
Al·legacions ampliació Parc Natural Llevant -PORN

SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

ASSUMPTE: AL·LEGACIONS Projecte de decret pel qual s'aprova el
Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i s'amplien els
límits del Parc Natural de la península de Llevant

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 el Projecte de decret pel qual
s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i
s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant,
(tràmit d’informació pública per formular al·legacions (BOIB de 07/06/2022) i
ampliació de termini fins el 22 de juliol de 2022 (BOIB de 05/07/2022).

En primer lloc el col·lectiu vol expressar un agraïment a l’esforç que suposa
realitzar documents d’una complexitat jurdícia i tècnica tan elevada com un PORN a
nivell intern de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Aquest esforç es veu
recompensat en què el document final s’ajusta molt bé a la cultura de gestió i
conservació d’espais i permet crear coneixement i aprendre dels processos de
protecció. Dit això, les al·legacions realitzades tenen com a objecitu la millora del
document i la millor aplicació de l’instrument que ha de revertir en la major
conservació de l’espai natural.

Per tot això, es formulen les següents:

AL·LEGACIONS

PRIMERA. Sobre la manca de procés participatiu i exposició pública
activa.

Al 2019 es va fer un procés participatiu d’inici de PORN i ara que s’ha
aprovat el PORN no s’ha fet cap reunió o exposició a la població local,
especialment del municipi d’Artà. Si bé és veritat que s’ha ampliat el període
d’exposició pública, fet que ha millorat la informació de la ciutadania, ha
faltat la participació activa i l’obertura del debat tècnic i ciutadà. La
participació ciutadana és un dels pilars de la sostenibiltiat.
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SOL·LICITAM:

1. Es tengui més en compte els processos participatiu a nivell intern en
els PORNs. En el període d’estudi d’al·legacions plantejar tallers de
participació ciutadana per assolir acords sobre els punts plantejats en
el període d’exposició pública.

SEGONA. Sobre la delimitació escollida i la necessitat de protegir
espais d’alt valor natural

L’actual delimitació només inclou espais de Xarxa Natura 2000, deixant fora
espais d’alt valor.

En l’acord d’inici de PORN ja es va exposar un àmbit, que ha estat el mateix
que ha resultat de l’elaboració del PORN. Aquesta coincidència no te perquè
necessàriament ser així.

Actualment conviuen les dues normatives sobre patrimoni natural, la Llei
42/2007, de Patrimoni Natural i Biodiversitat bàsica estatal i la Llei 5/2005,
de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO), encara no adaptada a la norma estatal. És d’aplicació la norma
autonòmica, però s’ha d’aplicar subsidiàriament la norma estatal quan
l’autonòmica no ho reculli. Així

D’acord amb l’article 7 de la LECO:
Article 7. Els plans d’ordenació dels recursos naturals

1. Per tal d’adequar la gestió dels espais de rellevància ambiental als principis inspiradors
d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha de planificar els recursos naturals mitjançant
plans d’ordenació dels recursos naturals.

2. L’objecte, els efectes i el contingut mínim dels plans d’ordenació dels recursos naturals són
els establerts a la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i
fauna silvestres.

3. Dins el marc del que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 5 de la Llei 4/1989 esmentada, el
grau de detall i extensió de la regulació del Pla d’ordenació dels recursos naturals ha de ser
respectuós, dins l’àmbit terrestre, amb la competència en matèria de l’ordenació del territori i
urbanisme i, dins l’àmbit marí amb la competència en matèria de pesca.

4. Els plans d’ordenació dels recursos naturals poden regular, en funció de la capacitat de
càrrega i els objectius de conservació de l’espai, la possibilitat d’admetre, a més d’activitats del
sector primari, altres usos compatibles amb els objectius de conservació.

5. El Pla d’ordenació de recursos naturals ha de contenir un estudi de la viabilitat dels sectors
econòmics i ha d’identificar i assenyalar les mesures per al foment i la promoció de l’espai.
Igualment ha d’establir l’estratègia de comunicació i els mecanismes d’informació i
assessorament a la població afectada.

Com s’ha vist, no fa cap referència a l’àmbit.
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D’acord amb els articles 16 a 24 de la Llei 42/2007, de Patrimoni Natural i
Biodiversitat. Concretament:

Article 17. Plans d'ordenació dels recursos naturals

1. Els plans d'ordenació dels recursos naturals són l'instrument específic per a la delimitació,
tipificació, integració en xarxa i determinació de la seva relació amb la resta del territori, dels
sistemes que integren el patrimoni i els recursos naturals d'un determinat àmbit espacial,
independentment d'altres instruments que pugui establir la legislació autonòmica. La seva
vigència i terminis de revisió els ha de definir la normativa de les comunitats autònomes o, en
l'àmbit de les seves competències, l'Administració General de l'Estat.

Com hem vist, el PORN és l’instrument específic de delimitació, no en seu
inici, sinó en el propi instrument. Aquesta oportunitat d’utilitzar
l’instrument, fruit d’un estudi dels valors naturals, no s’ha tengut prou en
compte.

L’àmbit escollit actualment coincideix totalment amb l’àmbit de Xarxa
Natura 2000.

Si bé és veritat que als efectes de gestió és d’utilitat la coincidència de límits
alhora de regular els usos, també és veritat que les dues normes de
protecció: xarxa natura 2000 i parc natural poden perseguir objectius
comuns, però cada instrument pot servir a la seva finalitat.

Entenem que al seu dia, quan es va delimitar Xarxa Natura 2000, el traçat
dels torrents va servir per marcar àrees homogènies i marcar els límits de la
protecció emprant una marca natural en el terreny.
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La delimitació original dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC) és de 28
de juliol de 2000 quen el Consell de Govern va acordar aprovar la llista de
82 llocs d’importància comunitària (LIC), com a proposta de contribució
balear al compliment dels objectius i els requisits de la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
En compliment de l’esmentat Acord, es va trametre al Ministeri de Medi
Ambient i a la Comissió Europea la proposta de la llista recollida a l’annex I
de l’Acord de Consell de Govern de 28 de juliol de 2000. en aquell primer
llistat ja s’hi incloia

ES0000227 MUNTANYES D’ARTÀ

ES5310029 NA BORGES

ES5310030 COSTA DE LLEVANT

Aquesta decisió va ser refrendada per l’Acord del Consell de Govern de dia 3
de març de 2006, pel qual s’aprova definitivament, una vegada sotmès a
tràmit d’audiència i informació pública, la llista de llocs d’importància
comunitària (LIC) aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 28 de juliol
de 2000 a l’àmbit de les Illes Balears.

BOIB Num. 38 16-03-2006
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Passats 16 anys d’aquesta primera decisió, comptant ara amb mitjans
digitals com els GPS, es pot actualitzar la delimitació i no quedar-se
constrenyit a allò marcat en el mapa.

S’han quedat a fora espais naturals que poden tenir un alt valor i ara mateix
no podran gaudir de cap figura de gestió que en permeti la seva correcta
conservació. Aquests espais son:

1. BARRANC DE SA CANOVA

Proposta de límits a incloure.

Els torrents en forma de barranc son hàbitats molt especials en un clima
mediterrani. Concretament el de sa canova, compta amb unes formacions
rocoses i una vegetació humida que culmina amb s’Estanyol. Aquesta zona
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humida, que encara no ha pogut ser inclosa al catàleg de zones humides
per la seva escassa superfície, va ser modificada de manera natural arrel de
la torrentada de 2018. Actualment és una zona humida salobra d’una
singularitat en la costa de Llevant única i només similar a la zona humida de
Canyamel.

A més, el llit del torrent ja forma part del Domini Públic Hidràulic, així com
la zona de servitud corresponent. És propi que formi part del Parc Natural,
per els valors naturals que conté.

Com a exemple de zones amb valors similars, sí que estan inclosos els
barrancs de na Borges i el torrent de Son Real. A més es declaren zona
d’exclusió per elevats valors ambientals. La proximitat del barranc de sa
Canova fa que albergui valors similars que no s’han tingut en compte. No
s’ha trobat una justificació vàlida a que no s’hagi inclòs doncs el barranc de
sa canova.

2. Torrent de ca los camps
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Proposta de límits a incloure.

Un altre ecosistema de torrent que ha quedat fora sense justificació.

A més, a nivell de gestió, la cala de ca los Camps queda dividida per la
meitat amb aquesta delimitació. A nivell ecològic no te una explicació, ja
que forma un conjunt geomorfològic que s’ha de poder gestionar de manera
conjunta.

3. TORRENT DE CALA MESQUIDA
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4. CONNEXIÓ ENTRE SON REAL I SA CANOVA
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Per tal de donar continuïtat als dos sistemes boscosos litorals.

SOL·LICITAM:

2. Modificar la cartografia de referència i la Memòria per tal que el PORN
inclogui els espais d’alt valor ambiental, com son: Barranc de sa Canova,
torrent de ca los camps, torrent de cala Mesquida i connexió entre Son Real
i sa Canova
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TERCERA. Sobre els objectius i la necessitat que estiguin alineats
amb la legislació bàsica estatal.

En la proposta de decret, es dedica l’Article 8 als objectius. Es desconeix
l’origen d’aquests objectius, ja que la LECO no regula aquest aspecte del
PORN.

Actualment el text en aprovació inicial és el següent:
Objectius
1. Els objectius d'aquest Pla són els següents:
a) Protegir, consolidar, fomentar i millorar els valors naturals, com també els paisatgístics,
etnològics i culturals.
b) Garantir la conservació dels hàbitats i les espècies d'interès comunitari de la Xarxa Natura
2000.
c) Afavorir el manteniment i l'explotació sostenible de les finques rústiques com a instrument de
protecció activa dels valors de l'espai natural protegit.
d) Promoure la continuïtat de l'activitat econòmica compatible amb la conservació, en particular
l'agrícola i la ramadera, i la comercialització dels béns que aquesta produeix.
e) Millorar la sostenibilitat ambiental de l'activitat recreativa i turística existent.
f) Promoure un turisme responsable vinculat als valors naturals de l'espai.
g) Evitar i minimitzar els impactes ambientals derivats de la massificació.
h) Fomentar les activitats de lleure i d'educació ambiental compatibles amb els objectius de
conservació.
i) Millorar el coneixement, la difusió i la valoració del Parc Natural i dels seus valors naturals,
paisatgístics i culturals.
j) Promoure l'activitat d'investigació científica, especialment les relatives a la conservació i la
gestió del medi natural.
k) Integrar els efectes del canvi climàtic en les mesures de planificació i de gestió de l'espai
natural protegit per garantir-hi la biodiversitat.

Son 11 objectius i els epígrafs c), d), e), f), g) h) van adreçades a les
activitats sectorials, quedant en un segon pla la conservació. Concretament
es fan referències al turisme de manera explícita. Si bé és veritat que és la
principal activitat econòmica de la illa i que afecta a tots els entorns
naturals, entre els objectius del PORN hi hauria d’haver més referències a la
conservació de la natura, les xarxes ecològiques, la connectivitat i a la
restauració del paisatge, que no a la promoció del turisme. Amb l’activitat
de conservació, control i educació ambiental ja es crea un entorn propici al
turisme responsable.

En aquest punt, ens agradaria que els objectius siguin més propis de la
protecció i gestio d’un espai natural. Valoram que els objectius d’un PORN
han d’anar totalment d’acord amb l’Article 18 de la Llei 42/2007, de
Patrimoni Natural i Biodiversitat. que diu:
Són objectius dels Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals, sense perjudici del que disposi la
normativa autonòmica, els següents:
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a) Identificar i georeferenciar els espais i els elements significatius del Patrimoni Natural d'un
territori i, en particular, els inclosos a l'Inventari del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, els valors
que els caracteritzen i la seva integració i relació amb la resta del territori.

b) Definir i assenyalar l'estat de conservació dels components del patrimoni natural,
biodiversitat i geodiversitat i dels processos ecològics i geològics a l'àmbit territorial de què es
tracti.

c) Identificar la capacitat i la intensitat d'ús del patrimoni natural i la biodiversitat i la
geodiversitat i determinar les alternatives de gestió i les limitacions que s'hagin d'establir en
vista del seu estat de conservació.

d) Formular els criteris orientadors de les polítiques sectorials i ordenadors de les activitats
econòmiques i socials, públiques i privades, perquè siguin compatibles amb les exigències
contingudes en aquest PORN.

e) Assenyalar els règims de protecció que siguin procedents per als diferents espais,
ecosistemes i recursos naturals presents en el seu àmbit territorial d’aplicació, a fi de mantenir,
millorar o restaurar els ecosistemes, la seva funcionalitat i connectivitat.

f) Preveure i promoure l'aplicació de mesures de conservació i restauració dels recursos
naturals i els components de la biodiversitat i geodiversitat que ho necessitin.

g) Contribuir a l'establiment i la consolidació de xarxes ecològiques compostes per espais d'alt
valor natural, que permetin els moviments i la dispersió de les poblacions d'espècies de la flora
i la fauna i el manteniment dels fluxos que garanteixin la funcionalitat dels ecosistemes.

Aquesta declaració d’objectius te molt més en compte el que és la tècnica
de conservació i gestió del patrimoni natural, que és

1. delimitar i situar els valors naturals
2. avaluar l’estat de conservació
3. identificar la capacitat d’usos en aquest espais (capacitat de càrrega)
4. orientar les polítiques sectorials (agricultura, turisme, etc.)
5. posar el règim de protecció i limitacions escaients als valors i usos
6. preveure mesures de conservació i restauració
7. establir i consolidar xarxes ecològiques i connectors naturals

Aquesta seqüència d’objectius és totalment extrapolable a la capacitat
d’acció d’un equip gestor d’un espainatural protegit.

SOL·LICITAM:

3. Substituir la redacció de l’actual article 8, per el text adaptat de la Llei
42/2007
Són objectius dels Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals, els següents:

a) Identificar i georeferenciar els espais i els elements significatius del Patrimoni Natural
del territori que els caracteritzen i la seva integració i relació amb la resta del territori.

b) Definir i assenyalar l'estat de conservació dels components del patrimoni natural,
biodiversitat i geodiversitat i dels processos ecològics i geològics en l'àmbit territorial.

c) Identificar la capacitat i la intensitat d'ús del patrimoni natural i la biodiversitat i la
geodiversitat i determinar les alternatives de gestió i les limitacions que s'hagin d'establir en
vista del seu estat de conservació.
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d) Formular els criteris orientadors de les polítiques sectorials i ordenadors de les activitats
econòmiques i socials, públiques i privades, perquè siguin compatibles amb les exigències
contingudes en aquest PORN.

e) Assenyalar els règims de protecció que siguin procedents per als diferents espais,
ecosistemes i recursos naturals presents l’àmbit territorial d’aplicació, a fi de mantenir, millorar o
restaurar els ecosistemes, la seva funcionalitat i connectivitat.

f) Preveure i promoure l'aplicació de mesures de conservació i restauració dels recursos
naturals i els components de la biodiversitat i geodiversitat que ho necessitin.

g) Contribuir a l'establiment i la consolidació de xarxes ecològiques compostes per espais
d'alt valor natural, que permetin els moviments i la dispersió de les poblacions d'espècies de
la flora i la fauna i el manteniment dels fluxos que garanteixin la funcionalitat dels ecosistemes.

QUARTA. Sobre la definició de l’equip de gestió.

En l’article 6 es fa un detall dels recursos que componen l’equip de gestió.
No sembla una seqüència lògica que l’empresa pública i actual ens
instrumental figuri abans que la figura del director/a que és l’autoritat en la
gestió de l’espais. També hem trobat a faltar la presència del cos d’agents
de medi ambient en la pròpia estructura.

La composició pròpia de la gestió d’un Espai Natural Protegit és de sobres
coneguda i divulgada en els Manuals Tècnics, per exemple d’EUROPARC.
També a la resta d’Espais Naturals protegits de les Illes Balears es
reconeguda aquesta estructura, que es vertebra en la figura del director/a,
funcionari de carrera, que és qui te dependència directa de la Conselleria de
Medi Ambient i qui coordina les actuacions de tots els demés actors en el
territori protegit.

Està pendent la formulació d’una Llei del cos d’agents de medi ambient, i fa
molts anys que se’n parla. Mentrestant si un decret els pot clarificar l’ordre
de funcions i pot fer visible el seu encaix a dins els equips de gestio va en
benefici de la seva feina i de la conservació de l’espai.

SOL·LICITAM:

4. Substituir la redacció de l’actual article 6, per l’ordre següent:

Article 6. Gestió.

1. L'administració i la gestió del Parc Natural de Llevant correspon a la
Conselleria de Medi Ambient i Territori [...]

2. Les funcions de direcció correspon al director o directora del Parc
Natural  [...]

3. L’òrgan gestor ha d’impulsar la coordinació amb la resta
d’administracions públiques  [...]

4. Els Agents de medi ambient son la figura d’autoritat i de compliment
de la normativa [...] en coordinació amb la resta de cossos de seguretat.
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5. L'Institut Balear de la Natura és l'ens del sector públic instrumental
duu a terme activitats d'execució i de gestió [...]

CINQUENA. ZONIFICACIÓ i zones d’ús general

La zona d’aparcament i entrada a la finca de Betlem ha quedat grafiada com
a zona d’ús limitat i hauria de ser zona ús general.

La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a
l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit
de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19 va realitzar una delimitació d’un
aparcament sense cap justificacio prèvia i causant un propi impacte a l’espai
natural.

Proposam que la zona d’aparcament correpongui a la zona actualment
degradada i no s’amplii més enllà d’aquests límits per així també limitar
l’accés i la capacitat de càrrega en vechicle privat, fomentant altres
maneres d’arribar com a peu, bicicleta o transport col·lectiu.

Aquest és un exemple i n’hi pot haver més en el territori.

SOL·LICITAM:

5. Qualificar la zona d’aparcament de Betlem com a Zona d’ús General, per
poder-hi habilitar un aparcament d’accés el Parc. Que l’aparcament tengui la
superfície corresponent a la zona degradada. Estudiar altres zones que
hagin quedat en situació similar.

SISNEA. Manca de relació entre l’inventari de recursos naturals i la
determinació i grafia de les zones d’exclusió

D’acord amb la documentació adjunta, s’han elaborat els documents tècnics
que acompanyen el projecte de decret:

- 13/04/2019 - Estudi de valors ambientals
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- 07/06/2022 - Memòria ambiental amb cartografia
- 07/06/2022 - Diagnosi i documentació complementària sense

cartografia
- 07/06/2022 - Esborrany de projecte de Decret amb cartografia

Entre els 3 primers documents es fa una exposició dels valors ambientals,
acompanyada de cartografia, que és el que després ha de donar peu a les
determinacions que pren el projecte de Decret, inclosa la cartografia.

Doncs bé, per a les Zones d’exclusió, aquesta justificació està poc
fonamentada. Les Zones d’exclusió son una eina potentíssima per a la
conservació de la natura. Ara bé, el seu mal ús poc causar el rebuig entre
col·lectius molt adreçats al gaudi de la natura, i a la vegada molt
respectuós, com pot ser el col·lectiu excursionista, a tall d’exemple.

Com a antecedent hi ha algunes zones d’exclusió que va crear el PORN de
2007 del Paratge de Serra de Tramuntana que al dessota portaven altres
motivacion més enllà de la protecció dels hàbitats i les espècies, com era
evitar l’afluència en determinats indrets de grans finques per així mantenir
la privacitat.

Donat aquest precedent tan esbiaixat, els gestors públics tenen ara la
responsabilitat de fer un ús molt acurat de la figura “Zones d’exclusió” i
adreçar-lo al seu fí, de manera ben justificada, que és precisament la
conservació dels hàbitats.

Des del col·lectiu de professionals de les ciències ambientals, analitzada tota
la documentació posada a disposició, entenent la legislació al respecte i
essent molts dels nostres associats especialistes en gestió ambiental i de la
natura, no podem veure la relació entre els límits escollits i la conservació
dels hàbitats. Només es veu que es preserven unes formacions geològiques
i geomorfològiques com son el cap de Farrrutx i les penyes, però això no es
justifica adequadament.

L’Estudi de valors ambientals per a l'inici del procediment d'ampliació del
Parc natural de llevant no aporta cap Mapa d’hàbitats, quan son els hàbitats
els principals valors a conservar (la geologia te molta més resiliència de
cara a la conservació que determinades espècies).
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La delimitació de les zones d’exclusió ha de venir fonamentada per els
valors ambientals alts o molt alts.

La MEMÒRIA AMBIENTAL DE Maig 2022 realitza una descripció molt acurada
dels hàbitats i les seves característiques, sense tenir una cartografia
associada que es pugui relacionar.

Únicament estableix una relació entre la flora endèmica i la presència al
BIOATLES en forma de taula, sense ensenyar-ne la cartografia associada.

L’expositiu de nidificants també es fa per quadrants
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novament sense poder-ho veure en cartografia. El tècnic que interpreti
aquest treball ha de ser capaç de relacionar els topònims amb el quadrat
1x1 del Bioatles.

Sempre sabent que per als hàbitats i espècies en perill i vulnerables s’ha de
preservar també la localització exacta en la cartografia, l’escala de treball
del PORN, els plànols de la memòria ambiental han de portar un mapa
d’hàbitats i espècies d’alt valor, la conservació dels quals depèn de
l’aplicació de mesures estrictes, com és ara la ZONA D’EXCLUSIÓ.

Al plànol d’hàbitats publicat, no s’explica la importància d’aquests o l’estat
de conservació, per tal que es justifiqui adequadement com i perquè s’ha
escollit aquesta zona d’exclusió.
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Tota normativa ambiental, a part d’un efecte de control, també te un efecte
pedagògic entre els usuaris de l’espai natural protegit. Com millor s’expiqui i
s’entengui el sentit de la delimitació, més implicats estaran els propis
usuaris en la conservació de l’espai, reduïnt la càrrega administrativa en el
control i la sanció de les pràctiques que contravinguin les normes.

SOL·LICITAM:

6. Exposar en la documentació un mapa d’hàbitats d’alt valor i refer els
límits de la zona d’exclusió, per tal que preservin aquests valors.

Permetre els pas dels excursionistes per els passos habituals de muntanya i
que la limitació pròpia d’una zona d’exclusió no n’impedeixi el pas
esporàdic.

SETENA. Incloure les zones humides locals al plànol de zones
humides.

Al Plànol 7 de zones humides només s’hi reflecteixen Son Bauló, Son Real i
Na Borges.
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Si bé és veritat que aquestes 3 formen part del Catàleg de zones humides
publicar amb el PHIB de 2019, a la zona s’hi troben zones humides que,
donada la seva poca extensió, no varen esser incloses al Catàleg de les Illes
Balears.

En un estudi de detall com és el PORN, que es centra només en aquesta
zona, cal que hi apareguin totes les zones humides existents.

Si bé es pot distingir en dos colors, aquelles protegides pel Catàleg de
Zones Humides, per aquelles que no ho estan.

Així, s’han d’incloure:

1. S’Estanyol. Zona salobre, recuperada des de la torrentada 2018.
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2. Cala Torta. Zona humida temporal. El torrent deixa aigües
embassades a la tardor, l’hivern i primavera. Hi ha una població
espectacular d’alocs que expliquen aquest hàbitat. S’especifica a la
pàgina 63, 2.6.4. ZONES HUMIDES. S’hauria d’incloure. En el clima
mediterrani les zones humides temporals també tenen la seva
importància.
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3. Cala Mesquida. Zona humida temporal. Veure Cala Torta.

SOL·LICITAM:

7. Incloure a la Memòria i a la cartografia les zones humides de s’Estanyol,
Cala Torta, i Cala Mesquida.

VUITENA. Espècies al·lòctones. Fer explícita la problemàtica de
l’herbivoria de la cabra.

És prou coneguda la problemàtica de la proliferacio de cabres i la pressió
d’herbivoria que causen sobre la regeneració de la vegetació.

La figura de Parc Natural és molt escaient per poder abordar aquesta
problemàtica i fer-ne gestió activa. En l’article 19 es parla d’espècies
al·lòctones, però no es menciona la cabra, que ha d’aparèixer amb el seu
nom de manera explícita, per així poder-ne fer gestió activa.

En comparació amb el moix la pressió que exerceix sobre les espècies és
molt més forta.

Com a exemple el Ranunculus weylery, endemisme que surt a la Memòria
ambiental, viu en unes baumes a on la pressió més forta és per herbivoria
de cabra. Cal fer explíta aquesta pressió.

Sí que forma part del diagnòstic.

ON diu: 2. La Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb la col·laboració, si
escau, de la resta d'administracions públiques, ha d'adoptar les mesures
necessàries per aconseguir l'eradicació i evitar l'impacte de les espècies
domèstiques assilvestrades, especialments els moixos, o invasores” S’hi ha
d’afegir la cabra.

SOL·LICITAM:

8. Incloure a l’article 19.2 especialments els moixos, i les cabres
domèstiques assilvestrades”

NOVENA. Ús públic. Règim general. Definir millor el concepte Picnic

En l’article 36 sobre el règim general en el punt 2 epígraf E) es recull el
següent com a ús permès: “El picnic a les àrees recreatives habilitades per
a aquest ús”
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D’aquest anunciat s’en pot extreure la prohibicó de realitzar picnic en
qualsevol altre lloc de l’especificat en l’articulat del Pla.

La falta de concreció del concepte Picnic dificulta la interpretació d’aquest
article fins al punt de posar en dubte la viabilitat de poder realitzar un acte
tan tradicional com un lleuger berenar en fer un cim o en una platja de
l’entorn del Parc o durant una visita d’escolars.

SOL·LICITAM:

9. Modificar la paraula Picnic per una altre que defineix millor el concepte
que es vol traslladar

DESENA. Ús públic. Règim general. Accés a peu a la Talaia Moreia

En l’article 36 sobre el règim general en el punt 2 epígraf h) es recullen els
condicionants per tal d'accedir a peu a la Talaia Moreia, on es defineix
recorregut, nombre màxim de persones, dates permeses i amb la necessitat
de reserva i confirmació per part de l'òrgan gestor del Parc.

La Talaia Moreia és un element catalogat com BIC i el seu atractiu com a
element de rellevància en el senderisme artanenc i mallorquí en general es
notoria. A més, aquest enclavament es troba fora de la reserva integral del
Cap de Ferrutx.

La limitació específica a aquest cim i BIC no queda suficientment justificada
a la Memòria ambiental per a la preservació del patrimoni natural. Si bé es
veu que existeixen les darreres formacions estables xerotermòfiles de
Buxus balearica als vessants rocallosos als penyals més inaccessibles situat
prop de sa Tudossa i sa Talaia Moreia i que a les muntanyes d’Artà només
existeixen encara dues petites poblacions d’aquest arbust, també trobam
saladines del gènere Limonium i molses a més del listat d’espècies per
quadrícula BIOATLES que hi pogués haver.

El planòl de nidificació de rapinyaire, si bé és cert que podria estar afectat
en una quaddrícula, aquesta afecta a més territori a on sí que hi ha activiatt
excursionista totalment compatible amb la nidificació de la Milana.
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Relacionat amb les Al·legacions SISENA i DOTZENA, que el PORN imposi
una limitació tan estricta sobre l’activtat senderista i de coneixement i
divulgació del patrimoni, sense haver trobat cap justificació per motius de
conservació del patrimoin natural, imposar una mesura que a més afegeix
altes càregues de gestió al personal -amb mancances històriques- no es veu
suficientment justificat.

El PRUG és l’instrument de gestió a on és més propi crear limitacions
d’activiats adreçades a la conservació. Deixar una mesura tan concreta,
sense justificar adequadament i amb un procediment tan tancat al PORN
crea una norma difícil d’ajustar a la realitat de la convservacio i la gestió de
l’us públic.

SOL·LICITAM:

10. Justificar de manera adequada la imitació de visita a la Talaia Moreia .
Traslladar al PRUG la regulació dels usos senderistes a la Talaia Moreia. Cal
siimplificar els requisits d’accés a aquest lloc emblemàtic. Es considera
oportú eliminar el punt iv de l’article h) “Reserva previa i confirmació” per
agilitzar i no augmentar la càrrega burocràtica dels gestors.

ONZENA. Disposició addicional quarta. Pla rector d’ús i gestió i plans
sectorials.

En la citada disposició adicional es marca la necessitat de disposar d’un
PRUG però no es defineix cap tipus de termini per tal d’elaborar-ho.

En el cas del Parc de Llevant, actualment, han transcorregut més de 2o
anys des de l’aprovació inicial de l'aprovació del parc i no s’ha arribat a
elaborar mai el Pla rector d’ús i gestió.
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SOL·LICITAM:

11. Incorporar a l'articulat d’aquesta disposició adicional el punt 4 on digui:
“EL PRUG del Parc de Llevant serà elaborat en un termini màxim de 5 anys
comptadors a partir de l’aprovació d’aquest PORN”

DOTZENA. Mapa de camins i respecte per a l’activitat excursionista
dins camins existents.

L’activitat excursionista-senderista en la mateixa diagnosi afirma “En
general es tracta d’activitats que ja es realitzen i que es podrien mantenir,
tot i que sota les directrius de gestió del Parc. Així mateix s’haurien de
definir els espais o itineraris afectats. Senderisme/excursionisme” I per la
“Xarxa de camins” es diu “ Restringir el trànsit no motoritzat (senderisme,
equitació i vehicles no motoritzats) fora dels senders existents i itineraris
prèviament autoritzats.”

Es troba a faltar un mapa actual de rutes excursionistes, tant els propis
itineraris actuals del PN, inventari de camins. En la Memòria Ambiental no
es troba cap mapa de camins. Aquest mapa hauria d’incloure tot allò descrit
a la Memòria, pagines 2019-226:

- Itineraris actuals del PN de Llevant i de Fins publica Son Real
- GR 222 gestionat pel Consell de Mallorca
- Inventari de camins públics d’Artà, Capdepera i Santa Margalida
- Rutes d’interès excursionista existents i ben definides

D’acord amb el diagnòstic i els manuals d’ús públic, el senderisme o
excursionisme en camins existents no suposa cap amenaça directa a la
cosnervació, i sobretot ajuda a l’educació ambiental i a la interpretació a
realitzar la descoberta de l’espai natural. D’acord amb l’al·legació SISENA, si
no s’han estudiat i mostrat els itinerris, en la definició de ZONES
D’EXCLUSIÓ es pot impedir el pas a peu i respectuós per determinats
indrets, sene haver trobat la justificació del mal que podria causar aquesta
activitat, ja que en realitat és d’un impacte molt lleu, comparat amb moltes
altres activitats.

Entre els mapes sí que hi ha els Béns d’Interès Cultural (BIC) i per tant es
mostra un respecte al patrimoni. Curiosament també existeix un mapa de
22. Molins i tafones que si bé son elements etnològics interessants, el seu
efecte és puntual en el territori, mentre que la xarxa de camins te una
importància cabdal.

Els camins son un patrimoni ancestral, creat amb el pas del temps per els
habitants del lloc per satisfer les seves necessitats. Els camins públics son
un patrimoni públic importantíssim a conservar i a donar a conèixer. La
figura de Parc Natural ha de promoure també la seva conservació i
respectar-ne la història. Actualment com que no s’han estudiat a la
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Memòria, no es coneix aquest importantíssim aspecte del territori. Es parla
d’ells a la memòria a l’apartat 5.2. ACTIVITATS DINS L’ÀMBIT PORN / 5.2.1.
ACTIVITATS D’OCI i es descriuen els camins de la finca de son real, i a
5.2.1.3. EXCURSIONISME s’expliquen les rutes existents, però no es
mostren a cap mapa, quan conèixer la xarxa és clau.

SOL·LICITAM:

12. Incloure ala memòria un mapa de camins, diferenciant les categories
anteriors i d’altres que siguin escaients. D’acord amb l’al·legació SISENA,
tenir en compte els camins existents senderistes i excursionistes en la
definició de les zones d’exclusió, intentant no afectar a les rutes senderistes
que no crein un impacte significatiu sobre els valors naturals. Justificar de
manera adequada el tancament d’una ruta senderista ancestral.

Per tot l’anterior

SOL·LICITA

Que a l’ampra 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 al·legacions en temps i forma
2. Incorpori, de la manera que millor procedeixi, aquestes al·legacions

en el document definitiu del PORN

Palma, 21 juliol de 2022
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