ELABORACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ DELS RECURSOS
NATURALS DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat, ha aprovat avui iniciar el procediment d’elaboració d’un pla
d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca en
base a les següents consideracions:
● El Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, declarat com a tal l’any 1988,
no compta amb un pla d’ordenació de recursos naturals, instrument
d’ordenació i gestió que només fou obligatori per als espais naturals
protegits a partir d’una llei estatal de l’any 1989.
● Així i tot, malgrat no existir l’obligatorietat d’un PORN per al Parc
Natural de s’Albufera de Mallorca, la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat, a través de la Direcció General de Biodiversitat, ha considerat
oportú elaborar un pla d’ordenació dels recursos naturals per a aquest espai
natural protegit, amb l’objectiu de millorar la seva preservació i gestió a
partir dels estudis sobre els valors naturals de la zona desenvolupats durant
els darrers anys.
● Segons la Llei autonòmica de Conservació dels Espais de Rellevància
Ambiental, el termini màxim per a l’aprovació definitiva del PORN és de
dos anys.
● L’àmbit del nou PORN és de 1.691,47 hectàrees. La superfície del parc
natural actual és de 1.646,48 hectàrees, per la qual cosa l’àmbit del nou
PORN abraça 45 hectàrees més.
● Els terrenys incorporats a l’àmbit del nou PORN són tots ells annexes al
parc natural i són els següents:
-Terrenys de la depuradora de Muro-Santa Margalida.
-Terrenys de Son Bosc.
-Àrea biològica crítica de l’orquídia de prat (Orchis palustris, espècie
vulnerable segons el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades).
-Platja des Comú de Muro.

-Comuna de Sant Martí (vora les Casetes dels Capellans).
● La incorporació d’aquests terrenys a l’àmbit del nou PORN es justifica
en la necessitat de protegir i conservar hàbitats naturals i de fauna i flora
silvestres com les dunes litorals i la vegetació que li és pròpia (platja des
Comú de Muro i Comuna de Sant Martí), les zones de nidificació de
l’abellerol (Merops apiaster, espècie protegida, a Son Bosc), i les àrees
amb presència de l’orquídia de prat (Son Bosc i una zona aïllada). La
inclusió dels terrenys de la depuradora de Muro-Santa Margalida es
justifica en la necessitat de compatibilitzar la gestió d’aquesta instal·lació
amb la creació, al seu voltant -llacunes de depuració-, d’un important
hàbitat d’alimentació per a nombroses espècies d’aus aquàtiques.
● Cal tenir en compte que existeixen hàbitats protegits per directives
europees i internacionals que excedeixen l’àmbit de l’actual parc natural.
● S’Albufera de Mallorca gaudeix d’un reconegut prestigi internacional a
nivell científic pels importants valors naturals que allà s’hi concentren.
● Durant el termini màxim esmentat de dos anys, el PORN identificarà els
valors naturals de s’Albufera a preservar i determinarà els usos possibles en
el seu àmbit i les directrius a seguir per acomplir els objectius de protecció.
● Mentre s’elabori i tramiti el PORN, cap actuació no podrà alterar o
transformar sensiblement la realitat física i biològica del seu àmbit sense un
informe favorable de l’Administració ambiental.
● L’inici del procediment d’elaboració d’un PORN de s’Albufera de
Mallorca serà notificat al Consell de Mallorca i als ajuntaments de Muro i
sa Pobla, i serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

