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Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un decret que aprovi el Pla 
d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca  

 

Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2018, s'inicia el 
procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de 
s'Albufera de Mallorca. 
 
D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es posa a disposició de 
l'opinió pública i dels subjectes i les organitzacions més representatives, 
potencialment afectades per la futura norma, la informació relacionada amb els 
següents aspectes: 
 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

Amb aquesta iniciativa, es pretén: 

1. Aprovar un instrument de gestió de s'Albufera de Mallorca, que va ser 
declarada parc natural l'any 1988 i encara no disposa d'un Pla d'Ordenació de 
Recursos Naturals (PORN). 

2. Constituir una eina de gestió (PORN) 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 de l'àmbit espacial 
de l'espai protegit, tal com indica l'article 17 de la Llei 42/2007, de 13 de 
desembre. 

b) La necessitat i l’oportunitat de l’aprovació 

Aquest PORN s'elabora en compliment del marc legal estatal i autonòmic relatiu 
als espais naturals protegits. 

Segons l'article 22.1 de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni 
Natural i de la Biodiversitat, "correspon a les comunitats autònomes l'elaboració i 
aprovació dels Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals en els seus respectius 
àmbits competencials". 
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Així mateix, l'article 23.3 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, de Conservació d'Espais 
de Rellevància Ambiental de les Illes Balears, remarca que "prèviament a la 
declaració de parcs, paratges i reserves naturals s'ha d'elaborar i aprovar el 
corresponent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN)”. No obstant això, el 
Parc Natural va ser declarat amb anterioritat a la Llei 4/89, de 27 de març, de 
Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre, la qual va establir 
per primera vegada l'obligatorietat de redacció i aprovació d'un PORN prèviament 
a la declaració d'un Parc Natural. És per aquest motiu que el Parc Natural de 
s'Albufera va ser declarat sense la redacció i aprovació d'un PORN. 

La manca d'un PORN s’ha anat suplint amb l'aprovació de diferents Plans Rectors 
d'Ús i Gestió (PRUG), l'últim dels quals es va aprovar per Decret 19/1999, de 12 de 
març, i va cobrir el període de 1999-2002. En aquest sentit, la normativa d'aplicació 
no respon a les necessitats del Parc Natural sobre, per exemple, l'aparició de nous 
usos, l'increment de visitants, canvis en la biodiversitat present o sobre nous 
problemes de conservació d'hàbitats i espècies que han anat apareixent. Així, 
l'elaboració del PORN permetrà respondre a aquestes necessitats. 

c) Els objectius de la norma 

L'objectiu de la norma és aprovar un Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals 
(PORN) de s'Albufera de Mallorca, que inclou com a mínim el contingut descrit a 
l'article 30 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre: 

a) Delimitació de l'àmbit territorial objecte d'ordenació, i descripció i interpretació de les 
seves característiques físiques, geològiques i biològiques. 

b) Inventari i definició de l'estat de conservació dels components del patrimoni natural i la 
biodiversitat, dels ecosistemes i els paisatges en l'àmbit territorial de què es tracti, formulant 
un diagnòstic del mateix i una previsió de la seva evolució futura. 

c) Determinació dels criteris per a la conservació, protecció, restauració i ús sostenible dels 
recursos naturals i, en particular, dels components de la biodiversitat i geodiversitat en 
l'àmbit territorial d'aplicació del Pla. 

d) Determinació de les limitacions generals i específiques que respecte dels usos i activitats 
hagin d'establir-se en funció de la conservació dels components del patrimoni natural i la 
biodiversitat. 

e) Aplicació, si escau, d'algun dels règims de protecció d'espais naturals. 

f) Establiment dels criteris de referència orientadors en la formulació i execució de les 
diverses polítiques sectorials que incideixen en l'àmbit territorial d'aplicació del Pla, perquè 
siguin compatibles amb els objectius de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. 

g) Identificació de mesures per a garantir la connectivitat ecològica en l'àmbit territorial 
objecte d'ordenació. 

h) Memòria econòmica sobre els costos i instruments financers previstos per a la seva 
aplicació. 
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d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

L'alternativa de no aprovar el PORN del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca 
implica l'incompliment de la normativa estatal i autonòmica. 

Sense PORN no hi ha instrument específic de planificació contextualitzat en l'espai 
i, la normativa d'aplicació queda desfasada. 

Per tant, es considera que no hi ha una alternativa adequada a la no aprovació del 
present Decret que pugui garantir la protecció adequada del Parc Natural de 
s'Albufera de Mallorca. 

 Palma, 21 de març de 2018 

 

 


