
 
 
El grup municipal PSM-IV-ExM a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ 
dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient,  la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Protecció i ampliació del Parc Nacional de Cabrera 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Han botat totes les alarmes degut a la retallada pressupostària que han fet el Govern de les 
Illes Balears i el Govern de l’Estat al Parc Nacional de Cabrera que posa en perill l’eficàcia 
de la declaració d’espai protegit. Hem de recordar que el Parc Nacional marítimoterrestre de 
l'arxipèlag de Cabrera actualment té una extensió de 10.021,51 hectàrees (8.705,26 marines 
i 1.316,25 terrestres) i pertany al terme municipal de Palma. 
 
L’aportació global a Parcs Naturals del Govern de les Illes Balears ha baixat el 2010 dels 15 
milions d’euros gastats efectivament a 5 milions per al 2013, una tercera part, sense que el 
Govern hagi demostrat que aquests doblers transferits des de el Govern de l’Estat s’hagin 
destinat efectivament per a la conservació del Parc. 
 
Els acomiadaments a Espais de Natura, però també a l’Ibanat i a Tragsa, deixen sota 
mínims la gestió del Parc, que ha de donar resposta a la pressió dels milers de visitants que 
rep. Cal recordar que el 2011 va rebre prop de 76.000 visitants i, amb la complexitat especial 
de les exigències dels desplaçaments marítims. Especialment preocupant és la vigilància 
dels fondejos i sobre la pesca il·legal.  
 
Per això, cal restaurar el serveis de manteniment, interpretació i vigilància, i garantir que no 
es dugui a terme la pesca il·legal, que posa en greu risc el bon estat dels ecosistemes 
marins que s’havia aconseguit gràcies a la tasca constant dels darrers trenta anys. 
 
D’altra banda, ha arribat el moment de promoure l’ampliació del LIC1 (Llocs d’importància 
comunitària) i del Parc de l’arxipèlag de Cabrera, tal i com va aprovar, per unanimitat, el 
Patronat del Parc reunit el juny de 2011, i refermar-lo com el parc marítim terrestre més 
important de la Mediterrània, garantint que no s’hi permetrà pesca d’arrossegament i se’n 
protegirà efectivament el fons marí.  
 
Per promoure l’ampliació, la Conselleria de Medi Ambient pot partir de la documentada 
proposta d’ampliació presentada per Oceana.2 La proposta es fonamenta en els hàbitats i 
espècies d’elevada importància ecològica que han estat documentats fora dels límits actuals 
de protecció. 
 
                                                           
1 Son todos aquellos ecosistemas protegidos con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio consideradas prioritarias 
por la directiva 92/43/CEE de los estados miembros de la Unión Europea. Estos lugares, seleccionados por los 
diferentes países en función de un estudio científico, pasarán a formar parte de las Zonas de Especial 
Conservación , que se integrarán en la Red Natura 2000  europea. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_de_Importancia_Comunitaria) 
2 http://oceana.org/sites/default/files/euo/OCEANA_Factsheet_CABRERA_v10_oct2012.pdf 



 
 
L’ampliació i la inclusió íntegra a la Xarxa Natura 2000, contribuiria a garantir la preservació 
dels hàbitats amenaçats i representaria un impuls decidit a la xarxa a les Illes Balears i a tota 
la Mediterrània, completant la representació dels sistemes marins de la Xarxa de Parcs 
Nacionals.  
 
De fet, les Illes Balears han d’ampliar les àrees marines protegides per dar compliment a les 
obligacions internacionals de conservació de la natura, com la Directiva Marc sobre 
Estratègia Marina (2008/56/CE), transposada per la llei 41/2010 de protecció del medi marí, 
o les diverses Directives de Conservació, transposades en la llei de patrimoni natural i 
biodiversitat, el Conveni de Barcelona o el Reglament 1967/2006, sobre gestió sostenible 
dels recursos pesquers de la Mediterrània. Tot això, sense menystenir els avantatges per a 
la pesca i el turisme de la conservació dels ecosistemes i fins i tot de la pròpia imatge de 
treballar en la seva preservació.  
 
Així mateix, les polèmiques sobre l’ús per part de les autoritats i les invitacions a 
personalitats destinant-hi recursos públics i al marge dels procediments habituals, exigeix 
una regulació clara i transparent .  
 
Per tot això, des del grup municipal PSM-IV-ExM proposam al plenari de l’Ajuntament de 
Palma l’adopció de la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta el Govern de les Illes Balears a incrementar les 

partides destinades al Parc Nacional de Cabrera per restablir els serveis de 
manteniment, interpretació i vigilància, i permetre inversions i tasques d’investigació. 
En concret, es garantirà la persecució de la pesca il·legal en les aigües del Parc. 

 
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els 

treballs per a l’ampliació del LIC i Parc Nacional de Cabrera i la inclusió íntegra a la 
Xarxa Natura 2000. 

 
3. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a no donar tracte 

de favor a autoritats i personalitats en les seves visites a Cabrera, més enllà de les 
excepcions taxativament regulades per actuacions d’indubtables interès general. 

 
Palma, 14 de febrer de 2013 
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