 
Hídrics 

Pla d'inversions en obres 
hidràuliques 

14 Millorar l’estat de salut dels torrents (Sant Miquel i Muro), i dels seus boscos de ribera Espais Naturals i 
Biodiversitat/ Recursos 
Hídrics 

 

15 Recuperar els ullals que es troben total o parcialment colmatats i les sèquies que els 
drenen cap al interior de la zona humida 

Espais Naturals i 
Biodiversitat 

Pla d'inversions en obres 
hidràuliques 

16 Assegurar l’arribada natural cap a s’Albufera de la totalitat de les aigües de bona qualitat 
provinents de Ses Fonts Ufanes 
 

CMAAP  

17 Establir connexions entre el torrent de Sant Miquel (que és el que recull les aigües de Ses 
Fonts Ufanes) i els canals propers, al començament de la zona humida, per repartir 
aquesta aigua per bona part d’aquesta. Aquestes connexions (una cap a Sa Siurana, i altra 
cap a dins el Forcadet, abans del pont de ferro) han d’estar regulades per comportes 

Espais Naturals i 
Biodiversitat 

Pla d'inversions en obres 
hidràuliques 

18 Intensificar la captura de carpes i altres espècies aquàtiques invasores, per aconseguir Espais Naturals i Primavera i estiu 2017-



 

reduir les seves poblacions Biodiversitat 
Consell de Mallorca 
Cooperació Local 
COFIB 

2018-2019 

19 Ampliar el Parc Natural i la zona Ramsar per a que inclogui la totalitat de la zona humida, 
el que permetria una gestió integral de la mateixa. També s’haurien de declarar corredors 
ecològics i una zona perifèrica de protecció, que abarqui al menys la totalitat de la 
superfícies protegida sota les figures de ZEC o ZEPA 

Espais Naturals i 
Biodiversitat 

Juny 2017 

 
 
 
S’Albufera, 8 de setembre de 2016 
El director del PN de s’Albufera  

 
Maties Rebassa Beltran 


