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1.Àrea de gestió per a la conservació

1.1.

PROGRAMA DE MILLORA I RESTAURACIÓ ECOSISTÈMICA. CONSERVACIÓ
I RESTAURACIÓ D’HÀBITATS.
PROJECTE DE FINALITZACIÓ DEL TANCAMENT ALS ESTANYS DE SA SAL
ROSSA.
PROJECTE D’APANTALLAMENT DELS ESTANYS ADJACENTS AL CENTRE
DE SANT FRANCESC.
PROJECTE DE TANCAMENT DE LA MOTA DE SA LLONGANISSA.
Per a l’any 2012, la intenció era continuar amb la tramitació d’aquests
projectes i, a dia d’avui, aquests romanen ajornats fins disposar de noves
partides pressupostàries o col·laboracions amb altres entitats.

1.2.

PROGRAMA SEGUIMENT I CONSERVACIÓ SISTEMES PLATJA-DUNA.
Els sistemes dunars són ecosistemes de la màxima importància pel Parc
natural. Són, per tant, prioritaris a l’hora de mantenir el seu estat de
conservació i, per tant, a l’hora d’instal·lar mesures de contenció i
restauració. Per tot això, durant el 2011 es van realitzar dos estudis amb
l’objectiu d’establir línies d’actuació concretes que permetin la
recuperació dels espais més degradats.
Pel 2012 es preveu el manteniment, amb mitjans propis i en
col·laboració amb altres entitats, per tal de mantenir els sistemes de
protecció dunar ja existents, així com la recuperació i neteja de les
zones més vulnerables.

1.3.

PROGRAMA D’IMPLEMENTACIÓ DELS PROGRAMES DE SANITAT FORESTAL.
El servei de gestió forestal de la Conselleria de Medi Ambient, continua
portant a terme el seguiment del grau d’afectació i el control biològic
de la plaga de processionària, que des de fa una sèrie d’anys està
atacant els nostres pinars, tant a l’illa d’Eivissa com a l’illa de
Formentera, dins el parc natural de ses Salines.
També per part de l’IBANAT es revisaran els pins caiguts per tal de
detectar i, si s’escau, eliminar els peus on es detecten coleòpters
perforadors.
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1.4.

PROGRAMA DE SEGUIMENT, CONTROL I ELIMINACIÓ DE LES ESPÈCIES
AL·LÒCTONES AL PARC.
Aquests darrers anys, gràcies a la feina realitzada per brigades de
persones amb risc d’exclusió socio-laboral de la Fundació Deixalles
(delegació d’Eivissa) i d’Aspanadif, dins el marc del conveni signat entre
la Conselleria de Medi Ambient i l’entitat “La Caixa”, s’ha pogut retirar
bona part de la planta al·lòctona i potencialment invasora del Parc,
tant a l’illa d’Eivissa com a Formentera.
Per a l’any 2012, es preveu continuar amb aquesta tasca a les zones on
encara no s’ha actuat i, a més, realitzar una estimació de la planta
al·lòctona que es troba a l’illot de s’Espardell, per tal de preveure la
seva retirada en un futur.

1.5.

PROGRAMA D’ESTABLIMENT DE MESURES PER LA RECUPERACIÓ D’ÀREES
AMB SÒLS ALTERATS PEL TRÀNSIT DE VEHICLES A MOTOR I PER LA
CIRCULACIÓ A PEU FORA DE CAMINS.
Al Parc, s’han disposat diferents tancaments i dispositius per tal d’evitar
el trànsit a motor a zones especialment vulnerables, gairebé totes a
domini públic marítim terrestre. Per a l’any 2012, amb mitjans propis i dins
les nostres possibilitats es preveu el manteniment d’aquestes zones i la
col·laboració amb altres administracions per a garantir que aquests sòls
alterats es vagin recuperant.
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2.Àrea de desenvolupament socioeconòmic

2.1 PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 20092010.
Es preveu acabar amb els expedient resultants amb motiu de la
convocatòria per l’atorgament de subvencions dins l’àmbit dels espais
naturals protegits, ja que la pròrroga finalitza el mes de juny de 2012.
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3.Àrea d’ús públic

3.1 PROGRAMA DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS DE SERVEI DE
TEMPORADA.
Una vegada instal·lades a les diferents platges totes les autoritzacions de
temporada (hamaques, quioscos, punts d’atracament, etc.) es recompten
per part del personal del Parc i dels Agents de Medi Ambient. Aquesta
tasca enguany queda condicionada a la reincorporació de personal
informador o a la disponibilitat dels Agents de Medi Ambient.
3.2 PROGRAMA DE CONTROL DE LA MOBILITAT.
De la mateixa manera, es preveu algun recompte de vehicles i control del
Pla de Mobilitat d’Illetes i del total de vehicles estacionats als aparcaments
de les platges des Cavallet, Salines i sa Caleta. Aquesta tasca enguany
queda condicionada a la reincorporació de personal informador.
3.3 ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS NÀUTIQUES.
Donats els problemes que es pateixen cada estiu al nostre litoral per la
massificació de vaixells que fondegen a les aigües del Parc, pel 2012 es
considera una prioritat la reposició d’elements de l’actual sistema de
senyalització de les àrees de fondeig prohibit.
D’altra banda, la Conselleria de Medi Ambient, concretament ABAQUA,
preveu la instal·lació dels camps de boies de les zones de Salines, Caló de
s’Oli i s’Alga, amb tres vigilants-informadors.
Amb aquestes dues actuacions es preveu millorar la situació, ja que l’any
2011 no es varen instal·lar ni es varen mantenir els sistemes de boies, tant
de senyalització com de fondeig.
3.4 EQUIPAMENTS:
CENTRE DE RECEPCIÓ- INFORMACIÓ DE SANT FRANCESC:
A principis de l’any 2012 s’ha aconseguit per part d’Espais de Natura
Balear la connexió elèctrica del Centre. D’altra banda, es preveu la
creació d’una Comissió de seguiment (no constituïda mai) tal i com
estableix el protocol general sobre la cessió d’ús gratuïta i temporal de la
casa rectoral de Sant Francesc de s’Estany. Resta pendent pel 2012 la
recepció de l’obra per part d’ATB.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE CAN MARROIG:
Enguany es preveu el manteniment del Centre d’Interpretació, amb
mitjans propis i dins les nostres possibilitats.
L’horari d’obertura del Centre estarà condicionat a la disponibilitat del
personal del Parc durant aquest estiu.
Resta pendent, condicionat a la disponibilitat de pressupost, l’adequació
de la dotació energètica del centre i laboratori annex, així com la locució
de les audioguies.
3.5 PROGRAMA DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ALS EQUIPAMENTS I
ACTIVITATS DEL PARC.
Gràcies al conveni de col·laboració que manté l'entitat La Caixa i la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears, el parc natural de ses Salines disposarà pel 2012 de 2 cadires de
rodes Joëlette per tal de millorar l’accessibilitat als itineraris i activitats per a
les persones amb mobilitat reduïda.
Amb la finalitat de crear un borsí de voluntaris que puguin dur aquestes
cadires es realitzaran a Eivissa dos cursos de formació pel maneig de les
esmentades cadires (nivell I i nivell II). Aquests cursos seran impartits pel
personal de l'associació "Montaña para todos" i es convidarà a participar
als voluntaris i monitors dels centres de dia tant d’Eivissa com de
Formentera.
3.6 PROGRAMA DE SENYALITZACIÓ.
Per a l’any 2012 es preveu la revisió i manteniment dels senyals, amb mitjans
propis.
3.7 PROGRAMA D’INFORMACIÓ, ACOLLIDA I DIVULGACIÓ.
En funció de la plantilla d’informadors que tinguem per aquest estiu es
faran les campanyes estivals que pel Parc es consideren prioritàries:
Campanya sobre la restricció de banys a la llacuna de s’Espalmador
adreçada als touroperadors i serveis turístics.
Campanya sobre plantes invasores als propietaris de cases i jardins.
Campanya dirigida als veïnats sobre cans amollats a les immediacions
de les zones humides i els seus impactes.
D’altra banda, en funció de la disponibilitat del personal del Parc es
realitzarà la distribució habitual de tríptics del Parc a les oficines
d’informació de turisme, tal i com s’ha realitzat en els darrers anys.
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3.8 PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL.
Educació ambiental formal.
Com cada any posem especial cura en la continuació i implementació
del programa d’educació ambiental dirigit a centres educatius, tant
d’infantil, com de primària, secundària o altres cicles formatius. Les
educadores continuaran portant a terme visites prèvies a les escoles per
preparar el contingut educatiu que posteriorment es reforçarà amb la
sortida de camp.
També es col·laborarà amb la Setmana del Mar, iniciativa educativa que
visita un dia a la setmana el Parc natural i pels quals es realitza un itinerari
específic.
Educació ambiental per a públic en general.
Des del Parc continurarem amb l’organització de visites, activitats i tallers
dirigits al públic en general, els quals es publicitaran a través de pòsters,
correus electrònics i per primera vegada a través de facebook i de la
pàgina web de la CAIB.
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=114365&lang=ca
http://mediambient.caib.es
facebook.com/espaisdenaturabalear

S’ha de destacar la Celebració del 10è Aniversari del Parc, que es
realitzarà durant el 2012, ja que al 2011 va quedar ajornada per mal temps.
Pel 2012, dins el Pla Balears Natura 2015, s’estableix com a objectiu
augmentar el nombre d’activitats que s’han desenvolupat fins ara dins el
Parc, creant actuacions de gaudi públic dins el respecte dels valors
naturals d’aquests espais, per tal d’oferir als visitants un ventall ampli de
possibilitats de coneixement, visites, experiències i activitats.
Per tal de dur a terme aquestes activitats que oferirà Espais de Natura,
s’han establert unes tarifes, amb l’objectiu de millorar l’oferta dels serveis
actuals i contribuir al manteniment dels espais naturals protegits. Aquestes
tarifes s’han establert per l’entrada als centres d’interpretació, les visites
guiades, les visites temàtiques, les activitats esportives, els tallers i algunes
publicacions (BOIB Núm. 70 17-05-2012 i BOIB Núm.71 del 19-05-2012).
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3.9. PUBLICACIONS.
Des d’Espais de Natura Balear està previst pel 2012:
-

Creació d’una nova pàgina web, específica pels espais naturals
protegits.

-

Edició d’un quadern de camp d’educació ambiental.

Ambdues actuacions estan previstes de manera conjunta per tot Espais de
Natura Balear.
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4. Àrea d’investigació i seguiment

4.1. PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIGUA.
Ara fa 7 anys que començàrem aquesta campanya i es preveu la seva
continuació. Ens permet fer un seguiment dels principals paràmetres que
determinen la bona salut de les aigües tan continentals com marines dins
el parc natural.
4.2. PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA FAUNA VERTEBRADA.
Pel 2012 únicament estan previstos seguiments puntuals que es puguin fer
amb mitjans propis, comptant que el personal és compartit amb les
reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. Com a
mínim, està previst:
-

Cens de les colònies de gavina d’audouin als illots del Parc (Larus
audouinii).
Cens de les colònies de corb marí al Parc (Phalacrocorax aristotelis).
Censos puntuals de determinades espècies d’aus aquàtiques.
Seguiment del projecte per a la recuperació de l’àguila peixatera
(Pandion haliaetus) com a reproductora al parc natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera. Seguiment i control.

No estan previstes campanyes d’anellament ni cap altres tipus de
seguiment o estudi.

4.3. PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA FAUNA INVERTEBRADA.
Es continuarà portant a terme el seguiment dels ropalòcers diürns al Parc
Natural. Programa CBMS.
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5. Àrea de participació

5.1.

REUNIONS DEL PATRONAT.
Com cada any es preveu que es faci la reunió del Patronat, òrgan
consultiu del parc, al qual s’exposarà la memòria de l’any 2012 i el pla
anual de 2013.
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6.Àrea de manteniment

6.1. PROGRAMA DE MANTENIMENT I NETEJA.
Neteja i manteniment en general dels equipaments del Parc així com de
determinades zones que pateixen una important pressió de visitants.
Dins aquest programa es preveu un contracte per licitar la neteja del
centre d’Interpretació de Can Marroig.
6.2. PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ.
Una vegada posats els senyals, es fa necessari reposar les caigudes,
recuperar les robades i en general, mantenir-les totes en bon estat ja que
són la imatge del parc en el camp.
6.3. PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA ALS AGENTS MEDIAMBIENTALS.
Sempre que aquestos la requereixin, sobre tot a l’hora de recollir animals
ferits, i portar-los al centre de recuperació.
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7. Àrea de vigilància

7.1. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA A L’ÀMBIT TERRESTRE.
Per part del cos dels agents mediambientals bé d’ofici o bé per
requeriment de l’equip del Parc. És una feina que comporta moltes
hores l’any i que implica tres agents entre les dues illes.
7.2. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA A L’ÀMBIT MARÍTIM.
A l’estiu s’intensifiquen les sortides amb la barca sempre que sigui
possible. Es solen fer sortides conjuntes de la brigada, les informadores i
els vigilants per fer campanyes diverses i per poder visitar l’illa de
s’Espalmador.
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8.Àrea d’administració

Dins aquesta àrea les despeses són quantioses ja que es comptabilitza
tot el que fa al material d’oficina, material informàtic, desplaçaments a
Formentera, entre d’altres.
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9.Àrea de planificació

9.1. PROGRAMA D’ELABORACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D’EXECUCIÓ PER AL
2013.
Com cada any es preveu la redacció del programa anual d’execució per
l’any següent.
9.2. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS 2012.
Igualment es redactarà la memòria de l’any en curs.

9.3. COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL LIC-ES0000084
SES SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA.
Els plans de gestió Natura 2000 constitueixen l'instrument de gestió dels
espais protegits Xarxa Natura 2000, és a dir, de les Zones d'Especial
Protecció per les Aus (ZEPA) i de les Zones Especials de Conservació
(ZEC).La declaració de LIC com a ZEC a l'Estat espanyol és competència
de les comunitats autònomes, i ho han de fer en un termini màxim de 6
anys, juntament amb l'aprovació del corresponent pla o instrument de
gestió, segons l'article 42.3 de l'esmentada Llei 42 / 2007 de Patrimoni
Natural i de la Biodiversitat.
En el pla o instrument de gestió de les ZEC s'estableixen les mesures
apropiades, per evitar en els Espais protegits Xarxa Natura 2000, el
deteriorament dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies, així com
per evitar les alteracions que repercuteixin en les espècies que hagin
motivat la designació d'aquestes àrees, en la mesura que aquestes
alteracions puguin tenir un efecte apreciable pel que fa als objectius de la
Llei 42/2007 (art. 45).
En compliment de l'esmentada Llei 42/2007, la Comunitat de les Illes
Balears està començant a elaborar el Plans de Gestió dels espais protegits
Xarxa Natura 2000. Aquesta tasca està prevista conjuntament entre Espais
de Natura Balear (en aquest cas amb el personal tècnic del Parc) i la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.
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10.Àrea d’avaluació

No es preveu enguany cap tipus d’actuació dins d’aquesta àrea.
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1.6. PROJECTE............................................................................................

Pressupost 2012

20

ÀREA

FINANÇAMENT
Espais de Natura Balear

La Caixa

Gestió per la Conservació
Millora i restauració ecosistèmica.
Conservació
i
restauració
d’hàbitats.
Programa de seguiment i
conservació sistemes platja-duna

Programa d’implementació dels
programes de sanitat forestal
Programa de seguiment, control i
eliminació de les espècies
al·lòctones al Parc
Programa d’establiment de
mesures per la recuperació
d’àrees amb sòls alterats pel trànsit
de vehicles a motor i per la
circulació a peu fora de camins

0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis
0€
Mitjans propis

Mitjans propis

32.500 €

0€
Mitjans propis

Àrea de desenvolupament socio-econòmic
Seguiment de les activitats
subvencionables 2009-2010

0€
Mitjans propis

Àrea d’ús públic
Seguiment i control de les
instal·lacions de servei de
temporada

0€
Mitjans propis

Control de la mobilitat

0€
Mitjans propis

Ordenació de les activitats
nàutiques:
15.245,60 €
Reposició boies fondeig prohibit

Equipaments:
St. Francesc i Can Marroig

1.797,08 €

Millora de l’accessibilitat als
equipaments i activitats del Parc

0€
Mitjans propis

21

10.846,66

Senyalització

0€
Mitjans propis

Informació, acollida i divulgació

0€
Mitjans propis

Educació ambiental

1.896,13 €
Mitjans propis

Publicacions

Despeses des dels Serveis Centrals

Àrea d’investigació i seguiment
Programa de seguiment de la
qualitat de l’aigua
200 €
Programa de seguiment de la
fauna vertebrada

Mitjans propis

Programa de seguiment de la
fauna invertebrada
Àrea de manteniment
Manteniment general
(inclou despeses de llum, aigua,
lloguers, etc.)

1.000 €

Manteniment vehicles i
embarcacio
12.852,89 €
(inclou mecànica, benzina,
impostos, ITV, etc.)
Àrea de vigilància

0€

Àrea d’administració

Administració general
3.122,48 €

(Inclou material oficina, material
informàtic, trasllats a Formentera,
etc.)
Àrea de planificació
Àrea d’avaluació

TOTAL: 79.460,84
*Aquest pressupost no inclou despeses de personal.
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