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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 12498
Ordre de la consellera de Medi Ambient de 8 de juny de 2001, per
la qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural de sa
Dragonera, per al període 2001-2004, i es dicten les normes
necessàries per complir-lo
El parc natural de sa Dragonera va ser creat per Decret 7/1995, de 26 de
gener, l’article 9 del qual en preveu la redacció del Pla rector d’ús i gestió per
ordre del titular de la Conselleria de Medi Ambient, amb el contingut previst a
la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació d’espais naturals i de la fauna i flora
silvestres. Aquest Pla recull i desenvolupa les directrius del Pla d’ordenació de
recursos naturals, aprovat dia 26 de gener de 1995.
L’autoritat de gestió del parc, en data 25 de setembre de 2000, va informar
favorablement el document inicial del Pla rector d’ús i gestió 2001-2004, el qual
havia estat sotmès a informe del Servei Jurídic de la Conselleria de Medi
Ambient. Posteriorment, aquest document va ser tramès a la Comissió Insular
d’Urbanisme del Consell de Mallorca i a l’Ajuntament d’Andratx, administracions
competents en matèria urbanística, per a l’elaboració de l’informe preceptiu que
preveu l’article 19 de la Llei 4/1989 de conservació dels espais naturals i de la
fauna i flora silvestres. Finalment, el text resultant va ser informat favorablement
per l’autoritat de gestió dia 7 de febrer de 2001, i per la Junta Rectora del parc dia
15 de març de 2001.
Per això, fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 9 del Decret 7/
1995, de 26 de gener, vists els informes previs de l’autoritat de gestió del parc,
de la Junta Rectora, del Consell Insular de Mallorca i de la Secretaria General
Tècnica de la Conselleria de Medi Ambient, i a proposta del director general de
Biodiversitat, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és, d’acord amb el que disposa l’article 9 del
Decret 7/1995, de 26 de gener, pel qual es declara parc natural sa Dragonera,
aprovar el Pla rector d’ús i gestió (PRUG) de sa Dragonera per al període 20012004, el qual queda dipositat a la Direcció General de Biodiversitat, i dictar les
normes necessàries per al seu compliment.
Article 2
Zonificació
La zonificació del parc queda de la manera següent:
- Àrees d’ús especial
Les àrees d’ús especial són aquelles destinades al conjunt d’equipaments
i serveis del parc i, fonamentalment, a l’ús públic. S’hi entenen inclosos el port
i el seu entorn immediat, les zones de domini públic de cala Llebeig i cala Cucó
i els camins i accessos a la Talaia de Llebeig i als fars de Llebeig, Tramuntana i
na Popi.
- Àrees de restauració
Les àrees de restauració són aquelles destinades a la restauració dels valors
naturals que exigeixen una gestió activa. S’hi entenen inclosos els sementers que
s’han restaurat i en els quals s’han dur a terme els treballs agraris que corresponguin,
les àrees que s’han de repoblar i altres que puguin exigir treballs d’entitat.
- Àrees de reserva
Les àrees de reserva són aquelles àrees destinades a la conservació dels
valors naturals sense mesures actives de gestió. S’hi entenen incloses les illes
Mitjana i es Pantaleu i la resta de l’illa de sa Dragonera no compresa en les àrees
d’ús especial i de restauració, on els treballs s’han de limitar a la gestió de fauna
i flora silvestres.
Article 3
Règim d’autoritzacions
S’estableix un criteri de delimitació competencial sobre la base del caràcter
reglat de les autoritzacions o de la seva jerarquia d’impactes potencials sobre els
valors del parc, que es concreta en els punts següents:
1. Queden sotmesos a l’autorització prèvia del director conservador del
parc, en els casos en què no estiguin prevists en el Pla anual per considerar-se
reglats o de poc impacte potencial, els usos i les activitats següents:
a. Les activitats d’investigació científica.
b.Els treballs forestals o millores silvícoles.
c. La circulació de qualsevol tipus de vehicle.
d.La pernocta en el parc.
e. L’accés a les àrees de reserva.
f. Les visites de particulars i de grups organitzats, així com les esporàdiques
de grups generals.
g.L’escalada, l’acampada i l’ús d’armes, quan es donin raons excepcionals
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que ho justifiquin.
h.La filmació o la fotografia professional, especialment la de caràcter
publicitari, com també filmacions i enregistraments de vídeos o TV d’aquestes
característiques.
L’autoritat de gestió del parc, a proposta de la direcció del parc, i amb
l’informe previ de la Junta Rectora, ha de fixar els criteris per concedir aquestes
autoritzacions.
2. Queden sotmeses a l’autorització prèvia de l’autoritat del parc, per
motius del possible impacte, els usos i les activitats següents si no estan previstos
en el Pla anual:
a.L’ús de raticides.
b.La captura d’animals per motius de conservació o de salut pública.
c.Les excavacions i els moviments de terres, que queden limitats al
material no consolidat, per motius de reparació d’instal·lacions del parc.
d.La restauració i la millora d’edificacions o camins existents.
e.Les visites de grups generals sol·licitades per empreses que ho fan
freqüentment.
f. La instal·lació d’antenes per motius de servei públic, que sols poden ser
de colors críptics i no han de trencar la línia de l’horitzó des dels itineraris públics.
g.Les activitats esportives no competitives diferents a l’excursionisme
quan es donin raons excepcionals que ho justifiquin.
La Junta Rectora ha d’informar prèviament dels criteris amb què es poden
concedir aquestes autoritzacions.
Article 4
Usos i activitats prohibides
No es pot autoritzar en l’àmbit del parc cap activitat que en suposi una
alteració important dels valors naturals. Queden prohibits els usos i les activitats
següents:
a.L’emissió o l’abocament de gasos, líquids, sòlids, partícules i radiacions,
i les emissions sonores que puguin afectar l’ambient atmosfèric o hídric, incloses
la pirotècnia i els altaveus.
b.La pesca de tot tipus des de terra llevat de l’amarrament de les arts de
pesca fixes de caràcter tradicional.
c.La captura, la recol·lecció, la tala, l’amputació, la mort o la molèstia de
cap exemplar animal o vegetal de les espècies autòctones del parc, així com
l’extracció, la ruptura i la recol·lecció de minerals o fòssils, excepte per motius
de gestió.
d.La recol·lecció i la manipulació o la destrucció de nius, així com
qualsevol acció que modifiqui les àrees de nidificació, excepte per motius de
gestió.
e.La introducció d’espècies silvestres al·lòctones i l’accés d’animals
domèstics, llevat dels cans ensinistrats per a invidents.
f. La destrucció o el deteriorament de qualsevol infraestructura pròpia del
parc.
g.L’escalada i l’acampada a l’interior del parc sense autorització.
h.La instal·lació de qualsevol tipus de publicitat fixa, mòbil o sonora.
i. La realització de qualsevol tipus de gravat, senyal, inscripció o similar
sobre qualsevol superfície i amb qualsevol procediment.
j. L’ús d’armes de tot tipus, excepte per motius de gestió o pels cossos de
seguretat competents.
k.El vol sobre el parc a una altura inferior als 200 m, excepte amb finalitats
d’extinció d’incendis, científiques, de tractament fitosanitari o per accions de
rescat.
l. La instal·lació d’antenes visibles sobre l’horitzó i/o amb colors contrastats.
m.
L’ús amb fins comercials de qualsevol denominació que inclogui
les paraules parc natural de sa Dragonera o parc de sa Dragonera, o el logotip del
parc, excepte les que disposin d’autorització de l’autoritat del parc.
n.Qualsevol activitat comercial a l’interior del parc no relacionada amb la
seva gestió. S’exclou expressament d’aquesta prohibició la venda de begudes a
l’interior d’embarcacions turístiques.
o.Encendre foc.
p.Fumar fora de les zones expressament senyalitzades i en els períodes que
determinin aquests senyals.
q.Tot tipus de maniobres i exercicis militars.
r. Les activitats esportives competitives a les illes de sa Dragonera, es
Pantaleu o sa Mitjana.
s. L’ús d’herbicides i d’insecticides, excepte els que per causes justificades
autoritzi l’autoritat del parc.
Article 5
Règim econòmic financer
1. D’acord amb el que preveu l’article 11 del Decret 7/1995, de 26 de gener,
pel qual es declara parc natural sa Dragonera, per desenvolupar les activitats, els
treballs i les obres relacionades amb la gestió del parc, l’autoritat de gestió pot
disposar del finançament oportú que s’acordi per conveni entre la Conselleria de
Medi Ambient i el Consell de Mallorca, i de tota classe d’aportacions i
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subvencions d’entitats públiques i privades. Igualment, pot disposar dels ingressos
que pugui produir el parc per serveis o concessions.
2. La comunitat autònoma o el Consell de Mallorca, mitjançant els
instruments normatius pertinents, poden crear una taxa d’entrada al parc que ha
de quedar afectada a la seva gestió.
Article 6
Ús públic
1. Accés i trànsit
L’accés al parc fora del centre de recepció està limitat a la presència
simultània a l’illa de 200 visitants.
L’accés i el trànsit per les àrees d’ús especial és lliure amb les condicions
establertes en aquest Pla d’ús i gestió. La Direcció del parc queda facultada per
restringir el pas en els trams de camins que ho requereixin per circumstàncies
especials de conservació o de seguretat.
2. Tipus de visitants
Els visitants del parc poden ser particulars, grups organitzats i grups
generals:
a. Es consideren visitants particulars els visitants individuals o els grups
que no superen les deu persones.
b.Es consideren grups organitzats les excursions col·lectives o grups
escolars amb servei de visita guiada.
c. Es consideren grups generals els que superen les deu persones sempre
que no estiguin inclosos en l’apartat anterior i que accedeixen al parc mitjançant
empreses nauticoturístiques (excursions).
3. Autorització de visita
a. Autorització als visitants particulars
L’autorització de visita als visitants particulars es pot obtenir directament
a l’illa, on el personal del parc l’ha de lliurar amb les informacions pertinents
sobre la normativa del parc i amb les limitacions establertes en el Pla.
b.Autoritzacions de visita de grups organitzats
Els grups organitzats, que no han d’excedir de 70 persones per grup, han
d’acomplir els requisits següents:
- La sol·licitud a la Direcció del parc s’ha de fer amb una antelació mínima
de 7 dies.
- En el cas de grups escolars, hi ha d’haver la presència d’un adult per cada
20 alumnes.
- Els grups diferents dels escolars han d’anar acompanyats d’un guia per
cada 35 persones.
- Es limita la presència al parc d’un grup organitzat per dia.
c. Autorització de visita de grups generals
c.1 Les autoritzacions de visita de grups generals, que han de ser gestionades
per l’empresa organitzadora, estan limitades a la presència simultània en el parc
d’un nombre màxim de 200 persones per raons de conservació. No s’admet el
desembarcament de grups en nombre superior.
c.2 Les autoritzacions a les empreses que fan visites de grups generals han
d’acomplir els requisits següents:
- Les empreses que organitzen visites freqüents han de presentar a l’autoritat
del parc, juntament amb la sol·licitud, el calendari anual de visites amb expressió
dels horaris i la durada del desembarcament.
- Les empreses que organitzen visites esporàdiques han de presentar al
director del parc una sol·licitud per a cada una amb el mateix sistema previst per
als grups organitzats.
c.3 L’organització de visites freqüents dels grups generals és regulada per
l’autoritat del parc, amb preferència per a les empreses de l’entorn del parc que
hagin desenvolupat aquesta activitat anys anteriors.
c.4 L’autoritat del parc pot exigir la formalització dels avals econòmics
oportuns en previsió de possibles alteracions de l’entorn del parc si el
desenvolupament d’aquesta activitat així ho requereix.
4. Obligacions i responsabilitats
a. Les empreses autoritzades han d’informar als usuaris dels valors del parc
natural i de la seva reglamentació.
b.A fi de donar compliment a l’epígraf anterior, les empreses autoritzades
per a visites freqüents han de disposar i posar a l’abast dels usuaris del servei un
guia degudament qualificat i autoritzat pel parc. L’autoritat de gestió ha de fixar
els criteris pels quals aquest guia és autoritzat.
c. Els fems i els residus han de ser evacuats de l’illa pels propis usuaris. En
tot cas, les empreses de transport de viatgers són responsables subsidiàries de
l’evacuació dels residus generats pels seus clients.
d.Els titulars de l’autorització són responsables del compliment de les
condicions de visita i del respecte a la normativa del parc.
e. Els titulars de les autoritzacions de grups són responsables de les seves
actuacions, de la seva seguretat i, si s’escau, de la seva evacuació.
Els contingents de visitants establerts en aquesta normativa poden ser
reduïts per l’autoritat del parc en cas d’alteracions a la fauna o la flora o de
disminució de la qualitat de les visites, així com per altres circumstàncies que ho
facin convenient.
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5. Règim de transport col·lectiu
El Pla anual que aprovi l’autoritat de gestió del parc, d’acord amb l’article
5 del Decret 7/1995, ha d’establir les determinacions oportunes del règim de
visites en transport col·lectiu, ateses les circumstàncies de gestió del parc.
Article 7
Desembarcament, navegació i entorn marí del parc
1. Únicament es permet el desembarcament al moll, a cala Cucó i a cala
Llebeig, excepte en casos d’emergència marítima.
2. Les embarcacions no poden navegar sense autorització del parc a menys
de 50 m de l’illa de sa Dragonera en època de banys i de cria de les distintes
espècies (entre l’1 de març i el 30 de setembre), excepte per a l’accés als punts
de desembarcament que ha de ser perpendicular a la costa.
3. Les Direccions Generals de Litoral, de Pesca i Cultius marins, i de
Biodiversitat, amb l’audiència prèvia de l’autoritat de gestió i de la Junta Rectora,
han d’elaborar conjuntament un pla específic per a la protecció dels fons marins
de l’entorn del port que ha d’incloure un sistema de regulació dels fondejos, així
com per a l’ordenació i la gestió de la pesca, d’acord amb el que disposa el Pla
d’ordenació dels recursos naturals.
A aquests efectes, es considera entorn marí del parc l’espai existent al
voltant de sa Dragonera comprès dins el polígon delimitat per una línia que uneix
l’illa del Pantaleu amb un punt situat a tres-cents metres davant cala Llebeig,
segueix el perímetre nord-oest de sa Dragonera a 300 m de distància fins al cap
de Tramuntana i d’aquí en línia recta a punta Galera, continua per la costa de
Mallorca fins arribar a punta Blanca i d’aquest una altra vegada a l’illa del
Pantaleu coincidint amb el punt de partida, tal com figura en el plànol annex.
4. El personal del parc, en l’àmbit de les seves competències, ha de
col·laborar amb altres autoritats competents com ara la Direcció General de
Pesca, la Capitania Marítima i la Guardia Civil de la Mar, en tot el que afecta la
conservació ambiental d’aquest àmbit i especialment la normativa establerta en
aquesta Ordre.
Article 8
Obres i instal·lacions
Les obres i instal·lacions emparades per aquest Pla rector d’ús i gestió es
declaren d’utilitat pública i d’interès general a tots els efectes, especialment al
que preveu la Llei de sòl rústic de les Illes Balears.
Article 9
Vigilància
El personal del parc, que resta obligat en tot moment a fer complir aquesta
normativa, queda facultat per suspendre de manera raonada l’autorització de
visita en cas del seu incompliment, a més d’elevar-ne, si s’escau, les denúncies
corresponents.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma 8 de juny de 2001
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 12551
Ordre del conseller d´Agricultura i Pesca, de 8 de juny de 2001,
per la qual es convoquen quatre beques de formació a l’ámbit de
l’agricultura i pesca per als estudiants de la Universitat de les Illes
Balears
Cada dia resulta més difícil la incorporació dels estudiants en el mercat
laboral, degut d´una banda a la falta d´experiència al moment d´aplicar els
coneixements adquirits durant la carrera, i de l’altre a les reticències a l´hora de
contractar-los si no poden acreditar una experiència professional. Per completar
la formació teòrica dels estudiants amb una activitat professional en un lloc de
treball específic, i a la vegada aconseguir que l´estudiant adquireixi una experiència
professional que permeti enriquir el seu currículum universitari i així assolir una
més fàcil integració en el món laboral, s´ha signat, en el marc del Conveni subscrit
entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears el 3 de maig
de 2001, un protocol que preveu la convocatòria de beques de formació per als
estudiants de la Universitat de les Illes Balears.
Per això, i fent ús de les atribucions que tenc conferides, dict la següent

