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1. ANTECEDENTS
En relació al anunci fet per el Sr Miquel Mir, Conseller de Medi Ambient i Territori a Palma, 19
de gener de 2021, respecte a la modificació puntual de les grafies de varies zones d’exclusió i la
creació de dues zones noves una a la zona del Puig Ciuró (puig Rodó) al massís del Caragoler de
Femenies i l’altre als penya-segats del la zona del Puig Roig. La FBME vol fer unes al·legacions i/o
aportacions a aquest document i incitar a l’administració a fer un repàs general al mateix PORN
sols en alguns temes puntuals, encara que creiem que el que s’hauria de fer es modificar la LECO
ja que en ella apareixen una sèrie d’articles i definicions que no s’ajusten a la normativa europea
de Natura 2000.
Partint del que ja va dir el Sr. Fris Hesselink, president de la Comissió d’Educació i Comunicació
de l’UICN

“Pensem que tenim la necessitat d’educar a la societat en els valors de la conservació
a la natura. Es tracta d’un gran error. Per suposat, la societat hauria de contar amb
una educació ecològica adequada, però de l’educació sols podem esperar una gent
mes preparada per a prendre decisions. No podem esperar de l’educació ( a no ser
que sigui adoctrinament) que la gent prengui les decisions (que per a nosaltres son)
les adequades”

La resolució diu:
1. Iniciar el procediment de modificació puntual del Pla d’ordenació dels recursos naturals
(PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març.
2. Adoptar la proposta inicial de modificació puntual del Pla d’ordenació dels recursos naturals
de la Serra (PORN) de Tramuntana de 19 de gener de 2021.
3. Designar la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat com a òrgan encarregat de la
instrucció del procediment i, en particular, ordenar-li que substanciï els tràmits d’audiència, de
consulta a les administracions territorials i d’informació pública prevists a l’article 9.4 de la Llei
5/2005.
Amb tot, es considera que, atenent al caràcter quantitatiu i qualitatiu de la modificació i
d’acord amb l’informe de 19 de gener de 2021, aquesta no constitueix un canvi substancial o
essencial del PORN, atès que únicament s’aborda una qüestió molt puntual plantejada per
l’Ajuntament de Pollença i es delimita una nova zona d’exclusió -que representa un 0,32% de la
superfície terrestre del Paratge. Aquests canvis es tradueixen en la modificació de quatre
articles del PORN (dels 102 articles que actualment té) i de quatre plànols de l’annex
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cartogràfic (dels aproximadament 130 plànols que conté el Pla), i tot això únicament en relació
amb una matèria -l’accés i l’estada en zones d’exclusió.

2. PROPOSTA D’AL·LEGACIONS

1) La FBME proposa en un inici modificar les prohibicions que es defineixen a les
zonificacions i per tant fer una petita modificació al article 62 del PORN de serra de
Tramuntana. Aquelles modificacions que proposa la FBME estan redactades en
vermell:

Article 61. Règim general
Respecte al nou paràgraf que s’afegeix a l’apartat segon d’aquest article, es proposa:
En el cas de les activitats recreatives, excepcionalment s’hi podrà autoritzar el trànsit a peu per
camins i senders existents per accedir a béns d’interès cultural o al domini públic marítim
terrestre, per motius culturals, educatius, esportius o d’altre tipus degudament justificats.

Article 62. Matriu d’usos recreatius i esportius.
a) Zones d’exclusió: prohibits els usos recreatius i esportius de qualsevol classe. Es podran
autoritzar de forma puntual amb justificació de no generació de perjudicis ambientals.
b) Zones d’ús limitat: Prohibits els esports de competició o que impliquin l’emissió de
renous. Aquestes activitats podran ser objecte d’autoritzacions puntuals sempre que
siguin guiades i no interfereixin sobre els objectius de conservació imposant les
oportunes condicions i restriccions si escau.
Autoritzables Permesos els usos recreatius.

c) Zones d’ús compatible: Permès l’ús recreatiu. L’ús esportiu de competició o que impliqui
l’emissió de renous és autoritzable però no camp a través. Si es camp a través s’haurà
de fer respectant els ratis dels informes de l’organisme ambiental.

d) Zones d’ús general: És permès l’ús recreatiu i l’esportiu inclòs el de competició. Això no
obstant, si l’ús esportiu s’ha de desplegar camp a través, entès això com aquelles
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activitats que es desenvolupen fora de camins o tiranys existents, o implica l’emissió de
renous, serà un ús autoritzable.

Pel que fa a la cartografia, la FBME llança també una sèrie d’al·legacions a la nova zonificació de
les zones d’exclusió, concretament a les zones de Cala Castell, Puig Major, Puig Roig i Puig Rodó
i el Mirador del Parieti o de la Creveta.

1) Cala Castell – Cala Estremer
Tornant a la part que es proposa modificar, per part de la FBME ho trobem necessari i adequat
per accedir a Cala Castell, però a la vegada s’hauria de reobrir l’accés a cala Estremer i adequar
l’antic sender de pescadors que hi accedia però que en aquets anys de prohibició deu a ver
desaparegut engolit per la vegetació (majoritàriament càrritx) de la zona per on transita.
Com diu la disposició: Es una evidencia que esa disposición transitoria tercera señala que el
tráfico a pie por caminos o senderos , o la utilización del dominio público terrestre para usos
comunres y gratuitos es un uso autorizable.
L’objecte de la modificació que ara es pretén del PORN de la Serra de Tramuntana és hi ha de
ser per donar resposta a la petició del Ajuntament de Pollença.
Aplicant aquets supòsits també s’hauria de poder accedir des de l’interior a Cala Estremer i no
sols per via marítima.
La FBME demana modificar també la zona d’exclusió que afecta a l’accés a dita cala i permetre
l’accés de 20 persones mes a la mateixa.
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Com es veu a la cartografia anterior, s’ha pintat Cala Estremer com a zona d’ús compatible per
assegurar la possibilitat d’accedir-hi tant per via marítima com terrestre.
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2)

Puig Major

En aquest indret trobem correcte que les instal·lacions militars quedin fora de la zona d’exclusió,
però també demanem un canvi mes enllà de la zona militar que es vol excloure i deixar un
corredor per accedir al vèrtex geodèsic de la serra de na Rius.
Igualment demanem un canvi en la cartografia de la zona nord del puig Major en la zona de la
coma dels Ribells, on es podria deixar un corredor en la zona central de la torrentera ja que no
ens consta la presencia d’espècies en perill en aquesta zona.

4

6

DOCUMENT D’AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PORN DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA
3) Mirador de sa Creueta (mirador d’en Parietti)

A mes d’excloure la zona del parking i la zona pavimentada del mirador la FBME demana reduir
la zona del interior cap a la carretera i la zona dels penya-segats, ja que en els mateixos no hem
trobat cap informació tècnica de la seva declaració com a zona d’exclusió i es troben en un estat
lamentable per la brutícia que hi llencen els visitants no conscienciats amb la conservació.
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De la mateixa manera, també es proposa deixar un pas prop de la Penya del Migdia que està 20
metres dins l’actual zona d’exclusió, i que permetria accedir al zona d’escalada sud de la Creveta.
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4) Puig Roig i Caragoler de Femenies
Com ja hem dit anteriorment, estem d’acord que la colonització espontània del voltor Lleonat
es tot una fita ecològica i encara mes que la seva reproducció sigui tot un esdeveniment ecològic,
també som coneixedors que aquesta espècie sols surt de les seves colònies per alimentar-se i
torna a dormir a elles, per tant han de tenir alguna protecció especial, aquets voltors han creat
la seva colònia en un espai que no estava protegit i han surat la seva descendència sense cap
protecció especial, ja que la zona que han triat es una zona poc transitada i que sols es accessible
els diumenges al tractar-se d’una propietat privada.
Els voltors no son unes aus territorials com els rapinyaires i per tant el pas d’excursionistes i/o
altres visitants per baix dels seus nius no els provoca massa molèstia si aquest es fa sense renous
estridents, mes problemàtica te el pas per la zona superior del penya-segat on si poden
interpretar alguna ingerència al seu espai, també entenem que la presencia d’escaladors en la
colònia podria interferir la seva tranquil·litat, cal dir que en la zona dels penya-segats de la Tossa
de sa Marina no existeixen vies d’escalada i que aquestes necessitarien d’una autorització prèvia
de la conselleria per poder-se instal·lar ( això ja limita la presencia d’escaladors) a mes es un lloc
sols accessible els diumenges i per una zona molt concreta de la finca i no es aquesta.
La FBME proposa que aquest sigui sols Zona ZEPA i si no fos possible es reduís la zona d’exclusió
sols a 20m per sota el penya-segat i 35m per sobre.
Amb aquesta reducció no es veuria afectat l’antic camí de Mossa a Cosconar, camí que era l’unic
accés fins els anys 60 a Cosconar, aquest camí es el que surt a la guia del Foment de Turisme del
any 1964 i que el mateix Foment fa fer una sèrie d’intervencions així com el del costat de la mar
els anys 50 i es per tal afecte que almanco un cop per setmana els excursionistes poden gaudir
d’aquesta clàssica excursió.

9

DOCUMENT D’AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PORN DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA

10

DOCUMENT D’AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PORN DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA

A la imatge anterior s’ha marcat l’antic camí de Mossa a Cosconar que surt al número 28 de les
Rutes Amagades de Mallorca publicat l’any 1968 i que, amb aquesta nova zona d’exclusió hi
quedaria inclòs i es perdria el seu ús.
La part del únic niu dels penya-segats del puig Ciuró i Puig Rodo s’hi hauria d’aplicar la mateixa
teoria exposada abans i reduir l’àrea de la zona d’exclusió deixant fora de la mateixa el senderó
que puja al cim del Caragoler de Femenies des de les cases de Mosset.
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A la imatge superior adjunta es pot veure el camí d’accés al Puig Caragoler des de Mosset que
sortia publicat a les Rutes Amagades de Mallorca en el seu número 67 de l’any 1976 i que, com
s’ha dit, es veuria afectat per aquesta nova zona d’exclusió.

5) Castell del Rei
El Castell del Rei constitueix una de les joies de la Serra de Tramuntana, un dels tres castell
roquers de Mallorca i que fou l’últim reducte de resistència a les tropes catalanes que van envair
Mallorca el 1229. Un fet important és que el 30 de novembre de 1993 fou declarat Bé d’Interès
Cultural (RI-51-0008481).
Amb aquesta nova modificació puntual on s’afegeix un segon paràgraf a l’apartat segon de
l’article 61 on s’exposa que de forma excepcional es “podrà autoritzar el trànsit a peu per camins
i senders existents per accedir a béns d’interès cultural”. Tot i que aquest punt possibilitaria
l’accés al Castell del Rei pensem que aquest s’hauria de cartografiar com a zona d’ús limitat,
posant-t’hi limitacions durant l’època de nidificació (sense prejudici de l’obtenció de
l’autorització per part de la propietat) tal com es dona en altres indrets de la Serra de
Tramuntana.
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3. ALTRES CONSIDERACIONS
La FBME te moltíssimes altres propostes de modificació del text del actual PORN, però com diu
la resolució sols se vol realitzar la modificació de la grafia d’algunes de les zones d’exclusió i
implantar-ne dues noves.
Com ja hem demanat dit i reiterat en moltíssimes ocasions el PORN de la Serra de Tramuntana
no contempla el senderisme com una activitat tradicional dins la Serra, cosa que no sabem
encara com no es va contemplar en el seu moment, i que ens agradaria que ara es corregís. El
senderisme es l’activitat mes antiga que podem trobar a la Serra, en un inici per motius de feina
i des de fa mes de 150 anys com a gaudi dels espais naturals. Es l’únic PORN d’un espai
muntanyenc del estat espanyol que no contempla el senderisme com activitat tradicional.
Les modificacions en les grafies proposades les trobem molt sensates i ja anys enrere les havíem
avisat, el que no es va fer en el seu moment va ser revisar si les zones de protecció dels punts
que es volen excloure afectaven a camins, o zones habituals de pas i per tant no interferien
negativament sobre la protecció.
Partint de la declaració de Tenerife que va sorgir de IX seminari d’espais naturals organitzat entre
la Federación Española de Deportes de Montaña i EUROPARC España on es tractaren temes de
us públic i esportiu de les diferents figures de protecció i la gestió de les mateixes podem recalcar
alguns punts de la declaració i dels punts que s’acordaren com útils per una bona governança,
implicació dels visitants en la conservació i adequació de la mateixa a la millora de les situacions
actuals i al elevat índex de visitants urbanites.
A tots els espais protegits trobem una sèrie de fets constatats:
1) El medi natural s’està comportant com un espai de necessitat per la societat actual. I es
a la vegada l’espai on es desenvolupen els esports de Muntanya.
2) Part dels llocs mes emblemàtics per el seu interès paisatgístic, etnològic o per ser fites
d’altura rellevant (cims Culminats) constitueixen punts d’atracció pels visitants i usuaris,
dels quals la pròpia administració i les empreses turístiques d’esports en la natura solen
incloure en les seves guies.
3) En aquests punts emblemàtics se comença a notar problemes de massificació puntuals
en determinades èpoques i concentrats en caps de setmana (Torrent de Pareis, cims
propers al embassament de Cuber, etc…).
4) Per atendre les demandes de la societat actual al accés al medi natural , volem constatar
la necessitat de l’especialització professional i la millora de la capacitació del personal
dels ENP en la gestió i regulació de les Activitats esportives (recomanaríem no fe rus de
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autoritzacions especifiques, ja que el 95% dels usuaris, tant locals con turistes les
desconeixen) per regulacions estacionals que son mes fàcils de visualitzar amb cartells
per els visitants.
5) De la mateixa forma es necessari incrementar la formació ambiental als responsables
de clubs, associacions, organitzadors i federació.

La FBME proposa:
1. Fomentar la governança entre administració i societat en les zones d’interès per la practica
esportiva: acords d’us, crear figures de co-gestió, potenciar ajudes fiscals o mesures
compensatòries als propietaris de finques.
2. Establir mecanismes de coordinació interadministrativa per oferir respostes integrades i
coherents des de les parts implicades, turisme, ordenació del territori, medi ambient i esports.
3. Dissenyar programes específics de seguiment i avaluació de les Activitats esportives i la
seguretat en els ENP
4. Les limitacions i regulacions han de ser clares i reversibles, anul·lant-se quan desapareix la
causa que les va motivar
5. Reforçar la informació a visitants, usuaris i esportistes dels aspectes de seguretat i les pautes
de comportament ambiental per evitar i minimitzar accidents i impactes als ENP.

Article 63. Esports i activitats de risc

1. L’escalada, el ràpel (No es una activitat en si, es una tècnica de descens. Per tant
demanem llevar la paraula ràpel d’aquest punt), el vol lliure, el descens de
torrents, el barranquisme (descens de torrents i barranquisme es exactament el
mateix, està doncs duplicat), i altres activitats de risc són autoritzables permeses
amb regulacions a tot l’àmbit territorial de Pla excepte en les zones d’exclusió en
les quals són un ús prohibit. Això no obstant, a les zones d’exclusió, l’organisme
gestor podrà autoritzar aquestes activitats de forma puntual amb justificació de
no generació de perjudicis ambientals i a les zones d’ús limitat serà una activitat
permesa/regulable de forma motivada quan sigui necessari per assolir els
objectius de conservació.
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ARTICLE 64. ACAMPADA

S’afegeix el punt 3.
El bivac sense tenda serà una activitat permesa/regulable excepte en les zones
d’exclusió que serà una activitat no permesa.

Zona d’exclusió Puig de Massanella
No inclòs en aquesta resolució però ens trobem un altra zona problemàtica a la cara Nord del
Puig de Massanella, la ruta mes habitual en l’actualitat per el Pas de n’Argentó,i per tant la mes
concorreguda travessa per dins una zona d’exclusió, en un tram d’uns 50m. La FBME demana
també la modificació d’aquesta grafia per deixar l’itinerari fora d’aquesta zona.
A la vegada si mirem els mapes de la zona de reserva natural veiem que hi ha un passadís per
poder accedir als passos mes habituals d’accés al cim des de el Coll del Prat, pas des Forat i pas
de sa canal. La FBME demana també la correcció de la grafia i deixar aquesta zona fora de la
zona d’exclusió, ja que en els mateixos no hi trobem especies amenaçades. Ja que aquesta zona
d’exclusió es per vegetació (teixos; arbres de Visc, Pomeres bordes i altres rupícoles) que no
trobem a la zona dels passos.
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