
       
 
 
Aina Comas Delgado, en representació del Grup municipal Alternativa per Artà, Manuel 
Galán Massanet, en representació del Grup municipal PSOE i Maria Antònia Sureda Martí, 
en representació del Grup municipal El Pi _Proposta per les Illes_ i; presenten, per al seu 
debat a la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que s’ha de celebrar el 
proper dia 25 de gener de 2021, la següent  

MOCIÓ: ACORDS DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ EN RELACIÓ A LES ÀREES 
RECREATIVES A LES FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DEL GOVERN AL TERME 
MUNICIPAL D’ARTÀ QUE, SEGONS S’ESTABLEIX A LA LLEI 2/2020 (“LLEI COVID”), 
ES PREVEU QUE REALITZI L’INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)  

EXPOSAM:  

Vista la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de 
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions 
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 
(en endavant, llei COVID) on, a la Disposició Addicional 5a., es preveu la creació per part de 
l’IBANAT, així com la seva gestió, d’un seguit d’equipaments recreatius com a 
infraestructures d'ús públic destinades al gaudi i l'esbarjo dels ciutadans de les Illes Balears 
al medi natural, molts dels quals ubicats a les finques públiques propietat del Govern al 
nostre terme municipal (veure: ANNEX 1. Mapes que acompanyen la disposició addicional 
cinquena).  

Vist que aquesta Llei estableix també a la Disposició 5a. als punts 3r., 4t. i 5è., que: 3. Els 
equipaments recreatius gestionats per l'IBANAT que figuren en l'annex 1 d'aquesta llei 
quedaran exempts de llicència d'activitat. No Obstant això hauran de complir els plans 
especials d'ANEI, plans de gestió de Xarxa Natura, PORN o PRUG d'espais naturals 
protegits o qualsevol instrument anàleg de conservació de la natura. Així mateix, per a 
l'adopció dels actes administratius que en regulin l'ús i les activitats, caldrà demanar 
informes sectorials preceptius que escaiguin. 4. Les actuacions de manteniment i millora en 
aquests equipaments recreatius han de ser en tot cas considerades actuacions pròpies de 
gestió de la infraestructura, i no quedaran subjectes a la tramitació de la llicència municipal. 
5. Per dur a terme les actuacions previstes en els punts 3 i 4 anteriors, l'IBANAT haurà de 
sol·licitar l'informe preceptiu a l'ajuntament corresponent. L'informe s'haurà d'emetre en el 
termini d'un mes. Si no s'ha emès en el termini esmentat l'informe es considerarà favorable.  

Vist que la totalitat de les finques públiques propietat del Govern de les Illes es troben 
incorporades al Lloc d'Importància Comunitària (LIC) i Zona d’Especial Protecció de les Aus 
(ZEPA) Muntanyes d'Artà (ES0000227), que no compten encara amb els corresponents i 
obligatoris Plans de Gestió aprovats.  

Vistes les diferents mocions aprovades per aquest Ple, l’any 1.999 i el passat 2016, 
d’instància al Govern de les Illes reclamant: que es redacti d’un pla d’ordenació de 



recursos naturals (PORN) a la serra de Llevant; que es recuperi l’abast del Parc Natural de 
Llevant, al terme municipal d’Artà, a la seva extensió de 200 i que inclogui, com a mínim, la 
seva extensió al LIC Muntanyes d’Artà; i que es comprometin tots els mitjans indispensables 
per dotar el Parc Natural de Llevant dels instruments necessaris per a una gestió adequada, 
confluint amb les eines que ja són d’obligatori compliment per part de la UE, com ara els 
plans de gestió dels LIC.  

Vist que els darrers anys i, especialment, els anys 2019 i 2020, l’afluència d'excursionistes i 
visitants als espais naturals protegits del nostre municipi s’ha vist disparada, de manera 
especial a indrets propers a la mar i fràgils com ara CalosCamps, a la finca de Es Canons, 
Na Clara, Es Caló, Camí de l’ermita de Betlem, per centrar-nos només en la zona propera a 
la finca pública de Es Canons.  

Vist el comunicat emès per la Conselleria de Medi Ambient i Territori el passat dia 5 de 
desembre, en què s’anunciaven ”actuacions que s’estan duent a terme des de l’IBANAT per 
a habilitar la zona d’acampada a la finca pública. Així, aquesta nova instal·lació permetrà un 
màxim de 250 persones i comptarà amb una zona amb bancs, taules i fogons, a més d’altres 
equipaments recreatius. Tant l’espai d’acampada com el recreatiu, comptaran amb zones 
adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.  

A més, hi haurà lavabos i dutxes, a banda de dues instal·lacions de fusta que serviran com a 
recepció i magatzem de llenya. Energèticament, la zona d’acampada funcionarà de forma 
autosuficient i amb energia renovable”.  

Vista la reacció popular contrària a aquest nou equipament recreatiu, a partir de la publicació 
al diari Última Hora dia 16 de desembre, materialitzada en diferents recollides de signatures 
(com ara: ¡No instale un camping en la reserva natural de LLevant! o No ens toqueu Es 
Canons que, en poques hores, varen signar ja gairebé un milenar de persones).  

Vist que, a la mateixa finca de Es Canons, la Llei COVID hi preveu, així mateix, l’habilitació 
d’una àrea d’aparcament que ocuparia una zona de 10.500 metres quadrats, aparcament 
que ha d’afegir necessàriament més pressió humana a la ja existent.  

Vist el comunicat emès pel Grup d’Ornitologia Balear dia 21 de desembre, que fem nostre en 
la seva integritat, incloses le reclamacions al Govern, i que reproduïm a continuació:  

El GOB considera inadequades les dues zones d’acampada projectades per Medi Ambient 
a Artà.  
Implicaran un important increment de la pressió d’ús públic a dues zones on no s’ha avaluat 
la capacitat de càrrega ni l’impacte d’aquestes instal·lacions.  
La Conselleria de Medi Ambient i Territori va anunciar la setmana passada que el proper 
estiu estarà habilitada una nova zona d’acampada a la finca artanenca d’Es Canons. La 
capacitat prevista és de 250 persones, i comptarà amb els equipaments, instal·lacions i 
serveis necessaris.  
Aquest projecte deriva de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i 
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en 
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi 
ocasionada per la COVID-19 (en endavant, llei COVID). Aquesta llei preveu a la disposició 
addicional cinquena que una sèrie d’equipaments recreatius gestionats per l’IBANAT no 
requeriran llicència d’activitat. Entre ells es troben refugis, àrees recreatives, zones 
d’acampada i aparcaments, entre altres instal·lacions.  



Pel que fa a les zones d’acampada, a part de les tres ja existents a l’entorn de Lluc (Es 
Pixarells, Sa Font Coberta i Marjanor) en planteja dues de noves a Artà, a les finques d’Es 
Canons i a s’Alqueria Vella.  
La zona projectada en Es Canons ocuparia 13.500 metres quadrats i s’ubicaria entre les 
cases d’Es Canons i la carretera de Betlem, a una zona antigament conrada i ara coberta 
per garriga i pinar. La zona d’acampada duria associada una àrea d’aparcament, situada a 
l’altre costat de la carretera, i que ocuparia una zona de 10.500 metres quadrats que tal i 
com s’han grafiat s’estenen sobre garriga amb pinar i també sobre vials de l’avortada 
urbanització d’Es Canons.  
La proximitat a la mar i la facilitat d’accés, precisament destacades per responsables de la 
CMAT durant la seva visita a la zona, consideram que són factors de risc per aquest espai 
natural, que previsiblement patirà problemes de massificació i de gestió de l’ús públic si el 
projecte va endavant. Actualment no existeix cap altra zona d’acampada litoral a Mallorca, 
pel que ja es pot imaginar que el seu ús serà ben intens. A n’això li hem d’afegir l’impacte de 
l’aparcament associat, que a més de ser utilitzat pels senderistes que ja hi aparquen 
actualment haurà de donar cabuda a n’aquesta nova necessitat, i per tant haurà de tenir 
capacitat per més de 150 cotxes.  
La segona àrea d’acampada prevista es situaria a la finca de S’Alqueria Vella, on actualment 
s’ubica el centre de visitants del Parc Natural de la Península de Llevant. La capacitat 
prevista per aquesta altra zona d’acampada no ha estat declarada per part de la CMAT, però 
tal i com apareix a l’annex de la llei COVID s’estendria sobre 13.836 metres quadrats de 
zona de conreus. En aquest segon cas la llei no preveu cap aparcament associat, suposam 
que per què ja existeix un aparcament vora en centre de visitants. Però s’ha de tenir en 
compte que l’actual aparcament ja queda ple els caps de setmana només amb els cotxes 
dels senderistes. Consideram que preveure aquesta nova zona d’acampada a un indret 
sense capacitat per acollir més vehicles demostra una greu manca de previsió i apunta, igual 
que en el cas anterior, a una insuficient reflexió prèvia sobre els efectes de les noves 
instal·lacions projectades.  
La llei COVID estableix que els equipaments disposats “hauran de complir els plans 
especials d'ANEI, plans de gestió de Xarxa Natura, PORN o PRUG d'espais naturals 
protegits o qualsevol instrument anàleg de conservació de la natura”. El Pla de Gestió 
Natura 2000 Muntanyes d’Àrtà (que afectaria les dues zones) encara no existeix, tot i que el 
termini que va establir la Comissió Europea per disposar d’ell va finalitzar el 2012 (aquesta 
situació és compartida amb la resta d’espais Natura 2000 que encara no tenen pla de gestió 
aprovat, que lamentablement són bastants). El Parc Natural de la Península de Llevant es 
troba des de l’abril de 2019 en procés d’ampliació i de redacció d’un nou PORN. Així, 
sembla bastant irresponsable preveure noves instal·lacions d’ús públic de magnitud i 
impacte molt rellevant quan no es disposa prèviament dels corresponents instruments de 
planificació (PORN i Pla de Gestió Natura 2000) que estableixin les necessitats 
d’equipament del parc natural i defineixin les seves característiques atenent a la capacitat de 
càrrega de l’espai i a la salvaguarda dels valors naturals que es podrien veure afectats.  

Davant això, instam a la Conselleria de Medi Ambient i Territori a:  
- descartar les dues zones d’acampada d’Artà tal i com estan previstes a la llei COVID i 
paralitzar qualsevol intervenció sobre les zones on s’havien projectat. 
- impulsar amb la urgència requerida el nou PORN de la Península de Llevant i el Pla de 
Gestió Natura 2000 de les Muntanyes d’Artà.  
- definir les futures instal·lacions d’ús públic en funció dels criteris establerts als documents 
de planificació esmentats, i no fer-ho prèviament com ens trobam en aquest cas. - una 



vegada que s’hagin proposat als documents de planificació, acordar prèviament les noves 
instal·lacions amb l’ajuntament, al que tanmateix s’haurà de demanar informe segons 
disposa la llei COVID, i que en el cas d’Artà sempre ha destacat pel seu impuls a la 
protecció i gestió sostenible dels seus espais naturals.  
 
Per aquests motius, proposam els següents  

 
ACORDS:  

- Demanar a la Conselleria de Medi Ambient que impulsi amb la urgència necessària el nou 
PORN de la Península de Llevant i el Pla de Gestió Natura 2000 de les Muntanyes d’Artà.  

- Que mentre no estigui redactada aquesta documentació descarti la zona d’acampada d’Es 
Canons i l’aparcament associat, tal i com estan previstos a la llei 2/2020, i paralitzi qualsevol 
intervenció sobre les zones on s’havien projectat.  

- Que per tal de definir les futures instal·lacions d’ús públic que s’hagin d’ubicar a Es Canons 
i a la resta dels espais naturals protegits del nostre municipi es tinguin en compte els criteris 
establerts als documents de planificació.  

- Que tot i que la propietat de la finca és de la Comunitat Autònoma es consensui amb 
l’Ajuntament d’Artà, com a part interessada, i sempre sobre la base de la preceptiva 
planificació i ordenació de l’espai natural, les futures actuacions que la Conselleria hi prevegi 
desenvolupar.  

- Que també es tingui en compte dins aquesta planificació tant el refugi que hi ha projectat a 
la llei 2/2020 com les cases que es tenen cedides a l’Ajuntament d’Artà i que aquest empra 
en moltes ocasions com a zona d’acampada.  

 

Artà, 18 de gener de 2021. 

 


