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Decret 51/2003, de 16 de maig, d’ampliació del parc natural de
s’Albufera des Grau i de declaració de les reserves naturals de
les illes des Porros, s’Estany, la bassa de Morella, es Prat i l’illa
den Colom
El Decret 50/1995, de 4 de maig (BOCAIB núm. 64, de 20 de maig de
1995) crea el parc natural de s’Albufera des Grau, illa den Colom i cap de
Favàritx, disposició que després es va modificar amb el Decret 53/2002, de 5
d’abril (BOIB núm. 44, d’11 d’abril de 2002).
El Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) del parc natural de
s’Albufera des Grau, illa den Colom i cap de Favàritx es va aprovar mitjançant
l’Acord de Consell de Govern de 4 de maig de 1995 (BOCAIB núm. 64, de 20
de maig de 1995) i després es va modificar amb el Decret 13/1999, de 26 febrer
(BOCAIB núm. 31, de 9 de març de 1999) i el Decret 140/2000, de 13 d’octubre (BOIB núm. 129, de 21 d’octubre de 2000) que modifica l’anterior.
El 28 de febrer de 2003, el Consell de Govern va acordar iniciar el tràmit
de modificació del PORN de s’Albufera des Grau. La modificació es va aprovar inicialment per Acord de Consell de Govern de 4 d’abril de 2003 i es va sotmetre a la preceptiva informació pública, audiència i consulta als interessos
socials i institucionals.
Atès que la normativa del PORN suposa una ampliació del parc i una
declaració de reserves naturals, amb l’increment consegüent de l’extensió de
l’espai natural protegit, es fa palesa la necessitat de redactar de nou el Decret
50/1995 de declaració del parc natural. A més, i si es té en compte que aquest
Decret ja es va modificar amb el Decret 53/2002, raons de seguretat jurídica justifiquen també aquesta revisió.
Així, una vegada complerts els tràmits que preveu la Llei 4/1989, de 27
de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres i considerada la normativa del PORN esmentat, a proposta de la consellera de Medi
Ambient, i havent-ho considerat prèviament el Consell de Govern en la sessió
de 16 de maig de 2003,
DECRET
Article 1
Ampliació del parc natural i declaració de reserves naturals
1. El parc natural de s’Albufera des Grau, illa den Colom i cap de
Favàritx, creat mitjançant el Decret 50/1995, de 4 de maig, s’amplia en l’àmbit
territorial tant terrestre com marí, de conformitat amb la delimitació prevista en
l’annex cartogràfic d’aquest Decret. Tot això a l’efecte del que preveuen els articles 13 i 21.1 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres.
2. Es declaren, als efectes que preveuen els articles 14 i 21.1 de la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres, les reserves naturals de les illes des Porros, de s’Estany, de la bassa
de Morella, des Prat i de l’illa den Colom, amb els àmbits delimitats en l’annex
cartogràfic d’aquest Decret.
Article 2
Àmbit territorial
1. El nou parc natural es denomina a tots els efectes parc natural de
s’Albufera des Grau. Té una extensió de 5.067 ha i es troba situat en els termes
municipals de Maó i des Mercadal. La zonificació n’és la que preveu l’annex
cartogràfic del Pla d’ordenació dels recursos naturals de s’Albufera des Grau.
2. Les reserves naturals reben el nom de reserva natural de les illes des
Porros, reserva natural de s’Estany, reserva natural de la bassa de Morella,
reserva natural des Prat i reserva natural de l’illa den Colom. Aquestes reserves
tenen una extensió aproximada de 12,71 ha la de les illes des Porros; de 13,67
ha la de s’Estany; de 7,22 ha la de la bassa de Morella; de 27,83 ha la d’es Prat;
i de 55,21 ha la de l’illa den Colom. Totes es localitzen en el terme municipal
de Maó, dins l’àmbit del Pla d’ordenació dels recursos naturals de s’Albufera
des Grau. La zonificació n’és la que preveu l’annex cartogràfic del Pla.
Article 3
Objectius
Els objectius del parc natural de s’Albufera des Grau i de les reserves
naturals són:
a) La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i
etnològic en l’àmbit territorial.
b) La valoració del patrimoni natural tant en sòl públic com en sòl privat,
el desenvolupament i la promoció socioeconòmica en termes de sostenibilitat,
lligada a la conservació dels paisatges i de les activitats humanes en aquests
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àmbits.
c) La difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni, amb la
utilització social òptima i compatible amb els drets de titularitat del sòl.
d) L’harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els
objectius anteriors.
Article 4
Règim de protecció
1. Atès que el parc natural és el nucli de la reserva de la biosfera, s’han
d’establir unes relacions de cooperació entre l’Autoritat de Gestió i el Consorci
de la Reserva per impulsar les accions convenients.
2. La normativa que regeix el parc natural de s’Albufera des Grau i les
reserves naturals de les illes des Porros, de s’Estany, de la bassa de Morella, des
Prat i de l’illa den Colom, és la que preveu per a aquest àmbit el Pla d’ordenació de recursos naturals, aprovat el 16 de maig de 2003 i els successius plans
rectors d’ús i gestió que s’aprovin.
3. Sense perjudici del que estableix la Llei 4/1989, al parc natural de
s’Albufera des Grau i a les reserves naturals de les illes des Porros, de s’Estany,
de la bassa de Morella, des Prat i de l’illa den Colom, s’hi prohibeixen totes les
activitats que, suposant una explotació directa dels recursos naturals, siguin contràries als objectius de preservació de l’espai natural protegit de conformitat
amb el que preveu el règim normatiu del Pla d’ordenació dels recursos naturals
i de la resta de la planificació que es desplegui per a la gestió de l’espai natural
protegit.
4. Qualsevol canvi d’ús dels terrenys inclosos dins l’espai natural protegit
està sotmès al règim de planificació de l’espai natural i, quan així ho prevegi el
Pla d’ordenació de recursos naturals, ha d’exigir l’avaluació d’impacte ambiental.
Article 5
Autoritat de Gestió
1. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 1/1991, de 30
de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears pot
acordar unes fórmules parcials de gestió compartida o delegada per als espais
naturals protegits que declari.
2. El règim de gestió compartida l’ha d’exercir una Autoritat de Gestió
que ha d’estar constituïda per set membres: dos membres de la Conselleria de
Medi Ambient, dos del Consell Insular de Menorca, dos de l’Ajuntament de
Maó i un de l’Ajuntament des Mercadal. Aquesta Autoritat de Gestió ha d’aprovar els plans i les memòries anuals.
3. S’ha de regular el règim de funcionament de l’Autoritat de Gestió mitjançant una ordre de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.
Article 6
Junta Rectora
Es constitueix la Junta Rectora del parc natural de s’Albufera des Grau i
de les reserves naturals de les illes des Porros, de s’Estany, de la bassa de
Morella, des Prat i de l’illa den Colom, les funcions de la qual són:
a) Assessorar l’Autoritat de Gestió.
b) Emetre informes, amb caràcter previ, sobre el Pla rector d’ús i gestió i
les revisions que s’en facin, els plans anuals i els projectes o propostes que no
s’hi prevegin i que afectin el parc, i també les memòries anuals.
c) Vetllar per la conservació de la zona i per l’aplicació correcta de les disposicions que l’afecten.
d) Establir, aprovar i modificar el reglament propi.
e) Impulsar les mesures de foment per al desenvolupament socioeconòmic
sostenible del parc natural i del seu entorn.
f) Promoure estudis, investigacions, activitats educatives i culturals relacionades amb l’àmbit del parc natural i promoure´n la divulgació dels resultats.
g) Qualsevol altra funció que sigui necessària per complir aquest Decret i
que no estigui atribuïda a altres òrgans ni administracions públiques.
Article 7
Membres de la Junta Rectora
Integren la Junta Rectora els membres següents:
- El president, que l’ha de nomenar el Ple del Consell Insular de Menorca
a proposta de l’Autoritat de Gestió.
- El vicepresident, que ha de ser la persona titular de la Direcció General
de Biodiversitat.
- El secretari, amb veu i sense vot, que ha de ser el director del parc i de
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les reserves naturals.
- Un representat de cada una de les conselleries següents:
- Agricultura i Pesca.
- Turisme.
- Educació i Cultura.
- Dos representants del Consell Insular de Menorca.
- Dos representants de l’Ajuntament de Maó.
- Un representant de l’Ajuntament des Mercadal.
- Un representant de la Direcció General de Recursos Hídrics.
- Un representant de la Direcció General de Litoral.
- Un representant de la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental.
- Els quatre representants que elegeixin els propietaris de les finques ubicades dins el parc, d’entre ells mateixos.
- Els dos representants que elegeixin els sindicats agraris més representatius de l’illa de Menorca, d’entre aquests mateixos.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears de prestigi reconegut en matèria de protecció del medi ambient.
- Els dos representants que elegeixin les associacions balears de conservació de la naturalesa, d’entre aquestes mateixes.
- Un expert en temes de conservació de la naturalesa, que l’ha de nomenar la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.
- Un representant de l’Institut Menorquí d’Estudis.
- Un representant de l’associació de veïnats Es Grau.
- Un representant de la Societat de Caçadors de Menorca.
- Un representant de la Demarcació de Costes de Balears.
- El cap del Servei d’Espais Naturals de la Conselleria de Medi Ambient, amb veu i sense vot.
Article 8
El director del parc natural i de les reserves naturals
1. El director del parc natural de s’Albufera des Grau i de les reserves naturals de les illes des Porros, de s’Estany, de la bassa de Morella, des Prat i de l’illa
den Colom ha de ser un funcionari de la Conselleria de Medi Ambient amb l’adscripció corresponent a la relació de llocs de treball de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
2. Les funcions del director, sotmeses al principi de relació jeràrquica, són les següents: dirigir, impulsar i coordinar la gestió ordinària del parc; impulsar el
compliment dels objectius del PORN; proposar el Pla rector d’ús i gestió i, eventualment, altres plans sectorials que despleguin el PORN i el PRUG, i emetre els
informes previstos per a qualsevol obra o actuació que s’hi desenvolupi.
Article 9
El Pla rector d’ús i gestió
1. El parc natural i les reserves naturals s’han de regir per la normativa del Pla d’ordenació dels recursos naturals i per un Pla rector d’ús i gestió, amb el contingut que preveu la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, que n'ha de fixar les normes generals.
2. El Pla rector d’ús i gestió ha de recollir i desenvolupar les directrius fixades en el Pla d’ordenació dels recursos naturals aprovat pel Consell de Govern i
ha de detallar les previsions de conservació i rehabilitació del patrimoni natural i cultural, amb especial menció de les zones humides, on queda prohibit amb caràcter permanent l’exercici de la caça.
3. Correspon aprovar el Pla rector d’ús i gestió a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, si n’és el cas a proposta de l’Autoritat de Gestió, i amb
l’informe previ de la Junta Rectora.
Article 10
Protecció dels drets públics i dels drets privats
La qualificació del territori esmentat com a parc natural i reserves naturals és compatible amb l’exercici de les atribucions de l’Administració pública sobre
els béns de domini públic que hi són inclosos, i amb els drets a la propietat privada sotmesa a la seva funció social, de conformitat amb la Constitució i les lleis.
Article 11
Finançament
Per desenvolupar les activitats, els treballs i les obres relacionades amb la gestió del parc natural i de les reserves naturals, l’Autoritat de Gestió ha de tenir
el finançament adequat que s’acordi mitjançant conveni entre la Conselleria de Medi Ambient, el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó i des
Mercadal, les consignacions que li assignin els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i tota mena d’aportacions i subvencions d’entitats públiques i privades. També pot tenir ingressos que produeixi l’espai natural protegit a favor del Govern de les Illes Balears per serveis o concessions.
Article 12
Infraccions i sancions
L’incompliment del règim de protecció dels espais naturals d’aquest Decret, i també les infraccions de les mesures previstes per conservar-lo, s’han de sancionar d’acord amb les disposicions de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres o amb les disposicions específiques que hi siguin aplicables.
Disposició derogatòria
Es deroguen el Decret 50/1995, de 4 de maig, de declaració del parc natural de s’Albufera des Grau, illa den Colom i cap de Favàritx i el Decret 53/2002, de
5 d’abril, pel qual es modifica el Decret 50/1995.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 16 de maig de 2003
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 11392
Resolució del conseller de Presidència de 2 de juny de 2003, de convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques als ajuntaments dels municipis de la serra de Tramuntana
D’acord amb la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent
n’hagi establert prèviament per ordre les bases reguladores corresponents i la convocatòria pertinent, mitjançant resolució, en la qual es determinin, com a mínim,
els fons destinats a aquestes subvencions, la partida pressupostària corresponent i el termini de presentació de sol·licituds.
D’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2002, mentre no es produeixi l’adaptació de les bases reguladores dels diferents programes de subvencions a la nova norma o no hagi acabat el termini d’adaptació, mantenen la vigència les bases reguladores de subvencions i d’ajudes públiques, hagin estat aprovades o no mitjançant disposició reglamentaria.
L'Ordre del conseller de Presidència de 17 d’abril de 2002 va establir el règim de concessió d’ajudes econòmiques als ajuntaments dels municipis de la serra
de Tramuntana. Aquesta Ordre, que es va publicar en el BOIB núm. 52, de 30 d’abril de 2002, estableix de fet les bases reguladores de les ajudes esmentades i a
la vegada les convoca per a l’exercici 2002.

