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Sr.	Vicenç	Vidal	Matas,	Conseller	de	Medi	Ambient	Agricultura	i	Pesca:	

	
FRANCESC	 XAVIER	 MAS	 BALLESTER	 major	 d’edat,	 amb	 DNI	 núm.	 43114781-Q	 en	 qualitat	 de	
Coordinador	de	 l’Associació	TERRAFERIDA,	entitat	 legalment	constituïda,	 inscrita	en	el	Registre	
d’Associacions	de	la	Delegació	del	Govern	a	Balears	amb	NIF	G-57943177	i	amb	domicili	al	carrer	
Bunyola	nº4,	1er.	pis	de	Palma	(correu-e:	terraferits@gmail.com),	
	
EXPOSA:	
	
hem	tengut	accés	al	Projecte	de	Decret	sobre	la	Conservació	de	la	Posidonia	oceanica	a	les	Illes	
Balears	i	volem	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	consideram	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	presentam	les	següents	AL·LEGACIONS:	
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1. Que	 s’introdueixin	mesures	 de	 conservació	 efectives	 de	 les	 praderies	 de	 Posidonia	
oceanica.	

2. Que	es	prohibeixi	de	forma	clara	el	fondeig	tant	d'ancoratge	des	d'embarcacions	com	
el	 fixe	 de	 les	 autoritzacions	 temporals,	 sobre	 fons	 de	 posidònia	 i	 voltants,	
independentment	de	l'extensió,	cobertura	i	catalogació	de	la	praderia.	Que	el	fondeig	
sols	sigui	permès	als	camps	de	boies	ecològiques	habilitats	 i	 lliure	sobre	arena,	roca	i	
fang	a	una	distància	mínima	de	5	metres	de	la	mata	de	posidònia.	

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	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%.	 Es	 podria	 emprar	 la	 definició	 recollida	 a	 la	
directiva	 hàbitats	 de	 la	 Unió	 Europea	 o	 una	 superfície	 mínima	 de	 1	 metre	 quadrat	
recollida	a	la	literatura	científica	(Unsworth	&	Cullen-Unsworth,	2017).	

5. Que	s'elabori	cartografia	exhaustiva,	que	sigui	vinculant,	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	 el	 decret	 tengui	 en	 compte	 els	 impactes	 dels	 emissaris	 submarins	 i	 les	 aigües	
residuals	sobre	els	alguers,	així	com	la	salmorra	abocada	per	les	dessaladores,	i	proposi	
mesures	 correctores.	 Que	 tots	 els	 emissaris	 hagin	 d’abocar	 a	 zones	 on	 no	 hi	 hagi	
praderies	de	posidònia	 i	que	 l’aigua	vessada	tengui	una	qualitat	acceptable	segons	 la	
legislació	vigent.	

7. Que	la	retirada	de	restes	de	posidònia	als	llocs	permesos	es	reguli	per	plans	de	gestió	
dels	Ajuntaments	i	s’obligui	que	la	extracció	es	dugui	a	terme	amb	maquinària	adient	
(no	 pesada)	 només	 en	 temporada	 alta	 i	 es	 retornin	 les	 restes	 a	 la	 platja	 a	 finals	 de	
temporada.	Que	s’elabori	cartografia,	classificant	si	les	platges	són	urbanes,	naturals	o	
si	tenen	o	no	serveis.	

8. Que	s’estableixi	un	règim	de	sancions	al	decret,	amb	una	sanció	mínima	de	200€	per	
les	 infraccions	 lleus.	Que	 l’àrea	mínima	d’afectació	 per	 considerar	 una	 sanció	 com	a	
greu	 sigui	 de	 0,25	 m2	 (en	 condicions	 òptimes	 faria	 falta	 com	 a	 mínim	 5	 anys	 per	
recolonitzar	aquesta	àrea),	enlloc	d’un	metre	quadrat	com	a	la	versió	actual	del	decret.	

9. Que	s’habiliti	un	cos	d’agents	de	medi	ambient	de	 la	mar	que	vetlli	pel	compliment	
d’aquest	decret.	Que	es	doti	de	mitjans	per	assegurar	la	vigilància	i	que	els	agents	de	
medi	ambients	tenguin	potestat	sancionadora.	

10. Que	s’eliminin	 les	noves	figures	de	protecció	(praderies	d’alt	valor	 i	a	restaurar)	 i	es	
garanteixi	una	protecció	efectiva	de	totes	les	praderies	de	posidònia.	Els	alguers	d’alt	
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valor	es	podrien	catalogar	com	a	“monuments	naturals”	que	haurien	d’incloure	a	més	
de	 les	altines,	 les	praderies	de	posidònia	associades	als	sistemes	dunars	actius	de	 les	
Illes	Balears	 i	 les	praderes	 contínues	 sense	 fragmentar.	En	el	 cas	de	 les	praderies	en	
mal	estat	de	conservació	que	s’elaborin	plans	de	restauració	efectius	i	es	prohibeixi	la	
instal·lació	de	camps	de	boies.	

11. Que	 es	 vinculin	 les	 estratègies	 de	 protecció	 amb	 instruments	 de	 gestió	 dels	 espais	
naturals	protegits.	

12. Que	es	defineixi	 l’àmbit	d’aplicació	d’aquest	decret:	aigües	 interiors,	espais	naturals	
protegits	i	una	milla	des	de	la	línia	de	costa,	com	indica	la	directiva	marc	d’aigua	que	
deixa	 en	mans	 de	 les	 comunitats	 autònomes	 la	 potestat	 de	 garantir	 una	 qualitat	 de	
l’aigua	 acceptable,	 ja	 que	 la	 posidònia	 és	 clau	 en	 el	 manteniment	 de	 la	 qualitat	 de	
l’aigua.	

13. Que	s’estableixi	un	sostre	clar	del	nombre	de	boies	ecològiques	que	es	col·locaran	a	
cada	una	de	les	Illes	Balears.	La	instal·lació	dels	nous	camps	de	boies	ha	de	seguir	un	
pla	general	de	gestió	de	fondeig	basta	en	criteris	tècnics	i	científics.	

14. Que	el	comitè	posidònia	tingui	major	representació	de	les	associacions	ecologistes	i	
conservacionistes.	Així	 com	 està	 definit	 al	 decret	 està	molt	 descompensat	 amb	 una	
gran	majoria	de	membres	de	l’administració	pública,	demanam	que	hi	hagi	una	major	
representació	de	la	societat	i	de	les	entitats	ecologistes.	

15. Que	es	 consideri	 incloure	al	decret	altres	espècies	de	 fanerògames	marines	 com	 la	
Cymodocea	nodosa	i	la	Zostera	noltii.	

16. Que	 es	 consideri	 "àmbit	 reduït"	 el	 que	 suposi	 una	 superfície	 inferior	 a	 1	 metre	
quadrat.	

17. Si	es	mantenen	les	noves	figures	de	protecció	(praderies	d'alt	valor	i	a	restaurar)	que	
es	faci	sense	esperar	més	un	inventari	d’alguers	d’alta	protecció	i	a	restaurar	complet	i	
basat	en	criteris	científics,	que	inclogui	com	a	praderies	d'alt	valor,	a	més	de	les	altines,	
les	 praderies	 associades	 a	 sistemes	 dunars	 actius	 i	 les	 praderies	 contínues	 sense	
fragmentar,	i	que	inclogui	com	a	praderies	a	restaurar	praderies	que	tenen	compromès	
el	 seu	estat	de	conservació	degut	a	contínues	agressions,	com	 la	de	dins	 la	badia	de	
Portocolom	o	la	de	la	Colònia	de	Sant	Jordi.	

18. Que	s'eliminin	tots	els	morts	o	boies	il·legals	que	hi	ha	actualment	sobre	praderies	de	
Posidonia.	 Consideram	 que	 aquestes	 boies	 il·legals	 destrueixen	 l’hàbitat	 i	 l’espècie	 i	
s’hauria	de	garantir	la	seva	retirada	en	aquest	decret.	

	

Palma,	a	28	de	novembre	de	2017.	

	
	

VOLEM	MÉS	I	MILLOR	PROTECCIÓ	PER	LA	POSIDÒNIA	A	LES	ILLES	BALEARS!	




