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VOLEM MÉS I MILLOR PROTECCIÓ PER LA POSIDÒNIA A LES ILLES BALEARS!
Sr. Vicenç Vidal Matas, Conseller de Medi Ambient Agricultura i Pesca, he tengut accés
al Projecte de Decret sobre la Conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears i
vull manifestar-li que:
Reconeixem el treball i l’oportunitat del Decret de la Posidonia oceanica donada la seva
importància ecològica i econòmica. Això queda reflectit en el preàmbul, però consider
que el text no compleix l'objectiu principal de garantir la protecció i conservació de
l'espècie i de l'habitat que conforma, ja que:
1. El Decret no prohibeix de forma general i clara el fondeig sobre tots els alguers de
posidònia.
2. El Decret fa una definició del que és una praderia que exclou tots els alguers,
vaires i clapes de posidònia no catalogats de manco d'1 hectàrea o que tenguin
cobertures inferiors al 50%, el que els deixa desprotegits.
3. El Decret no dóna possibilitat de regeneració a totes les praderies degradades,
sols a les incloses a l'annex 1.2 que inclou algunes praderies a restaurar. Això
incompliria la Directiva Hàbitats de la UE (92/43/CEE) i la Llei Estatal de Patrimoni
Natural y de la Biodiversitat (42/2007).
4. El Decret no prohibeix de forma general totes les accions que puguin afectar a la
posidònia de forma negativa, perquè permet en molts casos afectacions de fins a
un 1% de l'extensió d'una praderia. Aquest 1% pot suposar una gran extensió de
praderia en certs casos. Tampoc queda clar que la suma de multitud d'impactes
inferiors a l'1% d'un alguer, siguin il·legals.
5. El Decret no té prou consideració pels sistemes dunars en el seu articulat (sols en
el preàmbul i a l'annex 2), els quals depenen de la conservació dels alguers per
mantenir la seva dinàmica.
És per això que present les següents AL·LEGACIONS, reclamant:
1. Que es prohibeixi de forma clara el fondeig sobre fons de posidònia,
independentment de l'extensió, cobertura i catalogació de la praderia.
2. Que el fondeig sols sigui permès als camps de boies habilitats i lliure sobre arena,
roca i fang.
3. Que es protegeixin tots els alguers independentment de la seva fragmentació,
cobertura o extensió, tal com s'estableix a la directiva Hàbitats (Hàbitat Prioritari) i
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el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, que inclou la Posidonia oceanica al
llistat d'espècies en règim de protecció especial.
4. Que s'elimini la definició de praderia de posidònia proposada i se'n redacti una
amb criteris científics, incloent totes les praderies existents i no sols aquelles
superiors a 1 ha o amb cobertura superior al 50%.
5. Que s'elabori cartografia exhaustiva dels alguers de les balears en un termini d'un
any a partir de la publicació del Decret en el BOIB. Que aquesta cartografia
s'inclogui a les cartes nàutiques, indicant que totes les praderies són zones
prohibides pel fondeig.
6. Que les praderies de posidònia associades als sistemes dunars actius de les Illes
Balears, siguin incloses dins la categoria d'alt valor ecològic.
7. Que es faci sense esperar més un inventari d'alguers d'alta protecció i a restaurar
complet i basat en criteris científics. Que s’elabori cartografia, classificant si les
platges són urbanes, naturals o si tenen o no serveis.
8. Que el decret valori o impulsi l'estudi dels impactes dels emissaris submarins i les
aigües residuals sobre els alguers, així com la salmorra abocada per les
dessaladores, i proposi mesures correctores, si escau.
9. Que als llocs permesos s'extregui la Posidònia exclusivament amb maquinària
adient (no pesada) que no se'n dugui més arena que fulles, com passa ara.
10. Que el protocol de retirada de Posidònia quedi recollit al decret, sols es pugui
retirar l’alga morta en temporada alta i es torni a dipositar a la platja a finals de
temporada.
Palma, a 6 de novembre de 2017.
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