
DOCUMENT AL·LEGACIONS PLA
D’ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURAL
DEL PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE

LLEVANT

El Parc Natural de la Península de Llevant presenta una valors de biodiversitat que
mereixen d’una necessària protecció. Emperò, aquest territori constitueix també un espai on
els esports de muntanya s’hi venen desenvolupant des d’anys enrere, essent, donats els
valors ambientals que presenta l’espai, compatibles ambdós usos. De la mateixa manera,
aquest territori inclou un interessantissim patrimoni en forma de camins històrics que han
estat emprats com a rutes excursionistes durant anys.

D’acord amb la Resolució del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat de 31 de
maig de 2022 s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual la ciutadania pot
presentar observacions, aportacions o consideracions a l’esborrany del Projecte de decret
pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals de Llevant i s’amplien els límits
del Parc Natural de la península de Llevant.

L’article 22.2 de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de Biodiversitat estableix que “el
procediment d’elaboració dels Plans inclourà necessàriament tràmits d’audiència als
interessats, informació pública i consulta dels interessos socials i institucionals afectats i de
les organitzacions sense fins lucratius que persegueixin l’assoliment dels objectius
d’aquesta llei”. Així doncs, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, s’adhereix a
aquest tràmit d’audiència com a institució afectada i vol fer arribar les al·legacions que
s’inclouen en el present document al nou Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc
Natural de la península de Llevant.
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AL·LEGACIÓ 1

La normativa sobre protecció del medi natural, especialment en mesures restrictives, no pot
basar-se en la simple intuició o en la tradició, sinó que exigeix que les normes i els plans de
gestió es basin “en la millor evidència científica existent, articles 6.4, 27.2 i 37.2 de la Llei
42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i article 191.3 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea.

En aquest sentit, tant l’estudi de valors ambientals, com el document de diagnosi i
documentació complementària, no específiquen de forma clara que els esports de
muntanya (escalada i senderisme) constitueixen activitats que poden comprometre la
consecució dels objectius de conservació del Parc Natural de la Península de Llevant.

De fet, en el document de diagnosi quan fa referència a les activitats de lleure, exposa que
“en general es tracta d’activitats que ja es realitzen i que es podrien mantenir”. Això
xoca totalment amb la inclusió de les zones d’escalada dins la nova Zona d’Exclusió així
com el cim de la Talaia Morella ja que, com bé s’ha vist, es tracta d’activitats que ja es
realitzen i que, per tant, no han estat inconvenient per mantenir els valors naturals d’aquest
espai.

Per tant, des de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada demanem que es tingui en
compte la cartografia presentada a l’Annex 1 d’aquest document per canviar la zonificació
proposada en el nou Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals o bé s’especifiqui
concretament en la disposició transitòria tercera relativa al trànsit dins zona d’exclusió.

AL·LEGACIÓ 2

El GR 222 és un sender promogut pel Consell Insular de Mallorca que uneix Artà amb Lluc.
En alguns trams, aquest passa per diferents sistemes dunars, que amb la redacció d’aquest
PORN se’ls protegeix molt (com ha de ser) però amb aquest protecció part del recorregut
del GR 222 han quedat inclosos dins zones d’exclusió.

En aquest sentit, el procés per realitzar una modificació del traçat del GR implica tot un
procediment que ha de seguir el Consell i que ha de ser revisat i aprovat per un tècnica/a de
senders de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.

Per tant, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada demana que es pinti un tirany fora
de zona d’exclusió que es correspongui amb el traçat del GR 222.

L’alternativa que es proposa és que aquesta possibilitat de pas quedi recollida en la
disposició transitòria tercera relativa al trànsit per les zones d’exclusió, quedant redactat de
la forma següent:

Disposició transitòria tercera.
Trànsit dins zona d’exclusió
Mentre no s’aprovi el PRUG o el corresponent pla sectorial per desplegar les previsions de
l’article 30.3, segon paràgraf, l’òrgan gestor pot establir els itineraris pels quals s’haurà de
transitar, als efectes del previst a l’article 36.2, darrer paràgraf, mitjançant resolució
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motivada i amb audiència a les persones interessades. En aquest sentit això afectarà
principalment a:

- El pas pel GR 222.
- El pas cap als passos existents a la cara nord de la Talaia Moreia.
- El pas cap a les zones d’escalada equipades abans de l’inici de la redacció de

present Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals.

AL·LEGACIÓ 3

En tot l’àmbit del Parc Natural de les Serres de Llevant, l’escalada és una activitat que es ve
desenvolupant des de fa més de 40 anys. En el vessant nord de la Talaia Freda i de la
Talaia Moreia s’hi troben tota una sèrie de zones d’escalada que, amb la zonificació
proposada, queden incloses dins zona d’exclusió.

La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, previ redacció d’una memòria ambiental
(tot i que es trobava fora de l’àmbit del Parc) per part de l’equip de reequipadors, va
proporcionar ancoratges de titani per dur a terme la millora dels ancoratges de la zona
d’escalada de “na Clara”. Aquesta, a més, va comptar amb la supervisió del comitè de
seguretat i de l’antic comitè d’accessos i naturalesa. Amb la nova zonificació, aquesta zona
queda inclosa dins zona d’exclusió.

Seguint amb el mateix argumentari anterior, els documents tècnics emprats per realitzar
el nou PORN no especifiquen en cap moment que l’escalada constitueixi una activitat
que pugui ser perjudicial per la consecució dels objectius del Parc. De fet, es remarca
que és una activitat que es podrà seguint desenvolupant.

Així doncs, des de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada demanem que es tingui
en compte la proposta de zonificació inclosa dins l'annex i que es compleixi amb els articles
6.4, 27.2 i 37.2 de la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat referents a que
les zonificacions s’han de realitzar en base a la millor evidència científica existent.

Es proposa que aquesta zona passi a ser Zona d’Ús Limitat i que l’escalada sigui essent
una activitat permesa com fins ara però que s’hi puguin aplicar regulacions dinàmiques en
base a evidències científiques que així ho demostrin.
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A la cartografia anterior es mostren les localitzacions de les zones d’escalada afectades per
la nova zona d’exclusió. La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada demana que es
corregeixi la cartografia per deixar aquestes dues zones d’escalada dins la Zona d’Ús
Limitat.

L’alternativa és que s’especifiqui que, el pas cap a les zones d’escalada existents en el
moment de la redacció del nou PORN, quedi contemplat en la disposició transitòria tercera
quedant redactat de la següent manera:

Disposició transitòria tercera.
Trànsit dins zona d’exclusió
Mentre no s’aprovi el PRUG o el corresponent pla sectorial per desplegar les previsions de
l’article 30.3, segon paràgraf, l’òrgan gestor pot establir els itineraris pels quals s’haurà de
transitar, als efectes del previst a l’article 36.2, darrer paràgraf, mitjançant resolució
motivada i amb audiència a les persones interessades. En aquest sentit això afectarà
principalment a:

- El pas pel GR 222.
- El pas cap als passos existents a la cara nord de la Talaia Moreia.
- El pas cap a les zones d’escalada equipades abans de l’inici de la redacció de

present Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals.
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AL·LEGACIÓ 4

A la cara nord del Puig de sa Tudossa hi ha el Pas del Porc, el Pas dels Reclaus i el Pas
dels Torrers,, utilitzat pels excursionistes per realitzar rutes circulars des de Betlem. Aquest
pas, ja es troba consolidat però, així i tot, no és molt utilitzat i la seva freqüentació és molt
baixa. De la mateixa manera, el fet que aquest àmbit hagi estat inclòs dins zona d’exclusió
porta a pensar que les afeccions sobre la biodiversitat per les activitats excursionistes és
baixa.

Igualment, i fent referència als punts anteriors, no hi ha cap punt als informes previs a la
redacció del PORN que indiquin que aquestes activitats siguin incompatibles amb els
objectius de conservació de l’espai.

Així doncs, des de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada es demana que es deixi
transitar per dins la zona d’exclusió per anar a realitzar els passos que es troben en aquesta
zona tot especificant-ho a la disposició transitòria tercera relativa al trànsit dins zona
d’exclusió amb la present proposta de redacció:

Disposició transitòria tercera.
Trànsit dins zona d’exclusió
Mentre no s’aprovi el PRUG o el corresponent pla sectorial per desplegar les previsions de
l’article 30.3, segon paràgraf, l’òrgan gestor pot establir els itineraris pels quals s’haurà de
transitar, als efectes del previst a l’article 36.2, darrer paràgraf, mitjançant resolució
motivada i amb audiència a les persones interessades. En aquest sentit això afectarà
principalment a:

- El pas pel GR 222.
- El pas cap als passos existents a la cara nord de la Talaia Moreia.
- El pas cap a les zones d’escalada equipades abans de l’inici de la redacció de

present Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals.

AL·LEGACIÓ 5

Com s’ha pogut intuir al llarg d’aquest document, el muntanyisme (amb totes les seves
modalitats) té un pes important dins l’àmbit del Parc natural. Excursions com la Talaia
Moreia o el GR 222 son habituals dins el món dels muntyanyencs i muntanyenques.

A més, gràcies en part a aquestes activitats, molts dels camins patrimonials que es troben
dins el Parc s’han anat conservant al llarg dels anys després del seu abandonament com a
conseqüència de la decadència de l’activitat agrícola i ramadera. Això porta a pensar que la
transmissió de coneixement sobre camins, costums, toponimia, que es troba dins l’àmbit del
Parc s’ha produït en part gràcies a les activitats de muntanya.

Així doncs, des de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada es demana que, dins la
redacció del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals, el muntanyisme i totes les seves
modalitats, siguin considerades com a activitats tradicionals a partir de la modificació de
l’article 4, incloent un apartat L que quedaria redactat de la forma següent:
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Article 4
Objectius

1. Els objectius d’aquest Pla són els següents:
…
k) Integrar els efectes del canvi climàtic en les mesures de planificació i de gestió de l’espai
natural protegir per garantir-hi la biodiversitat

l) Fomentar el manteniment de les activitats de muntanyisme, i de les seves modalitats, com
a activitat tradicional dins l’àmbit del Parc Natural i assegurar que aquestes siguin
compatibles amb els objectius de conservació de l’espai.

AL·LEGACIÓ 6
Segons l’article 36.2 apartat h, l’accés a la Talaia Moreia està contemplat com a permès
amb els següents condicionants: (1) a trvés del camí que parteix des del Camí dels Presos,
(2) grups de 12 persones com a màxim, (3) entre el 15 d’agost i el 15 de gener i (4) amb la
reserva prèvia i confirmació per part de l’òrgan gestor del Parc Natural.

En aquest sentit, des de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada demanem, per
evitar possibles problemes de caràcter administratiu en cas d’accident, que les
autoritzacions per accedir a la Talaia Morella vagin condicionades a l’acceptació d’una
declaració responsable de que les persones que formen el grup disposen d’una
assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per a desenvolupar l’activitat en concret.

A més, també demanem que aquesta autorització sigui automàtica seguint el model de les
autoritzacions d’escalada i barranquisme dins el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
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PROPOSTA MODIFICACIÓ
DE LA ZONIFICACIÓ DEL
NOU PORN DEL PARC
NATURAL DE LLEVANT

Escalada

PropostaFBME
Zona d'exclusió

Zona d'ús compatible

Zona d'ús general

Zona d'ús limitat

Miquel Llompart Cànaves



PROPOSTA MODIFICACIÓ
DE LA ZONIFICACIÓ DEL
NOU PORN DEL PARC
NATURAL DE LLEVANT

pasos

PropostaFBME
Zona d'exclusió

Zona d'ús compatible

Zona d'ús general

Zona d'ús limitat

Miquel Llompart Cànaves



AFECTACIÓ DE LA NOVA
ZONIFICACIÓ DEL PORN
DEL  PARC NATURAL DE
LLEVANT AL GR 222

Etapa 1

Etapa3

Etapa2

Zonificació
Zona d'exclusió

Zona d'ús compatible

Zona d'ús general

Zona d'ús limitat

Miquel Llompart Cànaves

Zona: Cala Mesquida



AFECTACIÓ DE LA NOVA
ZONIFICACIÓ DEL PORN
DEL  PARC NATURAL DE
LLEVANT AL GR 222

Etapa 1

Etapa3

Etapa2

Zonificació
Zona d'exclusió

Zona d'ús compatible

Zona d'ús general

Zona d'ús limitat

Miquel Llompart Cànaves

Zona: Cala Torta



AFECTACIÓ DE LA NOVA
ZONIFICACIÓ DEL PORN
DEL  PARC NATURAL DE
LLEVANT AL GR 222

Etapa 1

Etapa3

Etapa2

Zonificació
Zona d'exclusió

Zona d'ús compatible

Zona d'ús general

Zona d'ús limitat

Miquel Llompart Cànaves

Zona: Arenal



AFECTACIÓ DE LA NOVA
ZONIFICACIÓ DEL PORN
DEL  PARC NATURAL DE
LLEVANT AL GR 222

Etapa 1

Etapa3

Etapa2

Zonificació
Zona d'exclusió

Zona d'ús compatible

Zona d'ús general

Zona d'ús limitat

Miquel Llompart Cànaves

Zona: Son Real 1



AFECTACIÓ DE LA NOVA
ZONIFICACIÓ DEL PORN
DEL  PARC NATURAL DE
LLEVANT AL GR 222

Etapa 1

Etapa3

Etapa2

Zonificació
Zona d'exclusió

Zona d'ús compatible

Zona d'ús general

Zona d'ús limitat

Miquel Llompart Cànaves

Zona: Son Real 2


