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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 7911
Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2004, d’inici de l’elaboració d’una disposició de caràcter general ampliant el llistat
de LICS i ZEPAS a l’àmbit de les Illes Balears, en el compliment
de les directives comunitàries 79/409/CE I 92/43/CEE.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Medi
Ambient, en sessió celebrada el dia 23 d’abril, adoptà, entre altres, l’Acord
següent:
«Primer. Iniciar el procediment d’elaboració d’una disposició de caràcter
general, l’avantprojecte del qual figura com annex al present acord, per aprovar
l’ampliació del llistat de LICS i la declaració de ZEPAS sol·licitada per la Unió
Europea, encarregant a la Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de
Medi Ambient la tramitació del projecte de disposició fins a la seva aprovació
definitiva per aquest Consell de Govern.
Segon. Respecte a la llista de LICS del punt primer de l’acord del Consell
de Govern de 28 de juliol de 2000, obrir un tramit d’ d’audiència als propietaris, Ajuntaments i Consells Insulars i altres interessats que es puguin veure afectats.
Tercer. Encomanar a la Conselleria de Medi Ambient, així com a les
Administracions Públiques competents, el vetllar perquè els espais inclosos a
totes les llistes proposades tant a data d’avui com a l’acord de 28 de juliol de
2000 no es deteriorin abans de què s’aprovin les pertinents llistes de LICS o es
declarin les ZEPAS. Amb aquesta finalitat fins que s’aprovin les llistes de LICS
o es declarin les ZEPAS s’aplicarà el règim jurídic de protecció recollit a l’article 6, apartats 2, 3 i 4 de la Directiva Habitats 92/43/CEE. L’òrgan competent
per entendre si un pla o projecte afecta en forma apreciable a un lloc serà la
Direcció General de Biodiversitat. L’òrgan competent per avaluar les implicacions pels objectius de conservació serà la Comissió Balear de Medi Ambient.
Quart. Facultar al Conseller de Medi Ambient per remetre al Ministeri de
Ambient còpia d’aquest acord i del seu annex per tal que les llistes siguin incorporades a la proposta del Regne d’Espanya, sense perjudici del resultat final de
la tramitació
Cinqué.. Notificar el present Acord i el seu annex als Consells Insulars i a
tots els ajuntaments de les Illes Balears, així com publicar-lo en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, a afectes del seu general coneixement.»
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i altres interessats que es puguin veure afectats.
En compliment de l’esmentat acord de 28 de juliol de 2000, es va trametre al Ministeri de Medi Ambient i a la Comissió Europea les propostes de llistes recollides en els annexos del l’Acord. No obstant, i a pesar del que disposava l’Acord no es va continuar la tramitació del Decret per a la declaració de les
ZEPAS i per tant, no es va obrir el tràmit d’audiència als propietaris i altres interessats, així com el d’intervenció dels ens locals.
Posteriorment, en data 25 d’abril de 2003, la consellera de Medi Ambient
va dictar resolució d’inici de la proposta d’ampliació de l’aportació balear a la
Xarxa Natura 2000.
Per tal de donar en el sí d’un procediment, la necessària publicitat a aquestes llistes resulta necessari l’elaboració d’una disposició de caràcter general per
a l’aprovació de les llistes d’aquests llocs integrades per les ampliacions que
s’han imposat des de la Comissió per a l’acompliment dels objectius de la Xarxa
Natura 2000.
La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea incideixen
en què les autoritats dels estats membres vetllin perquè els espais inclosos a la
llista proposada no es deteriorin abans que s’aprovi la llista comunitària, en aplicació del principi de precaució. En un sentit anàlog es pronuncia el Tribunal de
Justícia de les Comunitats Europees (assumpte “Marismas de Santoña), en el
sentit de que “un estado miembro no puede eludir su obligación de proteger un
espacio que, según criterios ornitològicos, merece ser protegido y no declaralo
zona de protección especial”.
Per això s’ha considerat convenient també dotar a aquests llocs d’importància comunitària d’un règim de protecció més alt del que els correspondria en
aplicació de les Directives, seguint també en aquest punt les recomanacions de
la Comissió.
Per tot l’anterior, a proposta del conseller de Medi Ambient, d’acord amb
el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de
… de …de 2004

DECRET
Article 1

1. Les zones que figuren relacionades a l’annex I i cartografiades com
l’ampliació del 2004 a l’annex II del present decret, en compliment d’allò que
estableix l’article 4 del Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, tenen la consideració de llocs d’importància comunitària (LIC) proposats per a la contribució de les Illes Balears al compliment dels objectius i requisits de la Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna
silvestres.
2. El règim jurídic d’aquests espais es el derivat de l’aplicació dels apartats 2, 3, 4 de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE.
Article 2

Palma, 29 d’abril de 2004
La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

ANNEX
DECRET ../…., DE .. DE …, PEL QUAL S’APROVA EL LLISTAT DE
LLOCS D’INTERÈS COMUNITARI (LIC) I ES DECLAREN LES ZONES
D’ESPECIAL PROTECCIÓ PER A LES AUS (ZEPA) A L’AMBIT DE LES
ILLES BALEARS.
El Consell de Govern, en data 28 de juliol de 2000, va acordar l’aprovació de la llista de 82 llocs d’interès comunitari (LIC). En aquest acord es facultava la conselleria de Medi Ambient per trametre l’Acord al Ministeri de Medi
Ambient, als efectes que es senyalen al propi acord i per fer-ne les tramitacions
futures en els llocs que fossin acceptats per la Comissió Europea.
D’altra banda, la Unió Europea, mitjançant escrit tramitat pel Ministeri de
Medi Ambient, de data 18 de març de 2003 (registre d’entrada a la conselleria
de data 4 d’abril de 2003), va comunicar al Govern de les Illes Balears les conclusions de la Comissió Europea sobre la llista espanyola, instant una revisió i
ampliació dels llocs proposats.
Al mateix acord esmentat s’acordava iniciar els tràmits per a la declaració, mitjançant decret, de les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPAS),
obrint respecte d’aquests, un tràmit d’audiència als propietaris, consells insulars

1. Els llocs que figuren relacionats a l’annex I i cartografiats com l’ampliació del 2004 a l’annex III del present decret queden declarats Zones
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), com a contribució de les Illes
Balears al compliment dels objectius i requisits de la Directiva 79/409/CEE
relativa a la conservació de les aus silvestres.
2. El règim jurídic d’aplicació a aquestes zones es el que resulta de l’aplicació de les directives comunitàries i la normativa bàsica estatal de transposició.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin o que siguin incompatibles amb allò que disposa aquest decret.
Disposició final
Aquest decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.”
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ANNEX I

PROPOSTA BALEAR NATURA 2000 (Abril 2004)
MALLORCA
CODI
ES0000013*
ES0000014*
ES0000015*
ES0000016*
ES0000017*
ES0000018*
ES0000019*
ES0000020*
ES0000021*
ES0000022*
ES0000023*
ES0000024*
ES0000025*
ES0000026*
ES0000027*
ES0000028*
ES0000029*
ES0000030*
ES0000031*
ES0000032*
ES0000035*
ES0000039*
ES0000040*
ES0000041*
ES0000042*
ES0000043*
ES0000044*
ES0000045*
ES0000057*
ES0000058*
ES0000059*
ES0000060*
ES0000061*
ES0000062*
ES0000063*

NOM
SERRAL DEN SALAT
ES RAJOLÍ
DE CALA DE SES ORTIGUES A
CALA ESTELLENCS
PUIG DE NA BAUÇA
PUIGPUNYENT
PORT DES CANONGE
S’ESTACA-PUNTA DE DEIÀ
ES BOIXOS
TORRE PICADA
MONCAIRE
MONNÀBER
BÀLITX
GORG BLAU
BINIARROI
PUIG D’ALARÓ-PUIG
D’ALCADENA
MOSSA
MUNTANYES DE POLLENÇA
FORMENTOR
CALA FIGUERA
CAN PICAFORT
PUNTA DE N’AMER
ÀREA MARINA COSTA DE
LLEVANT
CALES DE MANACOR
PORTOCOLOM
PUNTA DES RAS
RANDA
XORRIGO
ÀREA MARINA CAP DE
CALA FIGUERA
MOLA DE SON PACS
PUIG DES BOIXOS
PUIG DE SES FITES
PUIG DE S’ESTREMERA
PUIG GROS
ALARÓ
PUIG DES CASTELL
TORRENT DE MORTIX **
TORRENT DE LLUC**
TORRENT DES GUIX**

LIC
X
X

ZEPA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MENORCA
CODI

NOM

LIC

ES0000001*
ES0000002*
ES0000004*

CAP NEGRE
CALA ALGAIRENS
PUNTA REDONAARENAL DEN CASTELL
CALA EN BRUT
CALETA DE BINILLAUTÍ
AREA MARINA PUNTA
PRIMA-ILLA DE L’AIRE
DE CALA LLUCALARI A
CALES COVES
ARENAL DE SON SAURA
BARRANC DE SANTA ANNA
BARBATX
CAPELL DE FERRO

X
X

ES0000005*
ES0000006*
ES0000009*
ES0000011*
ES0000012*
ES0000067*
ES0000068*
ES0000069*

ZEPA

X
X
X
X
X
X
X
X
X

EIVISSA i FORMENTERA
CODI

NOM

LIC

ES0000049*
ES0000050*
ES0000051*

COSTA DE L’OEST D’EIVISSA
ELS AMUNTS D’EIVISSA
ÀREA MARINA DE SES
MARGALIDES
ÀREA MARINA DE TAGOMAGO
ÀREA MARINA DEL
CAP MARTINET
CALA SAONA
PLATJA DE TRAMUNTANA
PLATJA DE MIGJORN
NORD DE SANT JOAN

X
X

ES0000052*
ES0000053*
ES0000054*
ES0000055*
ES0000056*
ES0000065*

* Codi provisional
** Incorporats a la proposta de juliol de 2000
ANNEX II (LIC)

X
X
X
X
X
X
X

ZEPA
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ANNEX III (ZEPA)
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CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
Num. 7402
Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació que autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal d'una sala de 9m2 del tercer pis del carrer
de la Rosa, 3, de Palma, a la Societat Balear d'Educació Ambiental (exp. patr. 23/04).
Identificació de l’expedient
Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació que autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal d'una sala de 9m2 del tercer pis del carrer de la Rosa,
3, de Palma, a la Societat Balear d'Educació Ambiental (exp. patr. 23/04).
Fets i fonaments de dret
1. L'Excel·lentíssim Ajuntament de Palma va cedir a l’Administració autonòmica de les Illes Balears, durant un període de noranta-nou anys, l'edifici situat
al carrer de la Rosa, 3, de Palma. Aquesta cessió va ser aprovada pel Consell de Govern el 4 de maig de 1995 i formalitzada en el Conveni firmat el 15 de maig
del mateix any.
2. L’estipulació V del Conveni esmentat en el primer punt, la qual autoritza expressament la comunitat autònoma de les Illes Balears a concertar amb altres
entitats i associacions sense ànim de lucre el manteniment, el funcionament i la gestió de serveis que s’hagin d’ubicar a l’edifici esmentat referència.
3. La sol·licitud de la presidenta de la Societat Balear d’Educació Ambiental d’un local per dur a terme les activitats pròpies de l’entitat.
4. La Proposta de resolució d’inici de l’expedient de la consellera de Salut i Consum de 12 de febrer de 2004, que va tenir entrada a la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació el 18 de febrer de 2004, juntament amb la resta de la documentació, mitjançant un ofici de la secretària general de Salut i Consum amb data
de 12 de febrer de 2004.
5. La resta de la documentació i els informes jurídic i pressupostari que figuren en l'expedient de Patrimoni 23/2004.
6. La Resolució d’inici de l’expedient firmada pel conseller d’Economia, Hisenda i Innovació el 24 de febrer de 2004.
7. La Proposta de resolució del director general de Patrimoni de 6 d’abril de 2004.
8. Les atribucions que em confereix l'article 87.g de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni, de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
9. La secció 5a del capítol 1r del títol IV de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la resta de disposicions
aplicables.
10. El Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.
11. El Decret 32/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació.
Resolució
Primer. Autoritzar la cessió d’ús gratuïta i temporal a la Societat Balear d’Educació Ambiental d’una sala, amb una superfície de 9m2, situada al tercer pis
del núm. 3 del carrer de la Rosa, de Palma.

