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ESBORRANY DE

RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE MEDI AMBIENT D’APROVACIÓ DEL PLA DE
CONSERVACIÓ D’ORCHIS PALUSTRIS A MALLORCA

Orchis palustris Jacq. és una orquídia amb una única població coneguda a
les Illes Balears, la qual, per la precarietat i inestabilitat dels seus efectius, figura
com a Vulnerable en el Catàleg Balear de Espècies Amenaçades, aprovat per Decret
75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear de Espècies Amenaçades i
d’Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de
Fauna i Flora de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 16 de juliol de 2005), la qual
cosa (article 6) requereix l’elaboració d’un Pla de Conservació de dita espècie.
Per a la redacció del Pla de Conservació d’ Orchis palustris a Mallorca
s’ha tingut en compte, entre d’altres, els estudis previs de descobriment (Llorens
1972) i seguiment (Arxius del Parc de s’Albufera i de la Direcció General competent
en matèria de protecció d’espècies, a través del servei de protecció d’espècies),
d’aquesta població, així com diversos estudis específicament realitzats amb aquest
objectiu i les observacions i aportacions formulades pel Comissió de flora i el ple
del Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears, de dates 1 de juny de
2009 i 13 de juliol de 2009. Igualment, s’han incorporat les conclusions de l’estudi
de la Direcció General competent en matèria de Recursos Hídrics (Servei d’estudis
i planificació).
En l’elaboració del pla s’han seguit els tràmits oportuns prevists en la
normativa d’aplicació, concretament a l’article 9 del Decret 75/2005, de 8 de
juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial
Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora
de les Illes Balears. La proposta ha estat sotmesa als tràmits d’audiència als
interessats i d’Informació Pública, a conseqüència dels quals s’han incorporat
diverses observacions.
Per tot el que s’ha exposat, en ús de les facultats que m’atribueix l’article 9,
apartat 4t. del Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear
d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el
Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears, a proposta del Director
General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies, i previ informe del Consell
Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears, venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- És objecte de la present resolució, d’acord amb el que preveu l’article 9.4
del Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear de Espècies
Amenaçades i d’Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell
Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears, l’aprovació del Pla de Conservació

de Orchis palustris a Mallorca, que s’adjunta a la present resolució com a annex
I, amb la delimitació cartogràfica que consta a l’annex II.
Segon.- En aplicació del previst a l’article 4.2 de la Llei 42/2007, de 27 de desembre,
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, es declaren d’utilitat pública o interès
social, als efectes d’imposició de servituds, les activitats o accions previstes en el
Pla de conservació de Orchis palustris a l’illa de Mallorca.
Tercer.- La present resolució, juntament amb els seus annexos, es notificarà a
l’entitat Golf Platja de Muro SA, a l’Ajuntament de Muro, al Consell Insular de
Mallorca i al Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, i es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Quart.- Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, pot
interposar-se, alternativament, Recurs potestatiu de Reposició davant el conseller
de Medi Ambient, en el termini d’un mes des del dia següent a la seva notificació o
publicació, o directament Recurs Contenciós Administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació o publicació.
Palma, a
EL CONSELLER DE MEDI AMBIENTE

Miquel À. Grimalt i Vert

ANNEX I
PLA DE CONSERVACIÓ D’ORCHIS PALUSTRIS A MALLORCA
ÍNDEX:
1.- Descripció de la situació de conservació de l’espècie
2.- Distribució geogràfica i dades demogràfiques
3.- Identificació de les amenaces actuals i potencials
4.- Objectius generals i específics del pla
5.- Accions de conservació
6.- Delimitació de l’àrea biològica crítica i de la zona d’esmorteïment
7.- Avaluació econòmica i pressupostària preliminar de l’aplicació del pla

1.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ DE CONSERVACIÓ DE L’ESPÈCIE

Orchis palustris Jacq. és una orquídia higròfila de distribució
euromediterrània, arribant a copsar Pròxim Orient. En les Illes Balears, únicament
es troba present en la illa de Mallorca, més concretament a l’àrea de s’Albufera,
que per aquest motiu, i per la precarietat o inestabilitat de les seves poblacions, va
ser inclosa en el “Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears” (Sáez &
Rosselló, 2001) i està catalogada com a Vulnerable en el Catàleg Balear d’Espècies
Amenaçades (Decret 75/2005), per la qual cosa requereix l’elaboració d’un Pla de
Conservació.
2.- DISTRIBUCIÓ I DADES DEMOGRÀFIQUES
Aquesta espècie es coneix del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i de
dues localitats immediates (Can Eixut i Son Bosc), en terrenys afectats pel
projectat camp de golf de “Platja de Muro”. Els exemplars poblacionals que sumen
Can Eixut i Son Bosc en els últims tres anys superen als del conjunt del Parc
Natural, és a dir, que més de la meitat de la població total mallorquina es
localitza en elles.
Des de 1991, any des del que es ve realitzant el seguiment de les poblacions
d’exemplars reproductors, els exemplars de la orquídia han oscil·lat entre els 166
individus observats en el 2000 i els 3057 individus trobats el 1997, situant-se l’últim
cens (2008) en 1350 individus reproductors. En els censos efectuats s’han
comptabilitzat els exemplars en flor, de forma que hi ha la possibilitat que els
exemplars reals siguin quelcom superiors.
L’evolució del número d’individus al llarg del període considerat (19912008), demostra que no existeix una tendència demogràfica definida, sinó que les
poblacions fluctuen, fins i tot considerablement en ocasions, a causa possiblement
d’oscil·lacions de factors ambientals associats al seu hàbitat.
Endemés de tractar-se d’un número reduït de individus, aquests es troben
repartits en vàries subpoblacions, podent-ne comptabilitzar més de 14 nuclis

poblacionals en els quals es troben individus de l’espècie, pel que la fragmentació
de la població és un altre factor a tenir present.
La distribució geogràfica consta a l’annex II que comprèn un mapa de l’àrea
biològica crítica i zona d’esmorteïment i un mapa de detall de l’àrea de Son Bosc.

3.- IDENTIFICACIÓ DE LES AMENACES ACTUALS I POTENCIALS
La situació de conservació de l’espècie està condicionada per diversos
factors inter-relacionats, i que es concreten sobretot en l’escassesa d’hàbitats
amb condicions ecològiques adequades, la competència que estableix sobre ella el
dinamisme de la vegetació natural i les pertorbacions derivades de l’activitat
humana.
Les característiques biològiques d’Orchis palustris la fan molt vulnerable
a la competència amb altres plantes vasculars (sobretot les de caràcter invasor).
La majoria de les poblacions naturals d’Orchis palustris es troben en zones
fàcilment accessibles, i per tant són susceptibles d’interferències per la influència
humana. L’actual desenvolupament urbanístic (localitzat a poca distància)
comporta una creixent presència humana i possibles alteracions del seu hàbitat
que li podrien perjudicar, ja que part del mateix ja ha estat transformat
precisament per l’activitat derivada del creixement urbanístic. Com altra possible
amenaça antròpica s’hauria també de considerar la recol·lecció, per
l’accessibilitat d’algunes de les poblacions.
Entre les amenaces derivades de l’activitat humana destaca per la seva
importància i transcendència el projecte de camp de golf “Platja de Muro”, previst
en el límit meridional del Parc Natural de s’Albufera, que mereix figurar amb
entitat pròpia respecte a la resta de pertorbacions antròpiques.
En general, els camps de golf comporten un conjunt de actuacions
(moviments de terres, modificació de la vegetació natural, aportació de materials
externs, ús de fertilitzants i productes fitosanitaris, etc.) que fàcilment poden
repercutir sobre el medi natural (sòls, flora, vegetació, fauna, cicle hídric,
paisatge, etc.), tant en la fase de construcció com en la de funcionament, podent
suposar en alguns casos impactes severs sobre l’entorn.
En aquest sentit, la possible execució del projectat camp de golf “Platja de
Muro” en les zones de Son Bosc i Can Eixut podria introduir canvis significatius
en les condicions ecològiques de dites zones, per la qual cosa en cas de realitzarse, hauria d’incorporar un conjunt de mesures preventives, correctores i
compensatòries que evitessin els impactes sobre les mateixes, garantint la seva
conservació, sobretot si es té en compte que en elles es localitza actualment el
major nombre d’exemplars de l’espècie. En qualsevol cas, la zona de presència de
l’orquídia ha d’excloure’s de les transformacions que generaria el camp de golf.
Així mateix, com acció ex situ, és prudent dissenyar un protocol de
translocació d’exemplars si aquesta actuació es revela imprescindible per a alguns
dels mateixos, i que s’hauria de dur a terme com a darrera opció.

4.- OBJETIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PLA

L’objectiu general és garantir la conservació a llarg termini d’Orchis
palustris en el medi natural eliminant o reduint els factors d’amenaça actual i
potencial, i assegurar la conservació de material biològic genèticament
representatiu ex situ, en previsió d’un possible col·lapse en la natura.
4.a

4.b

Els objectius específics del pla són els següents:
4.b.1. Assegurar a llarg termini la protecció i gestió de l’hàbitat que precisa
Orchis palustris, desenvolupant accions que afavoreixin la creació i
manteniment d’hàbitats adequats.
4.b.2. Promoure l’increment dels exemplars de les poblacions naturals i de
l’àrea d’ocupació, així com evitar l’extinció o la disminució demogràfica de
les poblacions conegudes.
4.b.3. Millorar el coneixement sobre la demografia de l’espècie, així com
mantenir un programa de seguiment de les poblacions d’Orchis palustris (ja
en marxa) i verificar la seva distribució natural real, comprovant la possible
existència d’altres poblacions en llocs encara sense prospecció del Parc
Natural de s’Albufera i del seu entorn.
4.b.4. Millorar la informació sobre la taxonomia, genètica i biologia
reproductiva d’aquest tàxon, així com sobre altres aspectes biològics i
ecològics que siguin d’interès per a la seva conservació.
4.b.5. Garantir la conservació ex situ d’una mostra representativa de la
diversitat genètica de l’espècie almenys en tres jardins botànics i en tres
bancs de llavors, i tenir revisat i valorat el material genètic emmagatzemat en
diferents entitats i institucions.
4.b.6. Promoure una major sensibilitat pública cap a la conservació de la
biodiversitat en general i dels vegetals amenaçats en particular, incloent els
seus hàbitats, utilitzant per això el cas d’Orchis palustris com exemple.

5. ACCIONS DE CONSERVACIÓ
5.a. La Conselleria de Medi Ambient assegurarà el seguiment de la població
d’orquídia, diferenciant els nuclis segons els hàbitats ocupats, i promourà la
realització dels estudis de biologia de conservació, de presència en els seus
hàbitats favorables, genètic i taxonòmic i de viabilitat poblacional, les
conclusions del qual permetin incrementar les garanties de conservació de
l’espècie. Promourà igualment els estudis de pol·linització, protocols de
germinació segons el tipus d’hàbitat, i possibles patologies que puguin afectar la
població.
5.b. Si en el termini de cinc anys des de l’inici d’aplicació del Pla els exemplars de
l’espècie s’haguessin reduït significativament, la Conselleria de Medi Ambient
analitzarà la conveniència d’un reforç poblacional experimental mitjançant la
sembra d’individus obtinguts a partir de llavors recol·lectades en les localitats
objecte d’actuació i els estudis i protocols prevists en el paràgraf anterior.

5.c. La Conselleria de Medi Ambient promourà la redacció d’un protocol tècnic
de translocació d’exemplars, que s’aplicarà als peus aïllats que poguessin aparèixer
fora de l’Àrea Biològica Crítica definida en el punt següent, i que sia convenient
traslladar per facilitar la seva supervivència.
5.d. Dit protocol podrà ser aplicat en l’interior de l’Àrea Biològica Crítica si es
produís una baixada d’algun dels nuclis, prèvia aprovació del director general
competent en matèria de conservació d’espècies.
5.e La Conselleria de Medi Ambient assegurarà que es mantingui el cultiu de
l’espècie en, almenys, tres jardins botànics, i que es conservin llavors en tres
bancs de germoplasma. Es mantindrà un registre actualitzat del material biològic
preservat ex situ.
5.f. La Conselleria de Medi Ambient desenvoluparà campanyes informatives,
divulgatives i formatives adreçades als sectors socials de l’entorn, destinades a
destacar la importància de la conservació d’ Orchis palustris, i de la resta de la
flora amenaçada, i aconseguir la seva participació i col·laboració en el compliment
d’aquest objectiu.
5.g. La Conselleria de Medi Ambient promourà la subscripció d’acords o convenis,
prevists a l’art. 13 del decret 75/2005, amb titulars de drets que puguin veure’s
afectats pel desenvolupament del present pla i amb entitats que puguin contribuir
al seu desenvolupament.
5.h. El present Pla de Conservació tindrà una vigència de sis anys; el seu contingut
serà revisat durant el tercer any, podent-se adequar al millor compliment dels
seus objectius.
5.i. L’execució i coordinació del Pla de Conservació d’Orchis palustris correspon
a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, a través de la
Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies, que comptarà per tot
plegat amb la col·laboració d’altres direccions generals i entitats adscrites a la
Conselleria, a l’àmbit de les seves respectives atribucions. Així mateix, la
Conselleria vetllarà per la correcta aplicació del previst en el present pla per part
de particulars o altres administracions actuants en els espais afectats pel mateix.
6. DELIMITACIÓ
D’ESMOREÏMENT

DE

L’ÀREA

BIOLÒGICA

CRÍTICA

I

DE

LA

ZONA

6.a. En aplicació de l’art 20 i següents del Decret 75/2005, queda qualificada
d’Àrea Biològica Crítica, als efectes d’aplicació del Pla, la delimitada en els
annexos cartogràfics de la present resolució. S’ha utilitzat com a criteri de
delimitació l’existència coneguda de l’espècie, les característiques topogràfiques
del terreny i una franja perimetral de protecció d’un mínim de 30 m entorn dels
nuclis detectats.

6.b. La direcció general competent en matèria de conservació d’espècies
assegurarà l’adequada gestió de l’àrea biològica crítica, amb els procediments
administratius i/o contractuals que corresponguin, en coordinació amb el Parc
Natural de s’Albufera de Mallorca.
6.c L’accés a l’àrea biològica crítica, fora del viari existent, quedarà limitat a les
operacions de gestió de la vegetació, seguiment biològic i usos del terreny
compatibles amb la conservació de l’espècie. Entre juliol i desembre: deambulació
pacífica de persones i animals domèstics, pasturatge, recol·lecció de vegetals –
espàrecs, bolets,…- o mol·luscs, usos recreatius i científics sense equipament.
Entre gener i juny, l’accés queda limitat a les operacions de gestió
conservacionista de l’àrea i seguiment científic de l’espècie, sempre amb
autorització administrativa prèvia. La Conselleria de Medi Ambient procedirà a la
senyalització informativa dels límits i restriccions d’aplicació.
6.d. Si en el futur es detectessin nous nuclis poblacionals de l’espècie fora de
l’àrea biològica crítica, la importància demogràfica dels quals fos determinant
per a la conservació de l’espècie, en aplicació de l’art. 11.2 del decret 75/2005,
aquesta seria revisada mitjançant resolució del Conseller, seguint els tràmits
prevists per a la seva tramitació.
6.e. L’Àrea Biològica Crítica es conservarà en el seu estat actual, sense alterar ni
el sòl ni la vegetació naturals, i no permetent-se en el seu interior moviments de
terres, abocaments sòlids o líquids, enjardinaments ni plantació de noves espècies,
abandonament de restes de poda o orgànics susceptibles de contenir llavors, ni
l’aplicació de tractaments fitosanitaris ni fertilitzat. S’exceptuen d’aquesta
prohibició general les actuacions de restauració ambiental que s’executin per
l’administració o amb la seva autorització, en benefici de l’espècie, així com les
actuacions per al manteniment o millora d’infraestructures soterrades sota el
viari o aèries existents en el moment de l’aprovació del pla. El viari i les
infraestructures als que s’aplica aquesta excepció queden reflectits en el plànol
de l’Àrea Biològica Crítica, i la Direcció General competent en matèria de
conservació d’espècies ha de verificar amb caràcter previ que les actuacions
emparades per aquest règim d’excepció no tenen efectes negatius sobre l’espècie.
6.f. Qualsevol activitat, obra o instal·lació pública o privada, subjecta a
autorització administrativa, a l’interior de l’Àrea Biològica Crítica aprovada a
l’article segon ha de sotmetre’s a avaluació prèvia d’impacte ambiental, en relació
a la conservació de l’espècie.
6.g. La Conselleria de Medi Ambient gestionarà la vegetació de l’Àrea Biològica
Crítica amb l’objectiu d’evitar la regressió poblacional de l’espècie i afavorir la
seva expansió, evitant la presència d’espècies al·lòctones, així com l’excés de
cobertura d’espècies oportunistes o dominants que puguin afectar a l’orquídia.
En les àrees de propietat privada, dita gestió queda condicionada a l’acord de la
propietat o, si aquest no fos possible, al procediment administratiu que
correspongui.
6.h. El manteniment o reparació de camins o els seus marges a l’àrea biològica
crítica, o la seva inclusió en itineraris d’ús públic que puguin incrementar

l’afluència o modalitat d’utilització, o de qualsevol infraestructura, tindrà en
compte, en el seu disseny i aplicació, l’existència de l’espècie, de forma que no
s’afecti a la mateixa.
6.i. Es prohibeix l’entrada a l’àrea biològica crítica de aigües procedents del
drenatge artificial de les parcel·les confrontants, així com la sensible alteració
del drenatge natural de les parcel·les que alimenta l’actual capa freàtica, els
nivells de la qual i característiques hidroquímiques hauran de conservar-se en el
marge de fluctuació actual, que s’inclou a l’annex III.
La Direcció General de Recursos Hídrics supervisarà el comportament del
freàtic local per a assegurar el compliment de la present disposició i determinarà,
en el seu cas i en coordinació amb la direcció general competent en conservació
d’espècies, les mesures correctores a aplicar i el seu termini d’execució.
6.j. Amb la finalitat de prevenir la transformació dels hàbitats de l’àrea biològica
crítica, l’ús de les parcel·les confrontants a les poblacions d’orquídia quedarà
sotmès als criteris continguts en el present article a una distància de 150 m de la
mateixa, que serà considerada zona d’esmorteïment en relació a la seva
conservació. Aquesta zona podrà ser revisada anualment en funció de les
poblacions conegudes de l’espècie, i comunicada fefaentment als titulars de les
parcel·les afectades.
6.k. L’ús d’adobs i productes fitosanitaris en la zona d’esmorteïment es durà a
terme amb les substàncies i tècniques d’aplicació tècnicament més adequades per
evitar els seus efectes a l’interior de l’àrea biològica crítica, inclosa la
conservació de la fauna de insectes pol·linitzadors. En dita zona, queden
prohibits els tractaments aeris, i els terrestres es practicaran amb les bones
pràctiques establertes a l’annex IV.
6.l. Els cultius i enjardinaments de la zona d’esmorteïment es duran a terme, en el
seu cas, amb espècies no susceptibles d’expandir-se al seu interior, preferentment
autòctones i conservant, quan sia possible, la vegetació espontània de la zona.
6.m. La Conselleria de Medi Ambient informarà a tots els titulars de parcel·les
incloses a la zona d’esmorteïment de l’aplicació del Pla, i recomanarà, en els
casos que sols en resultin parcialment afectats, que les determinacions del Pla
s’apliquin a la totalitat de la parcel·la.
6.n. En cas que alguna de les parcel·les de la zona d’esmorteïment sia objecte de
canvis respecte als usos actuals que puguin alterar indirectament l’interior de
l’àrea biològica crítica, els projectes corresponents han d’incloure: i) un Pla de
Vigilància i Seguiment Ambiental durant l’execució de les obres de construcció, a
fi de assegurar que les poblacions d’Orchis palustris no es vegin afectades per les
mateixes; ii) Una Guia de Bones Pràctiques Ambientals que marqui les pautes que
hauran de tenir-se en compte, tant en la fase de construcció com en l’operativa de
dites actuacions; i iii) un Sistema de Gestió Ambiental a fi de mantenir, durant la
fase de explotació, els criteris de sostenibilitat, introduint models de gestió que
incorporin criteris ambientals, perseguint els mateixos objectius que els punts
anteriors, associats a la conservació d’Orchis palustris i el seu hàbitat. I iv) el

disseny i manteniment d’una bardissa verda d’espècies autòctones amb funcions de
paravent i límit físic de l’àrea biològica crítica.
7.- AVALUACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA PRELIMINAR DE L’APLICACIÓ
DEL PLA
Per a l’execució de les accions previstes en aquest Pla de Conservació,
s’estima inicialment, a títol orientatiu, un pressupost total de 75.000 euros, amb
partides anuals per a cada acció.

ANEXE II
Delimitació cartogràfica.
Mapa de l’Àrea Biològica Crítica i Zona D’Esmorteïment.
Mapa de Detall de l’Àrea Biològica Crítica en la zona de Son
Bosc.

ANNEX III
Mesures de supervisió i manteniment de la capa freàtica a l’àrea de Son
Bosc.
En cas de dur-se a terme el projecte de camp de golf projectat en la
finca de Son Bosc, per la seva immediatesa a la zona biològica crítica,
s’establiran en el mateix les següents mesures en relació a la supervisió i
manteniment de la capa freàtica:
a) S’ubicarà, com a mínim, un limnígraf permanent en el piezòmetre a
ubicar al sector oriental de l’Àrea Biològica Crítica, amb registre
continu de nivells, a disposició de la Direcció General de Recursos
Hídrics.
b) Així mateix es mantindrà un registre de recs, tant en temps com en
volum aplicat.
c) S’admeten com adequats, en base als registres històrics disponibles,
un nivell piezomètric entre + 0,20 i + 1,30 (cota sobre nivell del mar),
llevat de pluges excepcionals, i un contingut de clorurs, en la
superfície del freàtic, de 2000 mg/l.
d) El nivell de variació de nitrats, nitrits i fosfats es determinarà en
funció de les concentracions mitjanes actuals, a determinar per la
Conselleria de Medi Ambient en els tres mesos anteriors a l’inici dels
recs, i no podran incrementar-se en més del 20%.

e) En cas de registrar-se nivells piezomètrics, clorurs o queviures fora
de estos marges, la Dirección General de Recursos Hídrics imposarà
la modificació de règim de recs o fertilitzants que correspongui, a fi
de restaurar les variables de referència en el termini més breu
possible.

ANNEX IV
Bones pràctiques per a l’aplicació de productes fitosanitaris
Amb caràcter general, en la zona d’esmorteïment establerta per a l’àrea
biològica crítica, s’aplicaran les següents bones pràctiques d’ús de
productes fitosanitaris:
1. Qualsevol aplicació de productes fitosanitaris en la zona
d’esmorteïment es realitzarà mitjançant sistemes dirigits al sòl, amb
campana que eviti la deriva dels mateixos, amb vents inferiors a 10
km/hora (quadrants S i W), o 20 km/h (altres direccions) i baixa
probabilitat de pluja.
2. La gestió de residus i envasos complirà de forma estricta la normativa de
gestió de envasos fitosanitaris (SIGFITO) i en cap cas, ni tan sols de
forma temporal, seran emmagatzemats o dipositats a l’interior de la zona
d’esmorteïment. Els residus líquids originats i els efluents de rentat
d’equips per a l’aplicació de productes fitosanitaris hauran de gestionarse evitant el seu vessament al sòl o a qualsevol curs d’aigua.
3. HERBICIDES
3.1. Els herbicides que han d’utilitzar-se seran exclusivament de contacte
o sistèmics, i s’evitaran els residuals.
3.2. La toxicitat admesa per aquest productes serà B o inferior en tots els
índexs.
3.3. En cas d’ús d’herbicides sistèmics, es tindrà especial cura amb les
derivacions que es poguessin ocasionar, i s’actuarà en absència total
de vent.
4. INSECTICIDES I NEMATOCIDES
4.1. Els insecticides i nematocides que s’apliquen en la zona
d’esmorteïment seran prioritàriament els admesos en agricultura
ecològica, i en qualsevol cas els de toxicitat B en tots els índexs.
4.2. S’evitaran els tractaments amb insecticides en els mesos d’abril a
juny, per coincidir amb la floració de la orquídia.
5. FUNGICIDES

Els fungicides a utilitzar seran els admesos en Agricultura Ecològica, en
base a composts inorgànics, de nivell de toxicitat B o inferior en tots els
índexs.
6. FERTILITZANTS
L’ús de fertilitzants s’efectuarà prioritàriament amb composts de
alliberació lenta i amb criteri de mínims en funció de la composició de
l’aigua de rec, a fi d’evitar canvis en els nodriments lliures en el medi
que poguessin afectar a les orquídies.

7. EXCEPCIONS
Si per motius de caràcter peremptori fos necessari aplicar alguna
excepció als punts anteriors, l’interessat ho sol·licitarà mitjançant escrit
motivat a l’administració, subscrit per tècnic competent. L’aplicació
d’excepcions podrà ser resolta pel Director General responsable de
conservació d’espècies, que podrà imposar les condicions adequats per
evitar recs per a l’espècie objecte de conservació.

ANNEX V
Realització d’obres a la zona d’esmorteïment.
Els projectes d’obres que afectin a la zona d’esmorteïment cartografiada
en el present pla, o la que s’instauri en aplicació del previst en el punt 6.j,
s’han de desenvolupar amb les prescripcions següents:
1.- Com a primera actuació, s’instal·larà un tancament físic consistent, com a
mínim en un tancament d’1,5 m d’altura, fet des de l’exterior de l’Àrea
Biològica Crítica, de caràcter provisional o permanent, i, en tot cas,
accessos practicables tancats. Conclosa l’obra, el tancament serà
complementat o substituït per una bardissa vegetal d’espècies pròpies de la
zona.
2.- En el tancament s’hi disposarà una senyalització clara i visible en tot el
perímetre, per evitar l’entrada inadvertida de maquinària i/o operaris de
l’obra.
3.- En totes les operacions d’apilament de materials, excavacions o
aportacions de materials, construcció o similars, es mantindrà el resguard i
distància al tancament necessaris en cada cas per no comprometre’n
l’estabilitat o la funció.
4.- En cas d’haver-se d’utilitzar el viari interior de l’Àrea Biològica Crítica
en l’execució de les obres, els marges quedaran delimitats amb una tela

plàstica o metàl·lica d’un metre d’altura, per evitar-ne l’alteració dels
marges o la sortida de maquinària.
5.- No es portaran a terme obres que suposin moviment de terres o
alteracions significatives de l’entorn entre els mesos d’abril a juliol,
inclosos.
6.- L’empresa responsable de les obres designarà un auditor ambiental i un
responsable ambiental de camp, el primer dels quals ha de precisar les
condicions de desenvolupament de l’actuació amb totes les precaucions del
cas per no alterar l’Àrea Biològica Crítica, i el segon, de mantenir el
seguiment continuat quotidià de les obres, per verificar, i esmenar si cal, un
possible impacte a l’interior de l’Àrea.
7.- Totes les empreses, contractistes o subcontractistes que operin en el
projecte rebran del promotor, de forma fefaent, un document de
condicions amb el contingut del present annex per a la seva aplicació.

