
Article 5. Protecció d’espècies
1. S’establirà anualment, mitjançant resolució de la Direcció General de

Pesca, un període de veda i les talles mínimes per a la captura de la cigala de
mar o Scyllarides latus a l’àmbit de tot el LIC.

2. La nacra o Pinna nobilis, la captura o recol·lecció de la qual està prohi-
bida per la seva condició d’espècie catalogada, serà objecte de mesures d’espe-
cial vigilància i inspecció.

3. La Conselleria de Medi Ambient, en col·laboració amb la Direcció
General de Pesca, promourà estudis per al posterior control i erradicació de las
espècies al·lòctones invasores.

Article 6. Fondejos
Als efectes de la conservació de la biodiversitat i, amb la finalitat de pre-

venir l’impacte dels fondejos en el llit marí, s’estableixen les següents zones
grafiades a l’annex – mapa 4 que haurà de tenir en compte l’òrgan competent
per a l’ordenació i/o gestió dels fondejos:

- Àrees de fondeig lliure condicionat: en aquestes àrees es pot fondejar
lliurement tenint en compte, però, que el patró ha de cuidar que el fondeig, entès
com a la fixació d’un sistema d’ancoratge sobre el fons marí, es produeix sobre
un fons arenós, evitant en la mesura del  possible, la fixació de l’àncora sobre
praderes de Posidonia oceanica o fons de maërl.

- Àrees de fondeig regulat: en aquestes àrees el patró haurà d’amarrar
l’embarcació a las boies habilitades i no podrà llançar l’àncora sobre el fons
marí. Per al normal ús d’aquests camps de boies l’usuari s’haurà de sotmetre al
règim establert pel corresponent òrgan gestor d’aquests.

Article 7. Busseig
1. La pràctica del busseig amb escafandre autònom a l’àmbit d’aquest LIC

es considera permesa, excepte en aquelles zones que es restringeixi aquesta acti-
vitat per motius de conservació.

2. En qualsevol cas els bussejadors no podran dur ni a la mà ni a les seves
embarcacions instruments que es puguin utilitzar per a la pesca o extracció d’es-
pècies marines.

3. De la mateixa manera es prohibeix l’alimentació o ‘feeding’ de les
espècies.

4. Per motius de conservació, la Direcció General de Biodiversitat podrà
instar la presa de mesures de control sobre les immersions a les coves submari-
nes que es localitzen en aquest LIC per tal d’evitar els efectes d’una excessiva
presència antròpica.

Article 8. Emissaris submarins
La instal·lació d’emissaris submarins a las zones declarades sensibles d’a-

quest LIC i l’autorització dels seus vessaments s’haurà d’ajustar al que està pre-
vist a la normativa balear sobre zones sensibles.

Títol III. De la vigilància
Article 9. Vigilància
La inspecció, vigilància i control de les matèries objecte d’aquest pla

correspondrà a les administracions i òrgans que els tinguin atribuïts. Per a l’e-
fectiva consecució dels objectius d’aquest pla, la conselleria competent en matè-
ria de Medi Ambient promourà els mecanismes de coordinació necessaris amb
altres òrgans de l’administració autonòmica, especialment els competents en
matèria de pesca, així com amb les altres administracions públiques.

— o —

Num. 6919
Decret 27/2007, de 30 de març de 2007, pel qual s’aprova el Pla
de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Arxipèlag
de Cabrera- secció Àrea Costanera del Migjorn de Mallorca
(ES0000083)

Amb l’Acord de Consell de Govern de 28 de juliol de 2000 es proposa l’à-
rea anomenada Arxipèlag de Cabrera (0000083) com a lloc d’importància
comunitària en el marc de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Es
va aprovar la proposta dels LIC definitivament per l’Acord de Consell de
Govern de 3 de març de 2006, i es va adoptar la proposta balear dels LIC de la
regió biogeogràfica mediterrània mitjançant Decisió de la Comissió de
19/VII/2006.

Aquest LIC és molt extens i, per facilitar-ne la seva gestió, s’ha conside-
rat dividir-lo en dues àrees diferenciades: Àrea costanera del Migjorn de
Mallorca i Àrea Marina del Arxipèlag de Cabrera. En aquest cas, el Pla de
Gestió es redactarà per a la regulació de l’Àrea Costanera del Migjorn de
Mallorca, ja que l’altra àrea esmentada es regularà segons el que disposi el Pla
Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Nacional Marítimo-Terrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera.

L’àrea que ens ocupa es troba situada al sud-est de l’illa de Mallorca.
Comprèn les aigües interiors d’entre la Punta des Bancal i el Cap Salines. La
línia costanera en aquesta àrea és molt variada. Els abruptes penya-segats reta-
llats per les cales formades pels barrancs i torrenteres de la zona de Cala Pi i
s’Estalella minven paulatinament en potència conformant, a les parts més depri-
mides, extensos arenals com es Trenc. Vers al Cap Salines, la costa rocosa es
manté amb pendents suaus i es configura intercalada per cales i platges d’arena
blanca (es Carbons i es Caragol). Entre les seves comunitats bentòniques desta-
quen les praderies de posidònia oceànica (hàbitat prioritari per la Directiva
92/43/CEE) les quals en aquest enclavament intercalades per vaires arenosos es
presenten extenses i consolidades.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, cons-
cient del patrimoni natural que representen els prats de fanerògames marines,
així com de la necessitat de preservar-los, elaborà i engegà amb la participació
de la Direcció General de Pesca, la Fundació Bosch i Gimpera, i l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats, el projecte ‘Protecció de praderies de posidònia
als LIC de Balears’.

Aquest projecte rep el finançament europeu per decisió de la Comissió de
5 de juliol de 2001, dins l’àmbit LIFE Natura (normativa que regula l’instru-
ment financer per al medi ambient).

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de relle-
vància ambiental (LECO), preveu al seu article  38.1 que el Govern de les Illes
Balears ha de fixar les mesures de conservació necessàries que impliquin, si n’és
el cas, plans de gestió adequats, específics o integrats  en altres instruments de
planificació, i les apropiades mesures reglamentàries, executives o contractuals,
que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats i de les espè-
cies d’interès comunitari presents a les zones que formin part de la xarxa ecolò-
gica europea ‘Natura 2.000’.

A més en aquest mateix article, en el seu punt 3, s’exposa que les mesu-

Annex mapa 1

Annex mapa 4
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res reglamentàries de conservació i, si n’és el cas, el pla de gestió, per a aques-
tes zones s’aproven per Decret del Govern de les Illes Balears.

Per tot l’exposat, a proposta del conseller de Medi Ambient, i havent-ho
considerat en el Consell de Govern en la sessió de dia 30 de març de 2007,

DECRET

Article 1 

S’aprova el Pla de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC)
Arxipèlag de Cabrera- secció Àrea Costanera del Migjorn de Mallorca
(ES0000083) que queda dipositat a la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears.

Article 2

S’ordena la publicació de la part normativa del Pla de Gestió esmentat i
de l’annex – mapa 1 al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició final primera

La consellera de Medi Ambient podrà adoptar les mesures necessàries  pel
compliment del que es disposa en aquest Pla de Gestió.

Disposició final segona

El Pla de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Arxipèlag de
Cabrera – secció Àrea Costanera del Migjorn de Mallorca, que s’aprova per
aquest Decret, començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 30 de març de 2007

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El conseller de Medi Ambient
Jaume Font i Barceló

MARC NORMATIU

Títol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte
Aquest Pla té com a objecte la regulació de determinades activitats a l’àm-

bit de la zona marina del LIC  de l’ARXIPÈLAG DE CABRERA, delimitada a
l’annex mapa 1 i definida pels límits geogràfics següents (posicions en coorde-
nades UTM. Sistema de referència etrs89, 31N)

Límit Nord: Línia entre els punts: 
497020’2     4341603’9
499906’2     4341611’0
Límit oriental. Línia entre els punts:
499906’2     4341611’0
499901’9     4328666’3
Límit occidental: Limita amb la costa en el punt :
497020’2     4341603’9
490549’6     4335147’3
490540’9     4328666’3
Límit Sud: Limita amb la costa en el punt : 
490540’9     4328666’3
499901’9     4328666’3

Títol II. De les activitats regulades

Article 2. Extracció d’àrids
1. Es prohibeix l’extracció d’àrids per a la construcció en el marc del que

s’estableix a l’article 124.2 del Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament General per a  Desenvolupament i Execució de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

2. Així mateix, i segons el que està previst a l’article 3 de l’Ordre del
Conseller d’Agricultura i Pesca, de 3 de maig de 2002, per la qual s’estableix la
Reserva Marina del Migjorn de Mallorca, es prohibeix l’extracció d’arena,
organismes o altre tipus  de material del fons marí. 

Article 3. Trànsit marí
1. A les zones de bany degudament balisades i indicades com a tal, estarà

prohibida la navegació esportiva i de recreació, i la utilització de qualsevol tipus
d’embarcació o mitjà flotant mogut a vela o motor conforme al que es disposa
a l’article 69 del Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament General per a Desenvolupament i Execució de la Llei 22/1988, de 28
de juliol, de Costes.

2. De la mateixa manera en els trams de costa que no estiguin balisats com
a zona de bany s’entendrà que aquesta ocupa una franja de mar contigua a la
costa d’una amplada de 200 metres a las platges i 50 metres a la resta de la costa.
Dins aquestes zones no es podrà navegar a una velocitat superior a tres nusos,
havent-se d’adoptar las precaucions necessàries per  tal  d’evitar riscs en la segu-
retat humana.

3. Sense perjudici del que es disposa a  l’article 69 del Reglament General
per al  Desenvolupament i Execució de la Llei de Costes, aprovat pel Reial
Decret 1471/1989, la Conselleria competent en matèria de medi ambient, podrà
sol·licitar a l’òrgan competent, l’establiment de limitacions o restriccions addi-
cionals. Aquestes mesures, que podran ser de caràcter temporal o permanent,
s’implantaran sobre el trànsit marí a determinades zones, quan es justifiqui que
s’apliquen per a la conservació dels hàbitats d’aquest LIC. Les mencionades
mesures obligatòriament s’hauran de publicar en els butlletins oficials perti-
nents, i la zona limitada o restringida, s’haurà de balisar per a la seva ubicació i
coneixement.

4. Així mateix el llançament o varada d’embarcacions s’haurà de fer a tra-
vés de canals degudament senyalitzats.

5. Està prohibit qualsevol tipus de vessament des de les embarcacions.

Article 4. Pesca i recollida de mostres
1. Per trobar-se el LIC dins l’àmbit que ocupa en la seva  totalitat la

Reserva Marina de Migjorn, per a les distintes modalitats de pesca professional
i recreativa, s’aplicarà el que regula per a aquesta Reserva la normativa dictada
per la Direcció General de Pesca pel que fa  a autoritzacions, espècies prohibi-
des, talles mínimes, nombre de captures, aparells, dies permesos, vedes i com-
peticions.

2. La Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi
Ambient pot autoritzar la recollida de mostres biològiques amb finalitats cientí-
fiques i educatives a l’àmbit de tota la zona LIC a excepció de les àrees delimi-
tades com a Reserva Marina del Migjorn de Mallorca en la qual la mencionada
autorització haurà de ser expedida per la Direcció General de Pesca.

3. Es prohibeix amb caràcter general qualsevol tipus d’activitat d’aqüi-
cultura, cultius marins o similars a l’ interior d’aquest LIC.

Article 5. Protecció d’espècies
1. S’establirà anualment, mitjançant resolució de l’òrgan competent en

matèria de pesca, un període de veda i les talles mínimes per a la captura de la
cigala de mar o Scyllarides latus a l’àmbit de tot el LIC.

2. La nacra o Pinna nobilis, la captura o recol·lecció de la qual està prohi-
bida per la seva condició d’espècie catalogada, serà objecte de mesures d’espe-
cial vigilància i inspecció.

3. A les zones de Reserva Marina dins l’àmbit d’aquest LIC, la captura de
les espècies següents es regularà segons l’establert per la Direcció General de
Pesca.

Espècie Nom popular Categoria1
Dasyastis pastinaca Ferrasa/Pastinaca CA
Torpedo marmorata Tremolor ocelat/Tremielga CR
Mustelus spp. Mussoles/Musolas EN
Sphyrna spp. cornudes/tiburones martillo EN
Prionace glauca Tintorera/Tintorera VU
Apterichtus anguiformis Moreneta/Moreneta
Apterichtus caeucus Moreneta/Moreneta
Umbrina cirrhosa Reig/Verrugato EN
1: Categoria UICN d’amenaça segons la Llista Vermella dels peixos de les Balears
(2.000)

Per al règim de captura d’espècies d’invertebrats s’estableix  el que està
contemplat a la normativa de Pesca.

4. La Conselleria de Medi Ambient, en col·laboració amb la Direcció
General de Pesca, promourà estudis per al posterior control i erradicació de les
espècies alòctones invasores.

Article 6. Fondejos
Tot l’àmbit del LIC té la consideració d’àrea de fondeig lliure condicio-

nat, és a dir, en aquesta àrea es pot  fondejar lliurement, tenint en compte, però,
que el patró ha de cuidar que el fondeig, entès com a la fixació d’un sistema
d’ancoratge sobre el fons marí, es produeix sobre fons arenós, evitant en la
mesura del  possible, la fixació de l’àncora sobre praderes de Posidonia oceani-
ca o fons de maërl.
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Artículo 7. Busseig
1. Per incloure’s el LIC delimitat dins l’àmbit que ocupa la reserva mari-

na del Migjorn de Mallorca, per a les activitats de busseig s’aplicarà la regula-
ció que estableix la normativa dictada per la Direcció General de Pesca.

2. Els bussejadors no podran dur ni a la mà ni en les seves embarcacions
instruments que es puguin utilitzar per a la pesca o extracció d’espècies mari-
nes.

3. De la mateixa manera es prohibeix l’alimentació o ‘feeding’ de les
espècies.

4. Per motius de conservació la Direcció General de Biodiversitat podrà
instar la presa de mesures de control sobre las immersions a les coves submari-
nes que es localitzin en aquest LIC per tal d’evitar els efectes d’una excessiva
presència antròpica.

5. La Direcció General de Biodiversitat pot modificar el règim de visites
dins la zona LIC en funció dels resultats obtinguts del seu seguiment així com
denegar els permisos als clubs o centres de busseig amb antecedents d’incom-
pliment de la normativa vigent.

Article 8. Emissaris submarins
La instal·lació d’emissaris submarins a las zones declarades sensibles d’a-

quest LIC i l’autorització dels seus vessaments s’haurà d’ajustar al que està pre-
vist a la normativa balear sobre zones sensibles.

Títol III. De la vigilància
Article 9. Vigilància
La inspecció, vigilància i control de les matèries objecte d’aquest pla

correspondrà a les administracions i òrgans que els tinguin atribuïts. Per a l’e-
fectiva consecució dels objectius d’aquest pla, la conselleria competent en matè-
ria de Medi Ambient promourà els mecanismes de coordinació necessaris amb
altres òrgans de l’administració autonòmica, especialment els competents en
matèria de pesca, així com amb les altres administracions públiques.

— o —

Num. 6920
Decret 28/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla de Gestió
dels Llocs d’Importància Comunitària (LICs) d’Addaia a
s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des Grau  (ES000234)

Amb l’Acord de Consell de Govern de 28 de juliol de 2000 es proposa les
zones  anomenades d’Addaia a s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des Grau
(ES0000234)

com a llocs d’importància comunitària en el marc de la Directiva
92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestres. Es va aprovar la proposta dels LIC defi-
nitivament per l’Acord de Consell de Govern de 3 de març de 2006, i es va
adoptar la proposta balear dels LIC de la regió biogeogràfica mediterrània mit-
jançant Decisió de la Comissió de 19/VII/2006.

Aquests LIC es troben situats a la part nord-est de l’illa de Menorca. El
LIC d’Addaia a s’Albufera  inclou la badia d’Addaia i totes les aigües interiors
que abracen les Illes d’Addaia fins a la Punta de S’Enclusa i també les de Punta

Timons fins a Punta des Ses Àguiles. Quant al LIC de S’Albufera des Grau com-
prèn les aigües interiors de Sa Punta de Ses Àguiles fins es Reixats on també
s’inclou l’Illa d’en Colom. Per la singularitat i bellesa dels seus valors naturals
i paisatgístics, l’àrea va ser declarada com parc natural pel Decret 50/1995
ampliant la seva superfície d’espai natural protegit amb el Decret 51/2003. Entre
les seves comunitats bentòniques destaquen les praderies de fanerògames mari-
nes de posidònia oceanica (hàbitat prioritari per la Directiva 92/43/CEE) les
quals en aquest enclavaments, a més de ser abundants, gaudeixen d’un estat de
conservació excel·lent formant a alguns llocs formacions d’escull-barrera úni-
ques dins la Mediterrània occidental.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, cons-
cient del patrimoni natural que representen els prats de fanerògames marines,
així com de la necessitat de preservar-los, elaborà i engegà amb la participació
de la Direcció General de Pesca, la Fundació Bosch i Gimpera, i l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats, el projecte ‘Protecció de praderies de posidònia
als LIC de Balears’.

Aquest projecte rep el finançament europeu per decisió de la Comissió de
5 de juliol de 2001, dins l’àmbit LIFE Natura (normativa que regula l’instru-
ment financer per al medi ambient).

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de relle-
vància ambiental (LECO), preveu al seu article  38.1 que el Govern de les Illes
Balears ha de fixar les mesures de conservació necessàries que impliquin, si n’és
el cas, plans de gestió adequats, específics o integrats  en altres instruments de
planificació, i les apropiades mesures reglamentàries, executives o contractuals,
que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats i de les espè-
cies d’interès comunitari presents a les zones que formin part de la xarxa ecolò-
gica europea ‘Natura 2.000’.

A més el punt 2 d’aquest article exposa que les mesures reglamentàries de
conservació i, si n’és el cas, el pla de gestió, per a aquestes zones s’aproven per
Decret del Govern de les Illes Balears.

Per tot l’exposat, a proposta del conseller de Medi Ambient, i havent-ho
considerat en el Consell de Govern en la sessió de dia 30 de març de 2007.

DECRET

Article 1

S’aprova el Pla de Gestió dels Llocs d’Importància Comunitària (LICs)
d’Addaia a s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des Grau (ES0000234) que
queda dipositat a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears.

Article 2 

S’ordena la publicació de la part normativa del Pla de Gestió esmentat i
dels annexos – mapes 1 i 5 al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició final primera

La consellera de Medi Ambient podrà adoptar les mesures necessàries pel
compliment del que es disposa en el aquest Pla de Gestió.

Disposició final segona

El Pla de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Addaia a
s’Albufera i s’Albufera des Grau, que s’aprova per aquest Decret, començarà a
vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 30 de març de 2007

El president
Jaume Matas Palou

El conseller de Medi Ambient
Jaume Font i Barceló

MARC NORMATIU

Títol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte
Aquest Pla té com a objecte la regulació de determinades activitats a l’àm-

bit de la zona marina dels LICs  d’ADDAIA i ES GRAU, delimitada a l’annex
mapa 1 i definida pels límits geogràfics següents (posicions en coordenades
UTM. Sistema de referència etrs89, 31N)

LÍMITS LIC D’ADDAIA S’ALBUFERA
Format per dos àmbits separats:

Annex mapa 1

ES0000083 LIC DE L’ARXIPÈLAG DE CABRERA (Àrea costera del sur de Mallorca)
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