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DESTINATARI DE LES AL·LEGACIONS
SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

ASSUMPTE: AL·LEGACIONS A l’Esborrany d'avantprojecte de llei per la qual
es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais
de rellevància ambiental (LECO)

L'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals (ALCAIB en endavant), entitat
legalment inscrita al Registre d'Associacions, d'acord a la Llei Orgànica 1/2002, de
22 de març, reguladora del dret d'associació amb CIF 57.095.184 i adreça a efectes
de notificació a l'apartat de correus 11.117, 07010, Palma, Illes Balears, correu
electrònic alcaib@cienciasambientales.es i telèfon 693 782 718, representats aquí
per Carme Alomar Mascaró , com a presidenta, amb DNI núm. 43183201B,

EXPOSA:

ALCAIB, estant en Consulta pública l’Esborrany d'avantprojecte de llei per la qual es
modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO), formula les següents:

AL·LEGACIONS

1. Volem una vertadera Llei de Patrimoni Natural
La modificació de la LECO arriba 15 anys després de l’aprovació de la Llei 42/2007
de patrimoni natural. Els acords de Govern de la legislatura 2015-2019, així com els
acords de Govern de 2019-2023, coneguts com “Pacte de Bellver”, duien el mandat
de reforma de la LECO. En el moment de presentació de l’esborrany
d’avantprojecte, el mateix pacte de Govern porta 7 anys governant. És temps
suficient per redactar un esborrany d’avantprojecte de Llei propi com a Llei de
Patrimoni Natural i Biodiversitat. L’afirmació “Aquesta modificació no pretén ser una
reforma global i substancial, ni tampoc una reforma més, sinó més ben bé un punt
d'inflexió cap a una futura llei de patrimoni natural de les Illes Balears.” és
inapropiada, extemporània. Aquesta reforma ha de servir per crear la de Llei de
Patrimoni Natural de Balears.
La LECO de 2005 que es pretén només reformar, va estar redactada sota l’ampara
de la Llei Llei estatal 4/1989, de 27 de març, relativa a la conservació dels espais
naturals protegits i de la fauna i flora silvestres. Han passat més de tres dècades
des de la promulgació d’aquesta Llei. Llavors necessitem urgentment una adaptació
al marc jurídic actual, que és la LLEI 42/2007 amb les seves modificacions.
També va ser aprovada en un context retrògrad en quant als espais naturals
protegits: al 2003 es va retallar indiscriminadament el Parc Natural de Llevant
(aprovat al 2001) i des de l'aprovació de la LECO el que havia de ser el Parc Natural
de la Serra de Tramuntana es va quedar en la figura intermitja de “paratge”.
En segon lloc, l’afirmació “Per una banda, es tracta d'una reforma eminentment
tècnica”, al veiem inapropiada. Una Llei és un fet jurídic i ha d’ampliar la visió sobre
el que s’ha fet fins ara. Aquesta reforma de Llei ha de ser profunda i ha de crear el
nou marc per a la posada en valor dels espais naturals protegits i el patrimoni
natural en un sentit ampli.

En l’exposició de motius trobam una altra afirmació que tira per terra l’esforç que
suposa la redacció i aprovació d’una llei “la Llei conté els ingredients per què a mig
termini les Illes Balears puguin disposar d'una llei pròpia en matèria de patrimoni
natural i biodiversitat”. A quin “mig termini es refereix? Estam en plena emergència
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climàtica planetària, pot esser fins i tot la 6a extinció massiva per causes humanes,
en escalfament global, topant contra els límits planetaris. La dècada 2020-2030 és
la dècada de la restauració ambiental, segons Nacions Unides, i si al 2022 no som
capaços entre els poders legislatius, els poders executius, els agents socials i els
professionals de redactar i aprovar una vertadera Llei de Patrimoni Natural, quant
serem capaços de fer-ho? Necessitam 15 anys més? Potser al 2037, quan ja la crisi
ambiental sigui irreversible? Demanam valentia i que s’aprofiti l’esforç del poder
legislatiu per fer d’aquesta reforma una vertadera Llei de Patrimoni Natural, no tan
sols un esforç a mitges.

Tenim bons exemples, del bon fer del poder executiu proposant i legislatiu aprovant
lleis ambientals. En matèria d’avaluació ambiental, al 2013 es va aprovar la Llei
21/2013, d’Avaluació Ambiental, i al 2016 -només amb 3 anys- el Parlament de les
Illes Balears ja aprovada la Llei 12/2016, plenament encaixada amb la Llei Bàsica
estatal i perfectament adaptada a la sensible realitat de les Illes Balears. En
matèria de residus, la Llei estatal és de 2011, la Llei 22/2011 i l’autonòmica és la
Llei 8/2019, en aquest cas es varen tardar 8 anys, però novament, la Llei de
residus autonòmica encaixa a la perfecció amb les aspiracions de la Llei bàsica
estatal, i les supera pel que fa als objectius de reducció. Els mateixos exemples els
trobem en matèria de Renous amb la Llei estatal 37/2003, i la Llei autonòmica Llei
1/2007 aprovada als 4 anys. I fins i tot avantguardes legislatives, en matèria de
canvi climàtic quan el Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Llei pionera a
nivell estatal en la que ara s’emmirallen altes comunitats. El poder legislatiu de les
Illes Balears ha demostrat prou fortalesa en les matèries ambientals anteriorment
esmentades com per repetir el procés en el camp del Patrimoni Natural i la
Biodiversitat.

Sol·licitam: a la Conselleria de Medi Ambient i conjuntament al Parlament de les
Illes Balears que se comprometin a redactar i revisar la Llei de Patrimoni Natural de
les Illes Balers al 2022.

2. Exposició de motius obsoleta
L’exposicio de motius de la LLEI 5/2005, DE 26 DE MAIG, PER A LA CONSERVACIÓ 
DELS ESPAIS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL (LECO), a part d’estar desfasada,
sorgeix d’una base epistemològica a on els espais naturals no han de suposar cap
impediment per a l'activitat econòmica. També és cert que la LECO va néixer
després d’uns anys de forta confrontació per l’aprovació del Parc Natural de Llevant
(2001), posteriorment retallat (2003), i per l’aprovació (2001) i derogació (2003)
de l’Ecotaxa. Com si encara fóssim en aquell moment històric, l’exposició de motius
proposat reflecteix aquell mateix esperit bel·ligerant, que ara ja no existeix, després
de l’aprovació del Parc Natural d’Es Trenc i l’ampliació del Parc Natural de s’Albufera
i el PNMT de Cabrera sense cap confrontació assimilable. “Amb la declaració
d’espais sotmesos a règim de protecció el debat històric a les Illes Balears s’ha
desenvolupat en termes de confrontació entre conservació versus
desenvolupament, interès públic versus interès privat, gaudi públic versus propietat
privada, entre d’altres. L’administració ambiental no pot ser aliena a aquestes
dicotomies, ben al contrari ha d’assumir el paper de tutora de la conservació i de
mediadora entre els actors implicats i ha de suportar les càrregues d’aquesta
mediació, posant els mecanismes i els instruments per a garantir l’equilibri entre
l’interès públic i el privat. “
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Es pot observar també que no te llenguatge inclusiu “ La presència de l’home en
aquests indrets ha generat el que avui coneixem com el nostre paisatge, que fa de
les Illes Balears un indret privilegiat amb uns valors que cal conservar. D’alguna
manera, el seu estat actual és conseqüència d’aquesta relació mil·lenària. “
excloent a la meitat de la població.
Un altre exemple del context social en què es va redactar és aquest “El tret més
destacat del capítol IV quant als efectes de la declaració és la important modulació
del dret de tempteig i retracte. “ El que es destaca de la protecció d’espais és la
“modulació” d’aquest efecte.

Sol·licitam: Redactar de nou l’Exposició de Motius per tal que sigui a de la nova llei
de patrimoni natural i reflecteixi la voluntat actual de preservació de la natura.

3. Títol: Espais de rellevància ambiental de les Illes Balears vs.
Patrimoni Natural o Espais Naturals Protegits

El mateix títol de la Llei LECO anomenant “espais de rellevància ambiental” ja crea
una ambigüitat actualment innecessària amb l’existència d’un marc jurídic estatal.
El concepte de “rellevància ambiental” és un atribut del subjecte “patrimoni natural,
com bé podem veure a l’article 3 de la Llei 42/2007 “Patrimonio Natural: conjunto
de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad biológica y geológica,
que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural”.
Haver d’emprar l’atribut “rellevància ambiental” podent emprar el nom propi
“patrimoni natural” és restar importància. D’acord amb el marc estatal, la protecció
d’espais és un dels instruments existents per a la conservació del patrimoni natural.
Que el títol de la Llei faci referència només a un dels instruments és restar-li
importància. Actualment “espai de rellevància ambiental” no és un concepte jurídic
recollit a la llei estatal, per la qual cosa queda sota poca cobertura legal. Cal
actualitzar la LECO al marc legal estatal.

Per buscar un símil en les matèries comentades al punt 1 és com si a la Llei
autonòmica d’avaluació ambiental se l’hagués anomenada “Llei de la integració dels
aspectes ambientals”, quan la Llei estatal és “Llei d'avaluació ambiental”. O en el
cas dels residus “Llei de substàncies que es rebutgen”. És evident que no cal buscar
sinònims o alterar els conceptes, quan el que busquen les Lleis és seguretat
jurídica. A més, és una de les obligacions que es deriven de la Llei estatal

Artículo 5. Deberes de los poderes públicos.

1. Todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, velarán
por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el
territorio nacional, que incluye su medio marino así como en la zona económica
exclusiva y en la plataforma continental, con independencia de su titularidad o
régimen jurídico, teniendo en cuenta especialmente los tipos de hábitats naturales
y las especies silvestres en régimen de protección especial.

Sol·licitam: Redactar de nou el títol per tal que sigui a de la nova “llei de patrimoni
natural de les Illes Balears” i reflecteixi la voluntat actual de preservació de la
natura sense emprar sinònims no avalats en la Llei estatal.
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4. Suport tècnic i professional en la nova redacció de l’avantprojecte de
Llei

L’Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals (ALCAIB) compta amb més de
100 persones sòcies graduades o llicenciades en Ciències Ambientals, i porta des de
2006 treballant per a la millora de la professió, que inclou també el marc jurídic de
referència. Està en procés de la creació del Col·legi professional de Ciències
Ambientals.
L’Associació ALCAIB forma part de la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals,
amb una àmplia xarxa de col·legis i col·lectius professionals.
Un bon nombre de les persones associades treballa en gestió i conservació de la
natura (entre molts d’altres àmbits a: Conselleria de Medi Ambient i Territori, Parc
Natural de s’Albufera des Grau, Aula del Marc, ICTIB, Fundació Marilles, etc.).
L’ALCAIB forma part del Consell Econòmic i Social (CES) pel que fa al GRUP
ASSESSORS COMISSIÓ H2030 DEL CES. DICTAMEN 5/2020 SOBRE “L’ESTUDI
SOBRE LA PROSPECTIVA ECONÒMICA, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DE LES
SOCIETATS DE LES ILLES BALEARS A L’HORITZÓ 2030 (H2030)”.
Entre els associats i col·laboradors, disposam de suficients coneixements i voluntat
de millora per tal de col·laborar activament i urgentment en la redacció d’aquesta
llei tan necessària, és per això que oferim els mitjans necessaris per a dur-ho a
terme.

Sol·licitam: Acceptar l’oferiment de mitjans tècnics i professionals, així com jurídics
especialitzats en medi natural, per col·laborar amb el Govern i el Parlament en la
redacció d’aquesta nova Llei sol·licitada als punt 1 a 3.

_________________________________________________________________

Un cop al·legat al conjunt, a continuació es fan al·legacions als articles concrets.

5. Article 6bis. Instruments de planejament

S’han de diferenciar els instruments de planejament dels instruments de gestió.
S’han d’integrar els plans de gestió xarxa natura 2000 en els de les figures de
protecció, tal i com demana la Llei estatal.

Sol·licitam: Canviar per la redacció següent

Article 6bis. Instruments de planejament i gestió dels espais naturals
protegits

1. Els instruments de plenajement dels recursos i espais naturals a protegir son esl
Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals, regulats a l’article 17 de la Llei 42/2007
(o disposicio que el substitueixi).

2. Els instruments de gestió dels espais naturals protegits son: els plans rectors
d’ús i gestió dels parcs naturals, dels paratges naturals i de les reserves naturals,
els plans específics de protecció dels monuments naturals i dels paisatges protegits
i els plans de gestió de Xarxa Natura 2000.
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3. Sempre que els àmbits entre figures de protecció previstes a la Llei 42/2007
coincideixin amb àmbits de Xarxa Natura 2000, els instruments de gestio
s’integraran en un sol document, d’acord amb l’article 29 c

6. Article 6 ter Procediment d’elaboració

D’acord amb la Llei 42/2007, no pot tenir el mateix procediment un PORN que un
PRUG.

Sol·licitam: Canviar tota la redacció de l’article, per adequar-se a la Llei 4272007:
PORN: articles del 16 al 24 de la Llei 42/2007.
PRUG: artciles 29 i 30 de la Llei 42/2007.

7. Article 6 quater Procediment de modificació

El procediment de modificació no ha de ser el mateix que el de creació, sobretot del
PORN. S’han de diferenciar els instruments de planejament (PORN) dels
instruments de gestió (PRUG).
S’han de simplificar els procediments del PRUG, perquè actualment estan tots
menys un caducat, per tant no és efectiu.

Sol·licitam: Canviar tota la redacció de l’article, per adequar-se a la Llei 4272007:
PORN: articles del 16 al 24 de la Llei 42/2007.
PRUG: artciles 29 i 30 de la Llei 42/2007.

8. Article 6 quinquies Coordinació amb els instruments de planificació
sectorial

Incloure referència al marc estratègic de la infraestructura verda i la connectivitat i
restauració ecològiques.

Sol·licitam: Canviar tota la redacció de l’article, per adequar-se a la Llei 4272007:
CAPÍTOL III. Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas. Articles 15 a 24

9. Seguretat jurídica

La tècnica jurídica de modificació de llei, sense entrar a fons a l’adaptació total a la
llei estatal, crea un marc legal confós a nivell autònomic, i que portarà a una nova
trava burocràtica per a l’aprovació i sobretot gestió efectiva dels espais naturals
protegits.

La mecànica establerta que una numeració d’article modifica a un article existent és
una tècnica rocambolesca i que crea confusió entre els agents socials.
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Sol·licitam: Renunciar a la pretensió de realitzar una modificació puntual, creant
una doble numeració d’articles, a més dels bis, terc, quater,... i aprofitar l’esforç
legislatiu per realitzar una adaptació total a la llei bàsica estatal.

10.En relació a la Disposició addicional setena “Coordinació entre les
administracions públiques en la gestió dels espais de rellevància
ambiental, atendre la Llei i Reglament de Costes amb la “Disposición
transitoria vigesimocuarta del reglament de costes i fer efectiu el Pla
d’Ordenació del Litoral.

La redacció d’aquest article, podria induïr a un desconeixement de la jerarquia
normativa i de les disposicions de la norma estatal en matèria de costes i
repartiment de competències entre l’estat i la comunitat autònoma.
Per tal de donar seguretat jurídica a aquesta disposicó, s’informa que la Llei de
Costes te la previsió de

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

Artículo 33.
En la delimitación de los tramos urbanos y naturales de las playas participarán las
administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
en la forma que reglamentariamente se determine.

Disposición adicional sexta.
Las limitaciones en el uso del suelo, previstas en esta Ley se aplicarán sin
menoscabo de las competencias que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
puedan ejercer en materia de ordenación del territorio y del litoral y urbanismo.

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas.

Artículo 43. Consultas previas a las Comunidades autónomas y a los
Ayuntamientos.
1. Antes de la aprobación definitiva de las normas a que se refiere el artículo
anterior, se someterán a informe de las comunidades autónomas y de los
Ayuntamientos a cuyo territorio afecten para que los mismos puedan formular las
objeciones que deriven de sus instrumentos de ordenación aprobados o en
tramitación

Artículo 67. Catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas.
La catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas se establecerá por
la Administración competente en materia de ordenación del territorio, que deberá
tener en cuenta el carácter urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada uno
de los tramos, así como su grado de protección medioambiental.

Artículo 224. Competencias de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas ejercerán las competencias que, en las materias de
ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás
relacionadas con el ámbito de la Ley 22/1988, de 28 de julio, tengan atribuidas en
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virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía (artículo 114 de la Ley 22/1988,
de 28 de julio).

Disposición transitoria vigesimocuarta. Plazo para la delimitación de los tramos
naturales y urbanos de las playas.
La Administración competente en materia de ordenación del territorio, en el plazo
de un año desde la entrada en vigor de este reglamento, deberá delimitar los
tramos de las playas de acuerdo con el artículo 67.
En tanto la Administración competente delimita los tramos de las playas, la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se pronunciará
provisionalmente sobre el carácter natural o urbano del tramo de la playa a efectos
de tramitación y otorgamiento de los títulos de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre.
Para otorgar los títulos de ocupación, la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar considerará tramos urbanos de las playas aquéllos que, no
habiendo sido declarados de especial interés ambiental, paisajístico, arqueológico o
similar, que los haga merecedores de protección de acuerdo con la legislación
territorial, estén integrados en áreas urbanas que reúnan alguna de las siguientes
características:
a) Estén clasificadas como urbanos o consolidados por la edificación en al menos un
cincuenta por ciento de su longitud.
b) Se encuentren dotadas en condiciones efectivas, al menos, de los siguientes
servicios:
1.º Acceso peatonal y rodado, debiendo estar abierto al uso público y en
condiciones efectivas, en los términos exigidos por este reglamento.
2.º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia
suficientes para los usos previstos. Igualmente, deberá disponer de alumbrado en,
al menos, un tercio de su longitud.
3.º Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado.

L’administració autònomica no ha portat a terme les disposicions marcades al
Reglament de 2014 i per aquest motiu, manca un instrument bàsic de coordiació
interadministrativa.

Sol·licitam: Tornar a redactar l’article per donar-li sentit a la delimitació dels trams
naturals i urbans de platges, d’acord amb la Llei i reglament de Costes.
Fer efectiu el PLA D’ORDENACIÓ DEL LITORAL de les Illes Balears, en el menor
termini possible.

11.Article 56 bis. Restauració ambiental.

Obliga a restaurar segons la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat
ambiental al punt 1. Però no fa menció dins el “caràcter general”, a que la reposició
del medi natural a l'estat anterior a la comissió de la infracció hauría d’esser
incremental, amb una millora amb respecte a l’estat incial. Aquesta pot esser un
augment del 10% de la superfície física de l’espai protegit, i/o d’assolir la gestió
integral del sol, la sequestració de carboni, la millora de les condicions hídriques,
dels hàbitats, i el foment de la biodiversitat. Hem de protegir-ne els demoniats
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“serveis ambientals” recollits a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible. Una qüestió essencial en la correcta reposició ambiental es la designació
per part de les administracions competents, de serveis o contrates que les realitzin
d’acord amb els criteris anteriorment esmentats, aixó com la obligació de
sobmetrer-la a inspecció i seguiment per part de tècnics de medi ambient
qualificats.
Tampoc defineix cap termini, forma i condicions “que s'estableixin”. Proposaríem per
això que projectes de magnitud superior als 250000 euros ubicats a les proximitats
(a menys de 50m de la delimitació) dels espais d’interés natural, executats per
promotors amb entitat jurídica, hagin de reservar un fons del 20% de la quantía
total del projecte per les possibles infraccions de caire ambiental.
Al punt 4, contempla que “El restabliment de la realitat física alterada abans de la
resolució que l'ordena fa que la sanció es redueixi un 40%. Aquest percentatge és
acumulable als percentatges de reducció pel reconeixement voluntari de la
responsabilitat i de pagament anticipat de les sancions pecuniàries. Aquest
percentatge és d'un 10% si es fa després de la resolució que ordena el restabliment
però dins el termini atorgat a l'efecte.”
Demanam que aquest percentatge del 40% es dediqui a la contractació de serveis
de millora ambiental, i no siguin retornats als infractors. Hem de valorar i defensar
el nostre medi ambient amb má ferma.
Finalment, al punt 5 dicta que “L'incompliment de l'ordre de restitució dóna lloc,
mentre persisteixi, a la imposició de multes coercitives successives per períodes
mínims de trenta dies i quantia, en cada ocasió, del 10% de la sanció. En cas
d'impagament, les multes són exigibles per via de constrenyiment.” Hauría de
requerir la contractació de serveis qualificats per realitzar les mesures de reposició i
l’embargament de bens fins que les accions de reposició s'hagin finalitzat.

Sol·licitam:
1.Afegir al punt 1 que la reposició del medi natural a l'estat anterior a la

comissió de la infracció hauría d’esser incremental, amb una millora amb respecte a
l’estat incial en al menys un 20% de la superfície física i cumplir amb una sèrie
d’aspectes clau com la gestió integral de la millora de sol i la sequestració de
carboni, la millora de les condicions hídriques, i l’augment de redundància i
biodiversitat. Així com la designació per part de les administracions competents, de
serveis o contrates que les realitzin d’acord amb els criteris anteriorment
esmentats, aixó com la obligació de sobmetrer-la a inspecció i seguiment per part
de tècnics de medi ambient qualificats.

2.Proposam per això que projectes de magnitud superior als 250000 euros,
executats per promotors amb entitat jurídica, ubicats a les proximitats dels espais
d’interés natural hagin de reservar un fons del 20% de la quantía total del projecte
per les possibles infraccions de caire ambiental.

3.Que en cap cas es redueixin les sancions, però que el percentatge del 40%
de reducció de les mateixes es transfereixi a les partides pressupostàries de
manteniment i millora ambientals o projectes del l’exercici econòmic adient, no
essent retornats als infractors.
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ASSUMPTE: Al·legacions a l’esborrany d’avantprojecte de Llei
modificació Llei 5/2005- LECO

Per tot l’anterior:

SOL·LICITA

Que a l’empara de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de
medi ambient, i per la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, i la Llei 19/2013 de
transparència, accés a la informació pública i bon govern,

1. Tengui per presentades les 11 al·legacions en temps i forma. Les quatre
primeres al conjunt de l’avantprojecte i de la cinquena a la onzena, a articles
concret.

2. Incorpori, de la manera que millor procedeixi, aquestes al·legacions i, amb
elles, es procedeixi a redactar de nou el Títol, Exposició de Motius i Articulat
de la Nova “Llei de patrimoni natural de les Illes Balears”.

3. En cas que es pretengui continuar amb l’estructura indicada a
l’avantprojecte de Llei, incloure les modificacions proposades.

4. Fer efectiu el PLA D’ORDENACIÓ DEL LITORAL de les Illes Balears, d’acrod
amb el Reglament de Costes, en el menor termini possible.

Palma, 21 de març de 2022
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