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EL PSM-EN PROTEGEIX DEFINITIVAMENT SON BOSC I TOTES 

LES ZONES HUMIDES DE LES ILLES BALEARS 
 
El Consell de Govern celebrat aquest divendres ha aprovat el Pla Hidrològic de les Illes 
Balears i l’ampliació de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de s’Albufera de 
Mallorca gràcies a l’impuls de la Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient, encapçalada per Biel 
Vicens (PSM-EN). 
 
D’aquesta manera es protegeix de forma definitiva una de les zones humides més extenses i 
importants de les illes, tant per les seves característiques des del punt de vista hidrològic com 
pel que fa a l’hàbitat d’una fauna i una flora peculiars. El Pla Hidrològic, a més, estableix el 
catàleg de zones humides i la seva protecció, entre les quals podem destacar la de Ses 
Fontanelles, a la Platja de Palma. 
 
Amb aquesta important tasca de la Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient s’aconsegueixen 
dos grans objectius per als nacionalistes com és la protecció definitiva de Son Bosc i Ses 
Fontanelles en front els intents d’urbanitzar i explotar un paisatge i un territori molt valuós per 
al manteniment del nostre medi ambient.  
 
Però aquesta no és l’únic repte aconseguit per l’equip de Biel Vicens. A continuació us 
detallem les principals actuacions en matèria de protecció del territori que demostren com 
aquesta legislatura serà recordada com una de les més significatives pel que fa a la protecció 
del territori i el paisatge.  
 

• Protecció de més de 1.500 ha d’espais naturals d’un alt valor paisatgístic  

La Llei 4/2008 de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible protegeix 
més de 1.500 ha d’un alt valor natural i paisatgístic a Mallorca i Eivissa. Més de 10 km de 
costa romandran preservats de la transformació urbanística.  

Per primera vegada, es protegeixen 14 espais territorials a les nostres illes amb criteris de 
valoració paisatgística, molts dels quals presenten una històrica reivindicació ecologista: cala 
Carbó, Muleta, cala Blanca, Son Real, el caló d’en Marçal, Alcanada, Regana, Can Vairet, 
Montport, el Vilar, Benirràs, la punta de sa Pedrera, cala d’Hort i Roca Llisa. Prèviament, el 
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Decret Llei 1/2007 de mesures cautelars, suspenia la transformació urbanística de ses 
Fontanelles i ses Feixes d’Eivissa, i en possibilitava la protecció definitiva.  

 

• Derogació de la Llei de camps de golf i prohibició de l’oferta complementària  

La Llei 4/2008 de mesures urgents deroga la Llei de camps de golf (Llei 12/1988), estableix 
criteris d’inoportunitat per a aquestes instal�lacions i prohibeix els usos d’oferta 
complementària, que sovint han estat utilitzats per justificar els camps de golf. La Llei deroga 
també moltes disposicions legals “singulars” que havien permès l’“urbanisme a la carta”, a 
través de lleis específiques i lleis d’acompanyament, a l’anterior legislatura.  

 

• Protecció efectiva dels ecosistemes singulars de basses temporals a Balears 

La Conselleria ha aconseguit la declaració d’11 noves zones LIC (Llocs d’Interès Comunitari) 
que es corresponen a 11 basses temporals: 9 a Menorca i 2 a Formentera. Amb aquesta nova 
mesura es protegeixen més de 282 ha. D’altra banda, també s’han redefinit les basses 
temporals de les zones LIC de Llucmajor, a Mallorca (31 basses).  

Les basses i estanys temporals mediterranis són ecosistemes escassos, fràgils i de gran 
interès ecològic, i són considerats “hàbitats d’interès prioritari” per la legislació europea. 
Moltes d’aquestes basses eren fora de les zones protegides de la Xarxa Natura 2000.  

 

• Protecció de l’espai natural de Son Bosc  

L’actual equip de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha aconseguit aturar la pressió 
urbanística que, en forma de camp de golf, s’exercia sobre la zona d’alt valor ambiental de 
Son Bosc. El Consell de Govern ha aprovat definitivament la protecció de tota la zona, 
designada com a zona ZEPA (Zona Especial de Protecció d’Aus). La zona de Son Bosc i els 
seus importantíssims valors ecològics, de fauna i de flora romanen així protegits per una 
figura de protecció europea.  

La Conselleria no deixarà de treballar per augmentar la protecció de la zona. En aquest sentit, 
es preveu sol�licitar la declaració de la zona com a LIC, i ampliar el Parc Natural de s’Albufera 
a Son Bosc i les zones limítrofes.  

 

• Protecció de les zones humides a través del nou Pla Hidrològic  

A instàncies de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, el Consell de Govern ha aprovat el 
nou Pla Hidrològic de les Illes Balears, que serà, a partir d’ara, l’instrument principal 
d’ordenació dels nostres recursos hídrics. L’aprovació del Pla s’adapta a la Directiva Marc de 
l’Aigua de la Unió Europea.  

El nou Pla Hidrològic es basa en el principi que per garantir el proveïment d’aigua com a 
recurs natural cal recuperar els ecosistemes aquàtics, mantenir el bon estat de les masses 
d’aigua amb criteris ecològics i promoure la recuperació de costos, inclosos els ambientals, en 
la gestió i planificació integrada de l’aigua. Considera 91 masses d’aigua subterrànies, 164 



masses d’aigua superficial i 39 masses d’aigua litorals, estableix 16 programes d’actuació 
durant els propers anys i posa les bases per una nova planificació més sostenible dels 
recursos hídrics.  

A més, al text es conceptualitzen les zones humides i determina el “Catàleg de zones humides 
de les Illes Balears”, tot delimitant cartogràficament aquestes zones. Les zones humides 
incloses en aquest catàleg gaudeixen del nivell de protecció més alt, d’acord amb la Llei 
d’aigües i la normativa ambiental existent. La protecció especial d’aquestes zones es fa en 
base a raons territorials, urbanístiques i mediambientals.  

Amb aquest catàleg queden delimitades 5179,49ha a les Illes Balears tant de prats, basses, 
torrents, albuferes, aiguamolls, estanys, etc. Es tracta d’espais naturals de gran biodiversitat i 
importància ambiental, com ara, en el cas de Mallorca: ses Fontanelles, la Gola, el Prat de 
l’Ullal, s’Albufereta de Pollença, el Prat de Maristany, l’estany de Son Bauló, s’Albufera de 
Mallorca i un llarg etcètera. En total, són 31 zones humides protegides a Mallorca, 22 a 
Menorca, 3 a Eivissa i 4 a Formentera.  

 

  

 


