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PRESIDENT PARLAMENT: 
Atenció. Comen<;a la Sessió. Per desenvolupar el 

primer punt de 1'0rdre del Dia relatiu al Dictamen 
de la Comissió no Permanent, constitllida en virtut 
d'acord d'aquest PIe de dia 7 de desembre de 1983, té 
la paraula la Secretaria Primera del Parlament per 
donar lectura íntegra al Dictamen de la Comissió es
mentada; té la paraula D.a Catalina Enseñat. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Comisión No Permanente sobre propuesta de nor

mativa de Protección d'Es. Trenc, Salobrar, Covetes, Sa 
Rapita. 

Presidente: Excmo. Sr., El Presidente de esta Co
misión, cumplimentando el encargo que el Pleno del 
Parlamento le tiene conferido y dando cumplimiento 
a lo que se ordena en el artículo 117 del Reglamento 
Provisional de esta Cámara, tiene el honor de elevar a 
V.E. el Dictamen emitido por el Pleno de la Comisión 
a los efectos de que se sirva imprimir en la tramita
ción que proceda; Dios guarde su vida muchos años, 
Palma de Mallorca, 23 de Enero de 1984. Firmado, Je
rónimo Albertí. 

Comissió constituIda amb l'específic objecte de 
proposar al PIe d'aquest Parlament una normativa que 
comtempli la protecció d'Es Salobrar, Es Trenc, Ses 
Covetes i Sa Rapita. La Comissió No Permanent cons
titUIda amb l'específic fi de propasar al PIe del ParIa
ment de les Illes Balears una normativa que contempli 
la protecció d'Es Salobrar, Es Trenc, Ses Covetes i Sa 
Rapita, ha examinat les Proposicions de Llei redac
tades per la Ponencia constitllida a l'efecte, i el seu 
informe, i de conformitat amb l'article 117 del vi
gent Reglamnet, té l'honor de dur al Sr. President de 
la Cambra el següent Dictamen: Preliminar. l.-El pre
sent informe ha estat elaborat com a resultat de la 
reunió de la Ponencia de la Comissió deIs dies 7 i 13 
de desembre de l'any 1983, i deIs dies 10, 12, 17, 18 i 
19 de gener de l'any 1984. 2.-En les actuals circums
tancies administratives damunt l'area que es pretén 
protegir, consideram que l'actuació parlamentaria per 
assegurar la protecció integral s'ha d'aconseguir per 
via legislativa d'acord amb les competencies exclusives 
de l'Estatut d'Autonomia de les IIles Balears, en els 
apartats 3 i 20 de l'article 10. Article 10-3. Ordenació 
del Territori; litoral inclos urbanisme i habitatge. Ar
ticle 10-20. Patrimoni monumental, Cultural, Historie i 
Paisatgístic d'interes per a la Comunitat Autonoma 
sense perjudici del que disposa l'article 149-1-8 de la 
Constitució. 3.-La Comissió considera que l'actuació 
legislativa s'ha d'exercir a través de dues Lleis, una 
de caracter general, Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees 
Naturals d'Especial Interes, i una altra de caracter es
pecífic sobre Es Trenc i Salobrar de Campos, Llei de 
dec1aració d'Es Trenc i Salobrar de Campos com a 
Area natural d'Especial Interes habilitada per l'ante
rior. 4.-La Comissió aprova el projecte de Proposició 
de Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d'Es 
pecial Interes, amb l'exposició de motius i articulat que 
s'adjunta. 5.-La Comissió aprova el Projecte de Pro
posició de Llei de declaració d'Es Trenc, Salobrar de 

Campos, com a Area Natural d'Especial Interes amb 
l'exposició de motius i articulat que s'adjunta. 6.-Fi
nalment, la Comissió proposa la immediata tramitació 
per Sessió Extraordinaria de les dues Proposicions de 
Llei esmentades, pel procediment de lectura única, en 
qualsevol cas, per tramit d'urgencia, superposant tots 
els tramits possibles i demanant al Consell de Govern 
de la Comunitat Autonoma la més rapida comunicació 
al Parlament del seu criterio Llei d'Ordenació i Pro
tecció d'Arees Naturals d'Interes Especial. Exposició 
de Motius: A les Illes Balears, hi existeixen arees amb 
unes característiques naturals que fan necessari arbi
trar mesures, que en permetin la protecció respecte 
deIs processos de degradació per desenvolupament ur
banístic que les amenacen. Els nivells de protecció pre
vists en el Pla Provincial d'Ordenació de les Balears i 
en els Plans i en les normes municipals, no són prou 
concrets per a poder assegurar l'ordenació efectiva d'a
questes arees, amb l'objectiu de la defensa deIs valors 
naturals d'interes especial que contenen. Per una aItra 
banda, competeix a la Comunitat Autonoma la regula
ció urbanística d'aquests espais, ja que el seu interes 
supera l'ambit municipal i el de cada illa, havent d'es
ser considerats patrimoni coHectiu de tota la Comuni
tat. En conseqüencia, és necessari desenrotllar una 
legislació específica d'ordena~i6 i protecció, que asse
guri prous espais d'interes especial per a la Comunitat 
Autonoma que s'hi emparin, 'un regim urbanístic abso
lutament respectuós amb els valors naturals que es de
fensen. L'article 27 de l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears, atribueix al Parlament l'exercici de la 
Potestat Legsilativa en aquelles materies de la seva com
petencia, i resulta atribllida a la Comunitat Autónoma 
la competencia exclusiva en materia d'Urbanisme i Or
denació del Territori, en virtut de l'article 10, apartat 
tercer. Igualment, l'apartat vinte del mateix article de 
l'Estatut, atribueix a la Comunitat Autonoma la com
petencia exclusiva en materia del Patrimoni paisatgís
tic d'interes per a la Comunitat Autonoma, i per tant, 
constatada la necessitat de procedir a la protecció de 
determinades arees d'interes especial, el Parlament, 
usant de les facultats que té atribllides, procedeix a 
l'aprovació de la present Llei d'Ordenació i Protecció 
d'Arees Naturals d'Especial Interes, amb la finalitat 
d'establir el marc jurídic per aconseguir els objectius 
d'ordenació, protecció i conservació de les arees ·natu
rals que el Parlament estimi que requereixe~ del re
gim indicat. Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Na
turals d'Especial Interes. Article primer. És finalilat 
de la present Llei l'ordenació, conservació i protecció 
de les arees naturals d'especial interes per a la Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears. Article segon. Són 
Arees Naturals d'Especial Interes aqllells espals que 
pels seus singulars valors naturals, tant sigui sol, flora, 
rauna o paisatge, si:guin declarats com a tals pe r Llei 
dd Parlament de les Illes Balears. Article tercer. 1 a 
declaració d'un espai com a Area Natural d'Esrecial 
Interes, produira en el seu ambit territorial els següents 
efectes: 

a) Els terrenys quedaran cIassificats com a sol no 
urbanitzable d'especial protecció. 
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b) Quedaran sense efecte els Plans, Projectes d'Ur
banització, Llicencies d'Edificació, ús del sol, i parceHa
ció disconformes amb l'esmentada classificació. 

Article quart. Els Plans directors territorials de 
coordina ció, Pla provincial, Plans Generals, i normes 
subsidiaries i de planejament que es redactin, revisin, 
modifiquin o adaptin, hauran de respectar, a l'ambit 
de les Arees Naturals d'Especial Interes, les determina
cions de la present Llei. Article cinque. El Govern en 
el terme maxim de tres mesos a partir de la promul
gació de la Llei de decIaració d'una area natural d'es
pecial interes, iniciara la formació d'un Pla Especial 
de protecció que desenvolupi les determinacions deIs 
articIes 18, 19 i 21 de la Llei del SOl. ArticIe sise. La 
llei que declari un espai com a area natural d'especial 
interes, establira el regim urbanÍstic transitori aplica
ble al sol no urbanitzable d'especial protecció fins a 
l'entrada en vigor del Pla especial de protecció esta
blert a l'article anterior. ArticIe sete. La declaració 
d'un espai com a area natural d'especial interes, com
portara la utilitat pública deIs terrenys afectats. Ar
tiele vuitc. La Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
podra exercitar els drets de tanteig i retracte , en tOLes 
les transmissions oneroses inter vivos de béns i drets 
sobre te rrenys situats a l'interior deIs espais decIarats 
com a area natural d'especial interes, en la forma que 
es determini reglamentariament. Article nove. El Govern 
de la Camunitat Autonoma, previ informe favorable 
de la Comissió Provincial d'Urbanisme, podra declarar 
necessaria i urgent l'ocupació de terrenys inclosos en 
un area natural d'especial interes als efectes de la seva 
expropiació o imposició de servituds. Article dese. La 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, habilitara 
els credits oportuns per a la millor gestió i desenvolu
pament de les arees que aquesta Llei ordena i pro te
geix, sense perjudici de les coHaboracions d'altres or
ganismes i corporacions públiques o privades i de 
particulars. Dispossició Addicional. En tot allo no re
gulat per la present LIei, regira la LIei de regim del 
sol i ordena ció urbana. Disposicions finals. Primera. 
Rom autoritza el Govern de la Comunitat Autonoma 
per a dictar les disposicions necessaries per l'aplicació 
i desenvolupament d'aquesta Llei. Segona. La present 
Llei vigira al dia següent al de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma. Llei de 
declaració d'Es Trenc, Salobrar de Campos, com a Area 
Natural d'lnteres Especial. Exposició de motius: La 
Llei d'ordenació i protecció d'Arees Naturals d'Interes 
Especial estableix la via jutídica per a la preservació 
de tots aquells espais que contenguin valor s geologics, 
ecologics o paisatgístics singulars. Tal vega da sigui l'es
pai natural conegut per Es Trenc, Salobrar de Campos, 
un deIs que reuneix més merits perque hom el declari 
arca natural d'interes especial. D'una banda, el sistema 
de dunes d'Es Trenc, que separa Es Salobrar de la 
mar, és un deIs més extensos i millor conservats que 
hi ha a les Balears, amb dunes de fins a vint-i-tres me
tres d'altaria i d'una profunditat de fins a un quilo
metre a comptar des de la línea de la costa. És noto
ria la fragilitat i escassesa d'aquest tipus de formacions 
dunars, la qual cosa, juntament amb els notables va-

lors paisatgístics que inclou, tant a les zones cobertes 
de vegetació arboria com a les arees descobertes, en 
fan molt necessaria la protecció. D'altra banda, Es Sa
lobrar és una zona humida d'interes singular malgrat 
les transformacions que suposa, en part de l'ambit 
d'aquest, l'establiment de l'explotació Salinera. Per la 
configuració plana amb aigües molt superficials i amb 
vegetació escassa, és l'habitat més adequat per a les 
aus nidícoles que existeixen a les Balears. També és no
tori l'interes que hi ha als mitjans científics de tot el 
món per la preservació de totes les zones humides. La 
conveniencia de la protecció de l'espai natural d'Es 
Trenc i Es Salobrar de Campos ha estat remarcada a di
versos informes de l'lnstitut per a la Conservació de la 
Natura, fonamentalment en "El estudio de los Arena
les de Campos, Laguna del Salobrar y su comarca», 
elaborat el 1979, i a l'«Informe sobre el impacto eco
lógico del proyecto de urbanización Ses Covetes en el 
espacio Natural d'Es Trenc», redactat l'octubre de 1983, 
a instancies del Parlament de les Illes Balears. El cri
teri d'ICONA és coincident amb les opinions emeses 
per nombroses Entitats Científiques Espanyoles i Eu
ropees, i pel pes de l'opinió pública, clarament mani
festat a favor de la conservació d'Es Trenc-Salobrar. 
La protecció integral d'Es Trenc-Salobrar, la necessitat 
de la qual ha estat majoritariament expressada en Pro
posició no de Llei del Parlament de les Illes Balears, 
és especialment urgent. Per tot aixo, i a l'empara d'alla 
que disposa la Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees 
d'Interes Especial, dispos: Article primer-o Es declara 
Area Natural d'Especial Interes l'espai situat dins el 
municipi de Campos, Mallorca, anomenat Es Trenc
Salobrar de Campos, a tots els efectes prevists a la 
Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d/Espe
cial Interes. Article segon.- L'area natural d'especial 
interes d'Es Trenc-Salobrar de Campos estara delimi
tada per: límit entre els municipis de Campos i Ses 
Salines des del mar fin s a la carretera local de Cam
pos a la Colonia de Sant Jordi. Carretera local de 
Campos a la Colonia de Sant Jordi des del punt an
terior fins a la carretera del Consell Insular de Ma
llorca número 6014, de S'Arenal a Ses Salines, conegu
da també com a circuit estrategic. Carretera del Con
sell Insular de Mallorca número 6014 des del punt 
anterior fins a arribar a la carretera del Consell Insu
lar de Mallorca número 6031, de Campos al circuit es
trategic. Camí de Sa Barrala Vella des del punt ante
rior fins a l'inici de la seva prolongació a Sa Barrala 
Nova . Prolongació del camÍ anterior fin s a arribar al 
camí vell de Ses Covetes; camí vell de Ses Covetes des 
del punt anterior fins que topa amb el camí de Ses 
Covetes; camí de Ses Covetes des del punt anterior 
fins la carretera local de Campos a La Rapita. Carre
tera local de Campos a La Rapita des del punt ante
rior fins al Club Nautic de La Rapita; línia que une ix 
el punt anterior amb la costa vorejant el Club N~lUtic 
de La Rapita. Línia costera des del punt anterior fins 
a topar amb la línia que delimita el clos urba de Ses 
Covetes en el Pla general de Campos, aprovat defini
tivament el 27 de gener de 1974. Vorera del clos urba 
de Ses Covetes segons delimi tació del Pla general de 
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Campos, aprovat definitivament el 27 de gener de 1974, 
fins que topa amb la costa. Unia costera des del punt 
anterior fins que topa amb el límit deIs termes muni
cipals de Campos i Ses Salines. La delimitació descrita 
queda grafiada en el pl~mol annex. Disposició Transi
toria.- El regim urbanístic transitori aplicable al sol 
no urbanitzable d'especial proteccíó fins a l'aprovació 
del pla especial de protecció, previst a I'article 5 de la 
LIei d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d'Espe
cial Interes, sera el següent: Zona primera.- Segons 
delimitació que queda grafiada al planol annex, a la 
qual s'aplicaran les determinacions establertes en el 
Pla provincial d'ordenació de Balears, aprovat defini
tivament el 4 d'abril de 1973, per als elements paisat
gistics singulars. Zona segona.- Constituida pels ter
renys compresos entre la delimitació de la zona prime
ra i la delimitació de l'Area Natural d'Especial Inte
res establerta a l'article segon de la present LIei, com 
queda grafiat al planol annex, a la qual s'aplicaran les 
determinacions estabIcrtes en el Pla Provincial d'Orde
nació de Balears, aprovat definitivament el 4 d'abril 
de 1973; els paisatges preservats a arca agrícola-rama
dera, amb l'excepció de I'ús de vivenda que queda ex
pressament prohibit. Disposicions finals.- Primera.
Hom autoritza el Govern de la Comunitat Autonoma 
per editar les disposicions necessaries per a l'aplicació 
i desenvolupament d'aquesta LIei. Següna.- La present 
LIei vigira al dia següent al de la seva publicadó al 
Butlleti Oficial de la Comunitat Autonoma. Palma de 
Mallorca, a 19 de gener de l'any 1984. Sgt.: Jeroni AI
bertí, Sebastia Serra. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Una vegada feta lectura del Dicta

men, procedeix, de conformitat amb el que hern acor
dat la Mesa del Parlarnent i la Junta de Portaveus, 
obrir el debat 'mediant' un torn a favor, un tom en 
contra o fixacíó de posicions en el seu caso Els Srs. 
Diputats que, en nom del seu Grup, vulguin intervenir 
dins el tom a favor, volen aixecar el bra~, per favor? 
D. Sebastia. Serra i D. Jeroni Albertí. Sebastia., li toca 
a vos te de menor a major; a voste, D. Sebastia. Serra; 
ido, vol intervenir D. Jeroni Albertí? 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, jo, més que un 

t01-n a favor en nom del meu grup, com a President 
de la Comissió que va rebre l'enóirrec d'elaborar una 
normativa que asseguri la protecció de la zona d'Es 
Trenc-Salobrar, vull més que res, dins el suport total 
i absolut a la proposta que fa aquesta comissió, dir, 
explicar als Srs. Diputats com es va desenvolupar el 
treball dins la nostra comissió. Jo vull destacar, en 
primer !loe, el vertader esperit de coHaboració, d'arri
bar a trobar una solució que hi havia i que hi ha hagut 
dins els grups que han integrat aquesta comissió. Varem 
partir 'inclús' de distintes propostes que els grups po
lítics havien fet d'acord amb la seva manera d'entenclre 
la problematica que asseguras la protecció d'Es Trenc
Salobrar; que dins ponencia, una volta que varern te
nir per un informe jurídic emes pels serveis d'aquesta 
casa, en el qual es deia que podíem avan<;ar segons 

l'Estatut pels articles que se citen avui en el Dictamen 
que presentam en aquest Plenari del Parlament, varem 
arribar, acostan t postures, d'una Proposició de LIei 
que hi havia per part del meu grup, que se cenyia ex
clusivament a Es Salobrar-Trenc amb caracter singular 
i altres propos' es que hi havia quant a 'apoiar' una re
solució del Parlament que obligas el Govem 
a complir el que havíem pensat, dins la ponencia amb 
un esperit constructiu, hi va haver propostes distlntes 
i concretament una proposta del Grup Socialista, que 
va esser acceptada per tothom, de primer anar a la 
norma1iva que avui presentam al Pie, del Plenari del 
Pilrlament. Primer fer una LIei, o una Proposició de 
LIei, que si accepta el Parlament es tramitara 
esper que s'aprovara; que sigui la Llei un marc ge
neral, on es desenvolupin després les accions singu
lars a distints punts de la geografia de les Illes Ba
lcars. Es va fer una Proposta de Llei d'ordenació i 
protecció d'arees naturals d'interes especial, perque 
creiem que aixo, encara que, en certa manera, 'retra
saya' una solució definitiva a la protecció d'Es Trenc
Es Salobrar, creava un marc jurídic d'igualtat per a 
totes les IIles Balears, i no anavem exclusivament a 
fer una Proposició de LIei cenyida a un espai concret, 
delimitat, que podria suposar, a pesar de la validesa 
de la Proposició de LIei, i de la LIei en el seu cas, pre
sentava un agravi comparatiu quant a la resta de 
les Illes Balears, de la Comunitat Balear. Per aixo va 
entendre la Ponencia, ja d'entrada, que era molt ·mi
llor fer la proposta en el sentit que ve, fer una propa
sició de LIei que s'ha llegida aquí, d'ordenació i protec
ció d'arees naturals d'interes especial, que una volta 
que hagués tramitat i aprovat aquesta Llei, i d'acord 
amb ella, es presentaria ja la LIei concreta de protec
ció de l'area, que varem rebre per encarrec del PIe del 
Parlament, aquesta Comissió, l'endlrrec de treure una 
normativa amb caracter simple. Hi va haver dins la 
Comissió distints criteris sobre si una normativa po
dria arribar a esser el que nosaltres presentam avui; 
el criteri que va 'prevaleixer' és que una normativa no 
era en caracter singular d'una LIei, sinó que era la nor
mativa que permetes arribar a la protecció integral de 
la zona d'Es Salobrar, d'Es Trenc-Salobrar. Per aixo, 
jo vull, com a President de la Comissió, destacar, per 
damunt de tot, el vertader esperit d'arribar a solucions 
que ens permetessin presentar avui, afortunadament, 
una proposta que pensam que la Comissió dins la seva 
discussis.? o dins la seva aportació d'idees i solucions, 
han miIlorat moltíssim la idea inicial que hi havia per 
un grup i per l'altre, perque, en conjunt, crec que hem 
tret una normativa realment que va amb caracter ge
neral; no hi ha ningú que es pugui sentir singularment 
tractat, sinó que es va fer la Llei marc, des de la qual 
es podra, en aquest moment, vendra després, si s'apro
va aquesta LIei, la LIei especial d'Es Salobrar-Es Trenc, 
com poden venir altres LIeis per altres espais tant a 
Menorca, Eivissa, Formentera ¡Mallorca. Pens que 
una de les coses més importants d'aquesta Comissió, 
per ventura ens podríem demanar si de totes mane res 
hem de sotmetre a votació la presa en consideració 
d'una Proposició de LIei, de les dues Proposicions de 
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Llei, tenia sentit una Comissió que arriba a aquesta 
conclusió? Jo pens que tenia sentít, entre altres raons, 
perque una volta que hem acostat postures, una volta 
que hem arribat, almenys una majoria de la Comissió, 
a trobar acceptable per a tots nosaltres aquesta solució, 
s'ha assegurat una majoria que permetra arribar a 
bon port aquest informe; és a dir, el que va dins 
¡'informe de les propostes, quant en forma de Propo
sicions de Llei avui en tenim una un poc més tard, si
guin sotmeses al PIe del Parlament per la seva accep
tació a tramit de la Proposició de Llei. Aixo és el que 
jo volia dir, donant per descomptat que, com a Por
taveu del Grup Regionalista, aquesta proposta té tot 
el nostre suport va tenir tota la nostra dedicació amb 
interes de fer-ho el millor possible; va tenir, com els 
altres Grups varen tenir, la flexibilitat suficient per
que tots fes sin millor el que un Grup tot sol hagués 
proposat i no hagués sortit tan bé, i en virtut d'aixo, 
jo, com a President de la Comissió, vull agrair pública· 
ment la gran coHaboració i l'esperit constructiu que 
hi ha hagut a una Comissió que s'ha creat especialment 
per aquest Parlament, i que pens que és un model, que 
és un exemple que dins el nostre Parlament es poden 
fer grans coses quan ancm pel camí de l'esperit cons
tructiu, per l'esperit no desqualificador, sinó amb un 
aire realment interessat en trobar les millors solucions 
per a la nostra tena. Res més, mol tes gracies, Sr. Pre
sident, Srs. Diputats. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Té la paraula D. Sebastia 

Serra Busquets, del Partit Socialista de Mallorca 
(PSM). Disposa, Sr. Serra, de deu minuts. 

SEBASTIA S ERRA: 
Gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista vol 

manifestar, en primer lloc, la seva satisfacció per ha
ver arribat a un acord, a una Comissió que, en princi
pi, semblava que podria es ser un acord dificultós, pero 
que creim que és satisfactori, ja que aquest acord ar
riba a dues Proposicions de Llei que són positives, 
que marquen un nivell de protecció acceptable pel 
nostre territori, que estan d'acord amb el nostre Esta· 
tut d'Autonomia i que no creen conflictes amb la le
gislació estatal damunt aquest tema. Pero Esquerra 
Nacionalista també té el deure d'esser clarivident da
munt una serie d'aspectes d'aquest tema que ens ocu
pa, d'ordenació territorial, d'espais naturals en gene
ral, i d'Es Trenc-Salobrar de Campos en particular, i 
hem de fer per aixo una mica d'historia, i hem de dir 
en primer lloc que en el Butlletí del Parlament de les 
Illes Balears, de 4 de novembre del 83, hi havia una 
Proposició no de Llei del Grup Socialista, que va es ser 
discutida, que va esser aprovada per aquest Parlament 
amb els vots afirmatius del Grup Socialista, del Grup 
Regionalista i d'Esquerra Nacionalista; pero que tamo 
bé hi varem afegir un tema, que era que s'inicias ur
gentment la tramitació perque Es Salobrar i Es Trenc 
fos pare natural. No varem entendre, i ho varem denun
ciar, que algun Grup, concretament el Grup Regiona
lista, no volgués acceptar en aquell moment el tema de 

parc natural, quan a més arnés tothom havia parlat 
públicament que la solució era comen<;ar aquesta tra
mitació, comen<,:ar afer feina en el tema del pare na
tural. Ens va sorprendre que el Parlament entras a una 
via de lentitud, que entras a una via que ha fet que 
aquest tema, des del mes de novembre fins avui, dia 
8 de febrer, hagi tengut el tema damunt taules, dins ca· 
laixos; fent feina, és evident, i tots els grups Parla
mentaris n'hem feta, pero pensam que hi ha un 'retras' 
notable damunt tota aquesta problematica. Durant tot 
aquest temps hi ha hagut vertaderament inquietud, 
feina, pero també hi ha hagut una mica de demagogia, 
una mica de demagogia pública respecte a veure qui 
són salvadors, qui són destructors; en una paraula, 
creim que no s'ha anat amb la velocitat, amb la promp
titud que el Parlament podria haver tingut en aquest 
tema. Per aixo hem de dir que han passat tres mesos 
i 'pico' i hem de dir que hi ha un tema que Esquerra 
Nacionalista (PSM), va denunciar al seu moment, dia 
9 de desembre del 83, que era el tema d'indemnitza
cions; han passat tres mesos i el Govern de la Comu
nitat Autonoma no va acceptar els recursos que decla
rayen la zona no urbanitzable, i per aItra banda, entre 
la decisió del Govem Autonom i els tres mesos, pen
sam que hi haura unes indemnitzacions quantioses. Per 
aItra part, la creació d'una Comissió, si bé ha estat po
sitiva quant a la feina parlamentaria, i quant al que 
plantejam avui aquí,' hem de dir que aq1).esta Comis
sió ha tingut problemes seriosos a l'hora de trami
tar aquestes dues propostes de Llei, fins al punt que 
han hagut de ser una cinquena part deIs Diputats d'a
questa Cambra, que presentassin les dues Proposicions 
de Llei, i no precisament a mode de fer-ho la Comis
sió, com semblava que era el preceptiu i el normal. 
Conseqüentment, pensam que en aquests moments, si 
no hi hagues hagut aquesta dinamica de lentitud par
lamentaria, la llei marc que hem de comen~ar a dis
cutir d'aquí una estona ja podria estar aprovada, i la 
d'Es Trenc podria estar ja en aquests moments en tra
mitació. Pero malgrat aquesta lentitud i malgrat 
aquests aspectes positius i negatius que hi ha hagut 
en aquest procés, Esquerra Nacionalista (PSM) dema
na el vot afirmatiu i a tot el Dictamen que s'ha llegit, 
als punts preliminars i també a tot el demés que for
ma part del Dictamen; i volem recordar que malgrat 
la lentitud que denunciam i hem denunciat per al 
tema sobretot de les indemnitzacions i per al tema de 
¡'eficacia del Govern Autonom, que pensav~m que s'ha
via de demostrar; perO malgrat tot aixo, repetesc que 
demanam el vot afirmatiu íntegre en el Dictamen, per
que hi ha un punt sis del preliminar que volem recor
dar, que diu: Finalment, la Comissió proposa la imme
diata tramitació per Sessió extraordinaria de les dues 
Proposicions de Llei esmentades pel procediment de 
lectura única, en qualsevol cas pel 1ramit d'urgencia, 
superposant tots els tramits possibles i demanant al 
Consell de Govem de la Comunitat Autonoma la més 
rapida comunicació al Parlament del seu criterio És a 
dir, que malgrat el 'retras', pensam que la feina feta 
tindra un resultat positiu si la lectura única i el proce
diment d'urgencia són efectius i, per tant, podem aca-
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bar amb aquest tema amb un resultat no només de 
protecció dels territoris, sinó el cost més baix de tota 
la nostra població. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Sebastia Serra. D. Joan Francesc Triay 

Llopis té la paraula. 

FRANCESC TRIA y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, 

per a la protecció de l'espai Es Trenc i Salobrar de 
Campos, la Llei del Sol té en la nostra opinió instru
ments suficients. Pero el Govern de la Comunitat Aut&
noma no els va valer emprar en el moment oportú per 
fer-ho, que era el moment de l'aprovació definitiva de 
la norma subsiadiria o el moment de l'estimació, deses
timació en aguest cas, deIs recursos plantejats, per 
reconsiderar l'aprovació anterior. Els Grup Parlamen
tari Socialista, a la Comissió específica creada per re
soldre aquest problema, va deixar d'insistir en la ne
cessitat de reiterar la suspensió de planejaments de 
l'article 51 de la Llei del Sol, damunt rarea urbanitza
ble d'Es Trenc-Salobrar, i va impulsar una via legis
lativa per rcsoldre el problema que sc'ns havia enco
manat, precisament perque volíem anar a la via més 
segura, i temíem el perill que novament el Govern tor
nas desoir l'acord del Parlament d'una resolució que el 
comminas a la nova suspensió de planejaments a l'area 
d'Es Trenc, i també, sense cap dubte, a la vista deIs 
Dictamens jurídics recollits, perque podríen haver-se 
plantejats dubtes jurídics sobre la legalitat d'aquesta 
nova suspensió i que, com a mínim, haguessin tingut 
l'efecte de paralitzar l'actuació governamental, bé des 
de dins el propi Govern de la Comuni1at Autonoma, bé 
des de fora per part deIs interessos privats, interessats. 
Per a'c;:o, varem esser precisament nosaltres que varem 
cercar i proposar aquesta doble via legislativa, que va 
esser ben acollida dins la Comissió, de fer una Uei 
General d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d'Es
pecial Interes, que tingués un desenvolupament poste
rior, concret, a l'area d'Es Trenc a través de la decla
ració d'Es Trenc-Salobrar com a area Natural d'Es
pecial Interes, d'acord amb la Llei anterior. Aquesta 
Llei general, nosaltres creim que és imprescindible per 
evitar erosions greus al marc urbanístic general vigent, 
per evitar excepcions territoríals a la Llei del Sol, com 
hagués estat el fet d'aplicar exclusivament per Es 
Trenc una lleí que derogas gran part de l'articulat de 
la Llei del Sol que té aplicació generalitzada a tot 
¡'Estat; i també per evitar qualsevol fissura, precisa
ment, per aquest teme d'inconstitucionalitat, de la Llei 
que proposassim. Creim que les Lleis d'aquest Parla
ment, com de tots els Parlaments, de les Assemblees 
Regionals, que s'aprovin, no tan soIs han d'esser res
pectuoses amb el marc constitucional i estatutari pro
pi, sinó que 'ademés' han d'estar harmonicament inte
grades dins el marc jurídic general vigent; que les 
Lleis s'hi han d'integrar d'una manera facil, que no 
han de crear distorsions com la que hauria creat una 
Llei única i exclusiva per Es Trenc damunt tota la 
legislació urbanística. Les Lleis que es proposcn no 
limiten els mecanismes actuals existents d'actuació go-

vernamental ni municipal que vagin dirigits a una més 
amplia, a una més intensa protecció deIs espais natu
rals; tant el sistema ja emprat de suspensió de plane
jament i redacció de norma subsidiaria posterior, des
qualificant determinats espais urbanitzables, com la 
formació de catalegs, com la utiJització deIs planeja
ments municipals i especials, com a través de la L1ei 
del Sol, com la utilització i declaració de figures a la 
Llei d'Espais Naturals Protegits de 1975, continua com
pletament obert, completament vigent i completament 
apte per esser aplicat en aquestes arees que puguin 
estar 'inchüdes' a la Llei General d'Arees Naturals d'Es
pecial Interes. Per tant, qualsevol posició de declaraCló 
de parc natural, o similar, no esta en absolut en con
tradicció amb aquesta Llei, amb la Llei específica de 
declaració d'Es Trenc area natural d'especial interes, 
sinó que és un 'desentrollo' posterior perfectament pos
sible, i perfectament recomanable des del nostre punt 
de vista. També ens han duit a reflexionar la necessitat 
d'aquesta Llei general, precisament les paraules del 
President de la Comunitat Autonoma, avui absent, 
Sr. Cañellas, qui al discurs de dia 7 de desembre, en 
el debat que el Govern va demanar per debatre el 
tema d'Es Trenc, 'pues' deia, i nosaltres hem pensat 
damunt aquestes paraules, i no perque vénguin del re
presentant i cap d'un altre partit polític adversari nos
tre no les hem deixades de mirar amb el seu pes com
plet, i deia: "Constituiria una injustícia clamorosa con
centrar, singularitzar arees protectores només damunt 
unes zones concretes i determinades, quan n'hi ha mol
tes altres que reuneixen característiques identiques i 
'inclús' qualcunes molt superiors en singularitat». Cer
tament, aquí, el Sr. Cañellas, President de la nostra 
Comunitat AutQnoma, va encertar la realitat d'aquest 
problema, i nosaltres hem donat una solució legislativa, 
o proposam una solució legislativa a través del Dicta
men de la Comissió d'Es Trenc, que precisament COffi

templi aquesta generalitat deIs espais singulars de les 
Illes Balears i que després resolgui simuWmiament, 
sense conflicte de la legislació vigent, el tema coneret 
d'Es Trenc per aplica ció de la Llei anterior. Tres grups 
parlamentaris que suposen una amplia majoria dins 
aquest Parlament ens hem posat d'acord quan real
ment les opinions eren que seria impossible posar d'a
cord els diferents grups sobre el grau de protecdó 
necessaria per Es Trenc; ens hem posat d'acord sobre 
els camins jurídics, els instruments jurídics, sobre ds 
criteris i sobre els objectius i sobre l'articulat concret 
d'aquestes Proposicions. Creim que aquestes propostes 
complimenten exactament l'encarrec que el PIe ens va 
fer, a no esser que el Grup Popular, que va esser el 
promotor de la resolució que va resultar aprovada i 
pel qual es va crear aquesta Comissió, pretengués ~ot
metre la Comissió a una missió impossible a una qua
dratura del cercle i que per tant pretengués que neces
sariament havíem d'anar a parar a una Llei que no 
'segués' possible constitucionalment o estatutariament. 
1 res més, per acabar, considerar que nosaltres, el 
Grup Parlamentari Socialista, 'pues', estam satisfets del 
resultat al qual hem arribar, i que no tan soIs estam 
satisfets i, per tant, la votació que aquí s'ha de produir 
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i per la nostra part sera notablement favorable, smo 
que ja hem convertit en fets parlamentaris, en unió 
amb el Grup d'Esquerra Nacionalista (PSM) i del Grup 
Regionalista de les Illes, alguns deIs punts d'aquesta 
Proposició i, per tant, varem presentar ja en el seu 
dia, firmada per onze Diputats per complir els dife
rents, les diferents exigencies no tan soIs de presen
tació de la Proposició, sinó de petició de Sessió extra
ordinaria i de tramit d'urgencia; per tant, junt amb 
aquests dos altres grups que també han avalat con
juntament el Dictamen de la Comissió, ja anam a ini
ciar i presentar el tramit de Proposició de Llei que for
ma part del segon punt de l'Ordre del Dia del PIe 
d'avui. Res més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. Té la paraula D. Cosme 

Vidal Juan, pel Grup Popular. Disposa de deu minuts. 

COSME VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President, Srs. Diputats. El Grup Popu

lar, efectivament, va esser el que va proposar formar 
aquesta comissió, per aquesta tasca determinada. El 
Grup Popular no pretén la quadratura del cercle, pero 
tampoc vol deixar que els altres la pretenguin. Per 
tant, jo voldría atribuir absencies a la Junta de Porta
veus a falta de puntualitat, que sempre, naturalment, 
té la seva excusa justificad:l; no ho die en sentit pejo
ratiu, que aquí moltes de les intervencions hagin, si no 
volgut quadrar el cercle, sortir-se'n; en llenguatge popu
lar, a Eivissa tenim una imatge, pero que no quadra 
dins la Sessió parlamentaria, sortir-se diguem de la 
cosa específica per la qual estam avui congregats aquí, 
i que és el que anam a fer. Aquí s'han demanat els 
vots afirmatius o negatius; senyors, jo només els puc 
dir una cosa: aquí, avui, no es va a votar cap Propo
sició de Llei en aquest cas concret, en aquest punt 
concret de l'ordre del dia. Nosaltres, com he dit 'antes', 
el Grup Popular, varem proposar aquesta comissió i 
podem dir que acceptam el treball d'aquesta comissió, 
agraint la tasca que ha desenrotllat, i ens donam per 
'enterats' del contingut. Pero, en aquest moment, Sres. 
i Srs. Diputats, nosaltres aquí, ni vostes ni ningú, es
tam per aprovar avui el contingut d'aquest Dictamen. 
Aixó suposaria avui aprovar dues Proposicions de Llei; 
per tant, volem matisar clarament, a part d'altres co
ses de passada, per exemple, s'ha dit aquí que aquesta 
negativa a acudir a la declaració de parc natural i 
aquest 'empenyo' en acudir a la Llei general ha donat 
una lentitud a aquesta résolució que arribara al seu 
moment; que com hem dit en altres ocasions, aquest 
'xiste' no és nostre i ha quedat vertaderament demos
trat en una intervenció posterior. Per tant, hem de dir 
clarament que nosaltres, repetesc, volem matisar que 
estarem amb el que se'ns demanara avui; com ha que
dat convingut a la Junta de Portaveus, acceptarem 
aquest treball, agraint la tasca desenrotllada, pero ai
xó no vol dir, ni molt 'menos', que hagim d'estar d'a
cord amb el contingut. En el moment processal, cree 
que es diu així, corresponent, nosaltres sí que ens pro
nunciarem. Avui no tenim per que fer-ho, no tenim per 
que votar a favor o en contra ni abstenir-nos, sinó, 

senzillament, el que hem dit 'antes'. Moltes gracies, Sr. 
President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Cosme Vidal. Acabat el debat, aquesta 

Presidencia, de conformitat amb l'acordat a la Junta 
de Portaveus, demana als Srs. Diputats si consideren 
que el treball de la Comissió ha complit amb la tasca 
encomanada, si es donen vos tes per satísfets deIs tre
balls realitzats. Els Srs. Diputats que estiguin confor
mes amb aixo, que es posin drets, per favor. Poden 
seure. Queda acceptat el treball per unanimitat i la Co
missió, en conseqüencia, ha complit amb la seva mis
sió. I aquesta Presidencia, en nom de la Mesa, els 
agraeix el treball intens desenvolupat; consideram que 
hem de descansar durant deu minuts, llavors prosse
guirem la reunió. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Silenci, per favor; poden deixar aquesta porta ober

ta, poden deixar aquesta porta oberta. Recomen~a la 
Sessió. El segon punt de l'Ordre del Dia és el relatiu 
a la presa en consideració de la Proposició de Llei d'Or
denació i Protecció d'Arees Naturals d'Especial Inte
res; a aquesta Proposició ja ha donat lectura la Secre
taria abans; volen que la tornem llegir o la donam per 
llegida? Ravent transcorregut el termini previst a l'ar
ticle 122, 'parrafo' tercer, i ates que el Govern no ha 
fet arribar a aquesta Mesa el seu criteri, es tramitara 
aquesta Proposició d'acord amb el que preveuen els 
articles 122, 73 i 122, 'parrafo' 5, del Reglament Provi
sional de la Cambra. Els Diputats que, en nom del seu 
Grup, vulguin intervenir a favor d'aquesta Proposició, 
volen aixecar el bra~, per favor? Per favor, D. Joan 
Triay té la paraula. D. Joan Francesc Triay té la pa
raula. 

JOAN FRANCESC TRIA Y: 
Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Onze Diputats, com deia a la intervenció d'abans, del 
Grup Socialista, Regionalista de les Illes i Esquerra 
Nacionalista (PSM), han presentat aquesta Proposició 
de Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Naiurals d'Es
pecial Interes, i com a cosa anecdotica demanaria al 
President que el meu nom constas entre aquests onze 
Diputats, perque és l'únic que s'ha saltat a la publica
ció del Butlletí del Parlament, i aixo en faltaria un i 
podria no esser reglamentaria la convocatoria. Aquesta 
Proposició de Llei, com ja és sabut, és el resultat deIs 
treballs d'una Ponencia, d'una comissió específica, i el 
seu objccte també, com he dit anteriorment, és crear 
aquesta figura nova, d'Area Natural d'Especial Interes, 
i articular, establir e1s instruments jurídics, urbanístics 
i de gestió per assegurar la defensa, ordena ció i pro
tecció d'aquests espais. El suport competencial del nos
tre Estatut, és el de les competencies exclusives de 
l'artic1e 10 de l'Estatut en dos apartats: l'apartat 3, d'or
denació elel territori i urbanisme, i l'apartat 10, que 
tracta de patrimoni paisatgístic d'interes per a la Co
munitat Autónoma. La declaració deIs espais naturals, 
de cada espai natural d'especial interes es fara, perque 
així ho vol el Govern, per Llei del Parlament; quan dic 
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que així ho vol el Govem és que precisament l'actua
ció, l'activitat parlamentaria del mes de novembre i 
del mes de desembre, així ens ho han confirmat, que 
si no és a través de L1ei del Parlament no es compli
rien les Proposicions de protecció de la naturales a 
que s'adoptassin, i en concret la d'Es Trenc, que és la 
que es plan teja ara. Els mecanismes urbanístics que 
la L1ei utilitza són els de classificació del sol, pel qual 
la declaració d'un espai com a Area Natural d'Espe
cial In teres significara automaticament la classificació 
com a sol no urbanitzable d'especial protecció; figuren, 
la del sol no urbanitzable, la del sol no urbanitzable 
d'especial protecció, de la L1ei del Sol i que, en re els 
seus objectius, de la Llei del Sol, reiterades vegades 
hi ha el de la protecció de la flora, la fauna, el paisat
ge, i practicament tota la termino logia que aquesta L1ei 
utilitza. :f:s una Llei basada casi exclusivament en el 
'desarrollo' de figures i d'expressions de la L1ei de Re
gim del Sol i d'Ordenació Urbana. I simultaniament 
amb aquesta classificació automatica de no urbanitza
ble, suposara l'anuHació deIs instnlments de planeja
ment, siguin plans parcials, projectes d'urbanització o 
llicencies, que siguin contradictoris amb aquesta clas
sificació. Per tant, aquesta anuHació d'instruments i 
la substitució automatica per un sol no urbanitzable 
el'especial protecció, ve a esser, en certa manera, una 
refundició ele dues figures que existeixen a la Uei del 
Sol, que són la suspensió de planejament i la redacció, 
en el 'pla<;' de sis mesos, d'una norma subsidiaria, pero 
fet tot junt a través d'una Llei del Parlament habili
tada per aquesta Llei General que avui proposam a la 
Cambra que es prengui en consideració. Simultania
ment, hi haura una adequació obligatoria del planeja
ment a les determinacions de les L1eis de DecIaració 
d'Area Natural d'Especial Interes, de tal manera que 
tots els plans que s'adaptin, es modifiquin, es revisin o 
es redactin per primera vegada, estaran obligats en tots 
els seus nivells, des del Pla Director Territorial fins als 
Plans Parcials estaran obligats a recollir les determi
nacions de la Llei de Declaració d'un Espai Natural. 
Amb aixo solventam un problema que tenim pendent 
amb l'aplicació de normes subsidiaries de protecció 
d'espais subsegüents a la suspensió de planejament i 
és que, com és sabut, els Plans Generals Municipals no 
estan vinculats per aquestes normes subsidiaries, i per 
tant podrien tornar qualificar com a urbanitzable men
tre el Planejament Provincial o altres planejZlments 
nous no ho recollisin, amb caracter superior, podrien 
tornar posar com a urbanitzable Sa Dragonera, po
dríem posar com a urbanitzable novament Es Trenc, 
podríem posar com a no urbanitzable les Albuferes i 
tots els espais que han estat suspesos a través de la 
revisió del mes de febrer i del mes d'agost. Amb aquest 
sistema, amb aquesta Llei general es resol, a través de 
la Llei del Parlament, aquesta automatica vinculació del 
planejament posterior a les decisions protectores. Si
multaniament, la Llei estableix l'obligatorietat que el 
Govern reelacti un pla especial de protecció, i li és 
marcat el termíni maxim de tres mesos perque el co
menci. :f:s molt important, creim, la redacció d'aquest 
pla especiai ele protecció; creím que no és a través 

d'una Llei, precisament, que es poden matisar i defi
nir quantitat d'elements petits que incideixen damunt 
una area a la qual s'aplica una protecció. No és la Llei 
l'instrument adequat; l'instrument adequat és el Pla 
Especial, un instrument que existeix i que a més és un 
instrument que permet una participació i una actuació 
jurídica molt més completa, que una Llei que ja esta
blesqui tots els elements definitius. Per tant, el Govern, 
en el 'play' de tres mesos, haura de comen<;ar aquest 
Pla Especial; no se li estableix un 'play' final per tenir 
aprovat definitivament aquest Pla Especial perque l'ex
periencia demostra que és molt difícil complir, per 
raons moltes vegades no vinculables al Govem o a l'En
titat promotora del pla, la 'fetxa' d'aprovació definitiva, 
i que, per tant, l'aprovació definitiva es produira dins 
la tramitació ordinaria d'aquest planejament amb les 
demores, la rapiclesa que l1i pugui haver. De totes ma
neres, el que sí fa la Llei a través d'un altre article, ho 
regula, és establir un regim urbanístic transitori per
que el temps que passi entre l'aprovació i l'aprovació 
del Pla Especial hi hagi unes detern1inacions establer
tes que no crein uns buits de regulació urbanística, de 
regim urbanístic, perque s'ha de tenir en comple que 
la classificació de no urbanitzable d'especial protecció, 
efectivament, impedeix que es puguin aprovar plans 
parcials, que es puguin (er projectes d'urbanització, i 
altres actuacions urbanístiques, pero no estableix amb 
suficient detall com és el nucli de població, quines són 
les activitats permeses, quines són les activitats tolera
bles i quines són les activitats prohibides, etc. Aixo 
s'ha de resoldre a cada Llei específica a través d'aquest 
regim urbanístic transitori, regim urbanístic transitori 
que caducara automaticament amb l'aprovació defini
tiva del Pla Especial que el Govern tramiti, i al qual 
el Govern donara el grau de protecció que consideri 
oportú, i que les Entitats interessades, l'opinió públi
ca, partits polítics, etc., tothom que participi en el pro
cés de tramita ció del planejament, 'pues' li facin veure 
que és la protecció més raonable, pero sera competen
cia i responsabilitat del Govern la redacció i aprovació 
d'aquest Pla Especial. EIs objectius, logicament, d'a
quests plans especials han d'esser els que corresponen 
a un espai natural que esta declarat per Llei del Par
lament pels seus valors paisatgístics i ecologics; per 
tant han de ser el manteniment deis usos tradícionals, 
evitar la implantació deIs usos que suposin degradació 
del medio Simultaniament amb aquests instruments ur
banísücs, s'incorporen a la Llei uns instruments de 
gestió que són els de preferent adquisició, o sigui, el 
dret de tanteig i retracte, pel cas que el Govem el re
glamenti; si el Govern reglamenta el dret de tanteig i 
retracte, podra utilitzar-lo. Per tant, primera: dues con
dicions en mans del Govern, fer el Reglament i des
prés voler-Io aplicar, tenir una política que consideri 
oportuna la utilització del dret de tanteig i retracte. Si
multaniament, també, la declaració generica d'utilitat 
pública a efectes d'expropiació. Són dues Institucions 
jurídiques que són absolutament habituals a la Llei 
d'Espais Naturals Protegits de 1975 i no són realment. .. 
Són figures, per tant, que qualcú, jo crec que amb 
massa ironia, ha qualificat de marxistes. No crec que 
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es puguin qualificar de tal ja que l'any 1975 no era, 
precisament, el regim marxista el que imperava en 
aquest país, i sí varen esser aplicades, varen esser es
tablertes amb aquesta Llei i s'apliquen amb normalitat 
a les dec1aracions d'arees naturals que es fan a la Ge
neralitat de Catalunya i altres Comunitats Autonomes 
per Governs que tampoc no tenen aquest caracter de 
marxista ni similar. Per tant, aquestes dues figures, 
tant la d'expropiació com a conseqüencia de la utilitat 
pública com la de l'exercici del dret de tanteig i re
tracte queden absolutament en rnans del Govem; que
den, per tant, en mans de la política que el Govern 
vulgui fer en relació a un patrimoni públic d'espais 
naturals. Estam defensant, per tant, i acab perque és 
curt i seria massa reiteratiu amb la intervenció ante
rior; estam defensant, per tant, la presa en considera
ció d'una Llci que des del nostre punt de vista és una 
Llei important i que tindra el caracter d'important si 
prospera com esperam dins aquesta legislatura. És una 
Llei adequada a la singularitat deIs problemes i deIs 
conflictes que entre paisatge, medi ambient i natura· 
lesa, per una part, i urbanització, edificació i degrada
ció per l'altra, es produeixen d'una manera violenta a 
les Illes Balears; i aquesta singularitat deIs conflictes 
és el que fa justificable la singularitat o l'originalitat, 
si es vol, de la solució que es proposa. Aquesta Llei 
dóna vies per solucionar problemes de vinculacíó ra· 
picla del que són els inventaris d'espais naturals i el 
que són les normes subsidiaries suspeses, que són pro
blemes que en venim parlant anys í anys i no troben 
solució completa. Una llei que permet, com deía fa un 
moment, diferents polítiques de creació de patrimoni 
públic d'espais natural s en funció de la ideologia de 
l'equip governant i en funció de' la capacitat economi
ca deIs recursos existents disponibles. Una llei, també 
vull insistir·hi i és important, respectuosa amb l'auto
nomia municipal, que no amb la sobirania municipal. 
Figura que no esta recollida a la Constitució Espanyo
la, aquesta de la sobirania municipal. Perque, qui hi 
ha més qualificat que el Parlament de les IIles Balears 
per decidir quins espais de les illes tenen el caracter 
d'Area Natural d'Especial Interes per a la Comunitat 
Autonoma i, per tant, un caracter supra-municipal? 
Cree que ningú més qualíficat, no hí ha instancia su
perior ja dins la nostra Comunitat Autonoma per deci
dir, per prendre aquestes decisions, realment impor
tants, que no van contra l'autonomia municipal, pero 
sí cont¡-a una visió absolutament erronia de la sobira
nia municipal. I, en fi, una Llei pragmatica perque és 
una Llei que s'ha adaptat a unes especials i singulars 
relacions que a les Illes Balears s'estan produint en
tre el Parlament i el Govern de la Comunitat Autono
ma. Per totes aquestes raons, pels motius expressats a 
la intervenció del primer punt de l'Ordre del Dia, en 
nom del Grup Socialista en concret, deman el vot fa
vorable per a la presa en consideració. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Triay. Torn en contra. Per fixar posi

cions. D. Sebastia Serra Busquets, d'Esquerra Nacio
nalista. 

SEBASTIA. SERRA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: Fa uns 

mesos, al darrer discurs que el President de la Comu· 
nitat Autonoma ens va fer, ens deia que el Govern 
creu que perjudicaria seriosament el nostre futur, que 
davant la historia, i no em referesc a aquesta Historia 
en majúscules a que tothom se sol referir, sinó a la 
historia de cada dia que haurem de viure dins aquests 
proxims anys: «Srs. deIs PSM, Srs. del PSOE, Srs. del 
Grup Regionalista, la responsabilitat és vostra; fent-me 
valida una frase que ha fet famosa la Televisió: «Este, 
Señores, es su turno». Moltes gracies». 

El Sr. Cañellas acabava amb aquestes paraules, i 
avui hem vingut, precisament, a intentar complir amb 
el nostre torn, els diversos grups parlamentaris, amb 
una solució atípica que és una Comissió que, de qual
que manera, es troba amb ambigüitats i que, com hem 
dit fa una estona, amb molts de 'retrassos'. Pero de 
fet en aquests moments pensam que aquest Parlament 
esta donant una llÍl;ó d'iniciativa legislativa, pensam 
que esta donant sentit a la vida parlamentaria i que de 
qualque manera intenta esser terriblement respectuós 
amb les normes legal s vigents a les Illes Balears i a 
tot l'Estat Espanyol. En el nostre programa electoral 
parlavem que s'havia de fer una Llei d'Ordenació Ter
ritorial, complementada amb la L1ei de Paratges Na
turals, la Llei d'Activitéits Extractives i la Llei d'Elimi
nació de Residus. De fet, per ara, el Govern Autonom 
no duu camí de fer tantes L1eis, de proposar-Ies, i tam
bé les competencies que té la nostra Comunitat Auto
noma, tampoc no donen tant de si com nosaItres de
sitjaríem. Pero creim que amb un treball seriós s'ha 
arril?at a una Proposició de Llei marc que, de fet, no 
arriba a ser el que voldríem: Llei de Paratges Naturals, 
pero que sí arriba a esser una Llei que ens pot per
metre anar a realitzacions concretes i que ens pot per
metre fixar unes normes valides per a tota la legislatu
ra, a l'espera, naturalment, de més competencies i d'una 
activitat governamental més legislativa. Perque clar, la 
pregunta que ens feim Esquerra Nacionalista és a veu
re que és el que ha fet el Govern. Nosaltres pensam 
que el nostre territori, i aixo és una qüestió inequívo· 
ca, ha d'esser un bé coHectiu per l'ús del poble de les 
Illes Balears, i per aixo figuram els d'Esquerra Nacio· 
nalista-PSM com a signataris d'aquesta Proposíció de 
Llei i hi varem fer feina. I pensam que aquesta Pro
posició de llei va amb aquest esperit i és també una 
ni-¡;:ó necessaria a un Govern que practi2a, pero a l'en
revés, una vella fórmula llatina: «~yerba non facta», pa
raules i no fets, perque, com recordarem tots els que 
sorn avui aquí, els membres d'aquesta Cambra, varem 
sentir en el díscurs d'investidura de dia 7 de juny del 
83 coses que ... les citarem textualment, que eren les 
següents: «No estam disposats a rebre lli<;ons de nín
gú a l'hora de defensar paisatges i promoure creíxe
ments ordenats i respectuosos amb l'entorn ambien
tal». I per tant, avui ens trobam amb la primera con
tradicció: no tan soIs no s'ha fet res per part del 
Govem en aquest sentit, sinó que des d'una comissió 
tres grups parlamentaris han hagut de fer aquesta tas
ca. Perque clar, on són les Lleis protectores deis nos-
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tres territoris que ha de fer aquest Govern? No tan 
soIs no les ha fetes, sinó que tampoc ha adrrres les dues 
Proposicions no de Llei, una d'Es Salobrar i d'Es Irene 
i 1'altra de Menorca, d'uns territoris mereixedors de 
tanta defensa com els de Mallorca. A no esser que 
aquest Govern entengui que protegir és urbanitzar. Per
que, evidentment, fins ara les úniques normes de pro
tecció que ha aportat el Govern en aquesta Cambra 
han estat disposicions legals, a fi que s'urbanitzin pro
gressivament els pocs espais naturals que encara so· 
breviuen a les Illes Balears. Iot aixo és perfectament 
logic amb una afirmació realment antologica en el ma
teix discurs d'investidura del President del Govern de 
dia 7 de juny del 83, quan ens va dir: «El sol, Senyo
ries, és la quinta essencia del dret de la propietat». 
De fet, nosaltres pensam que esta clar que només po
den néixer urbanitzacions abusives i no Lleis protecto
res amb els pocs discursos que ens ha fet el President 
elel Govern quan ha parlat d'ordenació territorial. Per 
aixo, nosaltres pensam que avui comem;am a posar fi
tes importants en aquest procés; creim que el Parla
ment s'ha el'alegrar que hi hagi una majoria important 
que 'recolzi' tata aquesta qüestió; creim que del que es 
tracta és de fer via i el'anar concretant tates les pas
ses. Ara, també creim que aquest esperit que avui es 
plan teja aquí també té la seva contradicció: quan la 
voluntat política del Govern, quan faci el Pla Especial 
de protecció, quan exercesqui o no el dret de tanteig i 
retracte, etc., manifestara de qualque manera per on 
anam després de sentir una majoria parlamentaria que 
esta comem;:ant a defensar de veres un proteccionisme 
a totes les Illes Balears. De tates maneres, també hem 
de dir que el cami és molt llarg, i també hem de dir 
que la satisfacció per la feina feta no fa de cap ma
nera que poguem estar tranquils en aquest camí per 
la lluita pel proteccionisme. 1 hem de dir que el Par
lament ha comenc;at no només a donar una lli<;:ó de 
legislació, sinó que també ha comem;:at a donar una 
llic;ó de control del Govern, cosa totalment necessaria 
per a una vida parlamentaria democratica, justa i clara. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Ié la praula D. Jeroni Albertí 

d'Unió Mallorquina. 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, per demanar en 

nom del meu Grup el vot afirmatiu a l'admissió a tra
mit d'aquesta Proposició de Llei que estam tractant. 
L'Estatut d'Autonomia -anirem mica a mica, i a poc 
a poc profunditzant dins l'Estatut-, ja s'ha dit aquí 
quan hem parlat de la recomanació o de la proposta 
de la Comissió, té dins els seus interessos de defet1sa 
el patrimoni monumental, cultural, historie i paisat
gístic d'interes per a la Comunitat Autonoma. Pens 
que aquesta Proposició de Llei és de les que, ja que 
en certes ocasions ens diuen que el Parlament real
ment ha d'agafar una altura que diuen que no té, cree 
que és una de les mostres que estam assumint a poc 
a poc les responsabilitats que l'Estatut d'Autonomia 
dóna al nostre poble. Una Llei d'Ordenació i Protecció 

d'Arees Naturals d~Especial Interes vol dir que feim 
una llei marc per la defensa del nostre patrimoni pai
satgístic, i vol dir, amb aixo estic totalment d'acord 
amb el Diputat Iriay, que esta per damunt, esta per 
damunt qualsevol tipus de decisió, perque l'organ ma
xim de decisió en representació del poble és el Parla
ment, tant per l'Estatut com dins un regim democra
tic. Jo vull seguir a donar suport a aquesta Proposició 
de Llei sense entrar 'ni siquiera' en Es Irenc, 'ni si
quiera' en cap acció puntual que es derivi després de 
l'aplicació d'aquesta !leí. Me vull cenyir a destacar la 
importancia que d'acord amb l'Estatut el Parlament 
es dóna, per la protecció i defensa del patrimoni pai
satgístic, perque tots podem tenir maneres distintes 
d'enlendre quina és la defensa del patrimoni paisat
gístic. Uns poden pensar que és el proteccionisme a 
ultranc;a, no s'ha de deixar fer res enlIoc; altres poden 
tenir altres idees quant a defensa d'aquest patri
moni. Pero és ver que aquesta Llei no va amb uns ni 
contra els altres, sinó que és l'instrument per poder 
anal' tenint, com ja tenim, el cataleg d'espais protegiLs, 
per poeler anar a dur en cada una de les Lleis pun
tuals el grau de protecció que aquest Parlament cre
gui que ha de tenir cada un deIs punts que mereixen 
protecció a totes les nos tres illes. Per aixo el nostre 
suport, i demanar el vot afirmatiu a 1'admissió d'aques
ta Proposició de Llei, indiscutiblement a la proposieió 
d'aquesta Proposició de Llei, perquc es converteixi en 
LIei. Hi ha dins ella eertes figures que s'han matisa
des, que s'han intentat treure del context en que estan 
per donar un significat especial; sobretot jo voldria 
eles el'aquí fer una defensa del Parlament i rebatre 
amb tots els arguments possibles el que el Parlament 
esta contra un municipi, o que el Parlament esta con
tra una altra cosa. El Parlament esta a favor de les 
Illes Balears, perque el poble el va elegir perque el 
representas, i perque ¡'Estatut li dóna les competen
cies legislatives que té, perque realment facem que no 
sigui paper, smo que sigui realitat, el que l'Estatut 
ens encomana, i si realment estam tots convenc;:uts 
que l'Estatut d'Autonomia atraca molt més l'Adminis
tració a 1'administrat i dóna millors solucions perque 
esta molt més aprop deIs problemes, hem de comen<;:ar 
a afrontar, hem de comenc;ar a dotar d'instruments 
legal s i legislatius, perque el que diu l'Estatut sigui 
realment una realitat. Mentre anem fent aixo, encara 
que partim d'una situació en que la gent ens mira amb 
un to un poe esceptic, quan se n'adonin del que és 
capa<;: de fer aquest Parlament en favor el'aquestes illes 
anira la gent agafant confian<;:a que l'Autonomia és 
bona, que l'Autonomía realment defensa el que és de 
tots, que l'Autonomía no s'empraria mai per defensar 
interessos particulars contra els interessos generals, 
que és un elels principis basics de la democracia, i que 
és un deIs principis basics de la legislació i d'aquest 
propi Estatut, perque aquest és l'esperit que hi havia 
quan les forces polítiques de l'anterior legislatura va
ren proposar que s'aprovas. Per aixo, quan aquí es fa 
i es diu que aquesta Proposició, aquesta Llei fara que 
ja no hi hagi propietat privada, pero jo crec que el 
que hem de comenc;:ar a tenil' clar que la demagogia 
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sobra qua n hi ha un tractament senos de temes que 
són importants, de temes que són nostres, de temes 
que tenim encarregats la defensa d'ells, i que realment 
el que s'ha de fer és profunditzar en el que significa 
aquesta LIei i com a instrument de defensa del no<;tre 
patrimoni paisatgístic, un deIs patrimonis que hem de 
defensar, en tenim d'altres, és l'instrument que dóna 
al Govem de les Illes Balears, per poder realment eco
metre, jo crec, qualque cosa que esta dins el sentí
ment de tothom, i repetesc, en el sentiment de tothom 
en distints graus, en distints conceptes, pero que crec 
que tots pensavem, aixo per ventura és un altre deIs 
encerts d'aquesta Comissió, que tots pensilVem, tots 
els Grups que estan representats en aquest Parlament, 
que feia falta una LIei que amb caracter general dic
tas les nonnes de protecció d'Especial Interes. Crec 
que tots pensam que aixo és necessari; que els crite
ris canvien quan anam a aplicar el grau de protecció 
a espais concrets, pero que feia falta, i per ventura 
aquesta iniciativa parlamentaria que ha assumit a pro
posta d'aquesta Comissió estam 'adelantant', estarn fent 
camí, estam anant més aviat a dotar un instrument 
tan important, perque pens que tots també hi estarern 
d'acord, que la defensa del nostre patrimoni paisatgís
tic és una defensa important, és una defensa de futur, 
és una defensa que podria hipotecar 'inclús' el nostre 
clesenvolupament cara a un creixement harmoniós de 
l'economia i que, per tant, tots tenim l'obligació d'ac
ceptar, i ja a l'hora d'aplicar-lo cadascú l'aplicara o 
intentara aplicar-lo si té les majories suficients per 
fer-ho, del seu criteri, quin és el seu criteri, quant 
a com s'han de protegir els espais que vénguin pro
posats en aquest Parlament d'acord amb aquesta Llei 
marc que estam aprovant avui. Jo crec que tots els 
criteris són respectables, no ens hem d'aficar en cap, 
cadascú crec que té els seus, 'inclús' els seus propis 
programes que diuen que és el que ells pensen que 
s'ha de fer amb el paisatge de les nostres iIles. Pero 
repetesc, la bondat d'aquesta LIei és que dóna, com 
s'ha dit aquí, els instruments al Govem per poder-ha 
fer i la facultat d'aplicar-los d'acord amb la voluntat 
política que tengui el Govem. No obliga a ningú a 
aplicar el dret de retracte, no obliga a ningú a fer la 
declaració d'utilitat pública, sinó que dóna aquests 
instruments, i sí obliga, i per aixo hi ha una normativa 
quan surti la Llei Especial, sí obliga a que s'ha de fer 
un Pla Especial d'Ordenació dins les normes d'aques
ta LIei, a iniciar en un .~spai de tres mesas, i del COD

trari, persisteixen les limitacions que establira la pro
pia LIei, que realment són dures, si es pot dir així, 
perque obliguen a fer el Pla que ha de regular l'ús 
d'aquests espais Naturals, que no tenen res, i amb aixo 
acab, contra la propietat privada. que no atempten 
contra ningú, sinó que, repetesc, van en defensa del 
que és patrimoni de tates les illes: el seu patrimoni 
paisatgístic, tan important o més que els altres patri
monis que moltes vegades intentam defensar. Per aixo, 
jo acab demanant a tots els Srs. Diputats el vot afir
matiu a la presa en consideració d'aquesta Proposició 
de LIei. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. D. Jeroni Saiz Gomila, 

Conseller d'Ordenació del Territori, en r epresentació 
del Govern, demana la paraula. 

JERONI SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Yo qUIsIe

ra explicar un poco cuál es la postura del Gobierno, 
en estos momentos, en relación con la toma en COi1Si
deración de la Ley de Ordenación y Protección de 
Areas Naturales de Interés Especial. Yo creo que la 
votación que se vaya a hacer tiene que ser interpre
tada muy claramente, y hay que dejar sentadas unas 
premisas sobre qué se entiende por tomar en conside
ración la Ley. Yo pienso, en principio, que esta vota
ción o esta toma en consideración admite tres lecturas 
diferentes y en función de ellas el voto podría ser uno 
u otro; es decir, si con esto lo que se pretende es vo
tar sí o no a la protección de los espacios naturales, 
si es votar sí o no a que esta protección tenga que 
hacerse mediante una ley de carácter general, del es
tilo de la que se presenta, o si es votar sí o no a esta 
ley en concreto, que es la que se ha presentado. Evi
dentemente, si se tratase simplemente de decir sí o 110 

a si queremos proteger los espacios naturales, el voto 
nuestro sería afirmativo. Nosotros no podemos admi
Lir en absoluto, y me sigo manteniendo en las palabras 
del Presidente del Gobierno en su discurso de investi
dura, de que no admitimos lecciones sobre defensa de 
nuestro paisaje. El que se entienda que la actuación 
de los tres Grupos Parlamentarios que sostienen esta 
Ley sea una lección contra el Gobiel-no no deja de ser 
una manifestación un tanto maniquea. Nosotros enten
demos que no es así, que no es una lección. Pasaré 
por alto las afirmaciones del Sr. Serra en el sentido 
de que las únicas disposiciones legales que el gobierno 
ha entregado al Parlamento eran para facilitar la ur
banización de nuestro territorio. Creo yo que no he
mos presentado ninguna disposición legal a la aproba
ción del Parlamento que tuviese por fin el facilitar la 
urbanización del territorio de nuestras islas, en cuanto 
a que nada más han sido palabras, y no han sido he
chos. Quizás se han olvidado de que además de las 
normas subsidiarias, tan discutidas y debatidas, sobre 
Es Trenc, se aprobaron otras; concretamente, alguna 
tan conflictiva como ésta, como era el de espacio de 
Sa Dragonera, donde el Gobierno tuvo una postura de
cidida a favor de la protección integral de este espa
cio. Es decir, que podemos tener criterios diferentes 
sobre de qué forma tienen que protegerse nuestros es
pacios; lo que no admitimos es que nosotros no que
remos defenderlos; por eso no admitimos lecciones y 
entendemos que sí, y seguiremos los caminos que no
sotros pensemos que son los adecuados y necesarios. 
Si se tratase de aprobar esta Ley en concreto, eviden
temente nosotros diríamos que no, de modo que nues
tro voto sería negativo a la toma en consideración de 
esta Ley. si ello representase la aprobación inmediata 
de la misma. Eso no quiere decir que esta Ley, cuan
do se discuta en Comisión, no pueda enmendarse o 
no puedan presentarse al menos enmiendas y defender 
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nosotros algunas ideas que. pensamos qqe podrían me
jorarla. Ahora bien, en cuanto a la aprobación en sí 
de una Ley General, es decir, a la necesidad de que 
tengan que defenderse nuestros espacios naturales a 
través de una Ley General como ésta, yo me permito 
disentir de la expresión que se ha reiterado en esta 
Cámara y que, especialmente por el Sr. Triay, se ha 
explicitado de una manera, a mi modo de entender, 
muy correcta. No quiero entrar en el tema de Es 
Trenc, porque no se trata de debatirlo ahora en este 
momento, sino se trata de una Ley de carácter gene
ral; pero no debemos olvidar que ha nacido como con
secuencia de un mandato de este Parlamento a una 
Comisión que se creó exprofeso para ello, para esta
blecer una normativa que garantizase la protección de 
Es Trenc. En definitiva, creo que esto está claro, que 
esta Ley ha nacido precisamente para proteger Es 
Trenc, y nosotros entendemos que no es necesaria 
para protegerlo, que perfectamente podía haberse he
cho mediante una ley específica para Es Trenc. Creo 
que nuestro ordenamiento jurídico contempla perf~c
tamente y, bueno, una de las características precisa
mente de la protección de los espacios a través de 
Ley, y no a través de una norma administrativa, es 
precisamente que puede tener este carácter de singu
laridad; de hecho, la singularidad vendrá dada por la 
aplicación en concreto a unos u otros espa¡:ios. Es 
decir, creo que no es correcto el plantear él dilema de 
que, si se redactase una ley exclusivamente para Es 
Trenc, podría haber una discriminación, como se ha 
dicho, con respecto a otros espacios naturales; no ha
bría ninguna singularidad, ni representaría una nega
tiva concentrar los afanes proteccionistas en un solo 
espacio; ello no obliga a que tenga que hacerse esta 
Ley. De hecho, una vez la Ley General, la aplicación a 
uno u otro espacio, es lo que podrá poner de mani
fiesto si hay o no hay trato discriminatorio respecto 
a unos espacios u otros. Esta ley, en el fondo, preten
de ser una Ley de protección de espacios naturales, 
aunque en su redacción se aparte, yo entiendo y so
mos muchos los que lo entendemos, que la diferencia 
entre ordenación del territorio y protección de espa
cios naturales es muy subjetiva. Creo que no hay mu
cha jurisprudencia al respecto y se podría discutir so
bre si la protección de un espacio na lural forma par
te integrante ele la ordenación del territorio o no, pero 
lo cierto es que nuestro Estatuto nos confiere compe
tencia exclusiva en ordenación del territorio y, en 
cambio, únicamente desarrollo legislativo en el tema 
de protección de espacios naturales, y aún en éste, con 
la interpretación restrictiva que se da por el partido 
en estos momentos en el poder en el Gobierno Cen
tral y en el Parlamento Nacional, la interpretación 
restrictiva que se da a la Constitución, resulta que la 
Comunidad Autónoma no tiene, en eslos momentos, 
competencias legislativas ni siquiera para hacer una 
Ley de Desarrollo de la Ley General de Protección de 
Espacios Nalurales, cosa que si no lo permite nuestro 
Estatuto, para ello habrá que esperar el transcurso cie 
cinco años, o bien la aprobación de una Ley Orgánica 
de transferencias que el Gobierno ya ha estudiado y 

que tiene a punto de remitir al Parlamento., y que per
mitiría, entre otras cosas, el poder hacer una auténti
ca Ley de Protección de Espacios Naturales. Por esto, 
esta Ley que se llama de Ordenación y Protección de 
Areas Naturales de Especial Interés, el título, pues es 
lo suficientemente sutil como para que no pueda acha
cársele una inconstitucionalidad: a la hora de la ver
dad, se remite simplemente a la Ley del Suelo y se re
mite a la redacción de un Plan Especial de Protección 
de acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo. El Sr. 
Triay ha dicho muy claramente que, efectivamente, la 
Ley del Suelo sería suficiente para conseguir esta pro
tección, conjuntando la redacción de los planes espe
ciales conjuntamente con la aplicación de las suspen
siones cautelares de licencias y de planeamiento con
tenidas en los artículos 27 y 51, me parece, de la Ley 
del Suelo. He de reconocer que, efectivamente, en el 
caso ele Es Trenc, esto no era posible, por cuanto el 
Gobierno había hecho uso ya de esta suspensión de 
planeamiento para redactar unas normas que no eran 
del gusto de los Grupos Parlamentarios finnanles de 
esta Proposición de Ley y que, efectivamente, no es
tuvo de acuerdo en modificar su postura previa acep
tando los recursos, entre otras cosas porque los dic
támenes jurídicos coincidían también con los que dis
pone el Partido Socialista en el sentido de poner en 
duaa la posibilidad de una nueva suspensión de planea
miento, que es la que hubiese posibilitado la redacción 
de una normativa esencialmente diferente de la que se 
había aprobado, y que por haber transcurrido los seis 
meses de que disponía el Gobierno exigía esta nueva 
suspenslOn de planeamiento para poderse subrogar 
nuevamente en las competencias que, 'per se', son mu
nicipales. Esa fue, entre otras, una de las razones que 
impedían el que se hubiese aprobado la Proposición 
no de Ley tal como al principio se había pensado, en 
el sentido de que se tuviesen que aceptar los recursos; 
de todas formas, con esto no trato de eliminar la res
ponsabilidad del Gobierno, puesto que el Gobierno es 
perfectamente consciente de las normas que redactó 
y aprobó, y pensaba y sigue pensando que estas nor
mas daban una protección suficiente a estos espacios; 
pero digo que no es el momento de hablar de Es 
Trenc, pero sí reconozco que este bloqueo de situación, 
en este caso concreto, debía de resolverse con una Ley 
como ésta, que desde el primer momento de su apro
bación y con independencia del tiempo que se tarde 
en 1,-\ aprobación de un plan especial, ya desde el pri
mer momento declara los terrenos como no urbaniza
bIes, con lo cual se evita lo que se ha pretendido, que 
es la prosecución ele la urbanización de Es Trenc apro
bada. En este sentido, entiendo que para este caso 
concreto la Leyera perfectamente admisible, y bajo 
esle punto de vista nosotros no tendríamos nada que 
decir en cuanto a procedimiento, aunque estuviésemos 
en desacuerdo con el fondo proteccionista que se pre
tendía dar a Es Trenc y que no coincide con el que 
teníamos nosotros; son dos temas completamente di
ferentes. Pero entendemos que este caso no justifica 
que a esta ley se le tenga que dar un carácter gene
ral. El que exista una Ley no quiere decir que tenga 
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que aplicarse y, en esto estoy de acuerdo, que no obli~ 
ga a nadie la existencia de la Ley, pero no obstante 
puede resultar una tentación el emplearla, y esta Ley, 
tal como está planteada, entendernos que tiene algu
nas cosas que para nosotros resultan incorrectas, por 
no emplear otra expresión más fuerte. ¿Qué ventajas 
tiene esta Ley sobre la Ley del Suelo y la aplicación 
conjunta de la Ley del Suelo en el sentido de aproba
ción de Planes y de inclusión en catálogo y de suspen
sión cautelar de licencias y de planeamientos? Es de
cir, ¿qué ventajas tiene sobre ésta? Se ha explicado 
muy bien que desde el primer momento se declara 
suelo no urbanizable y quedan sin efecto todos los pla
nes, proyectos de urbanización, licencias de edificación, 
uso del suelo y parcelación disconformes con dicha 
clasificación. Bien, aquí tendríamos que decir que la 
Ley, tal corno está planteada, para nosotros goza de 
una excesiva generalidad o de una excesiva ambigüe
dad, no sé corno interpretarlo. Si nosotros pensarnos 
en la Ley de Espacios Naturales, que digo que esta 
Ley quiere de alguna forma ser un desarrollo de aque
lla Ley, pero sin entrar en inconstitucionaliclad, espe
cifica cuatro tipos de posibles clasificaciones de Es
pacios Naturales; cada una de ellas, después posterior
mente, bueno, tres de ellas tienen que ser aprobadas 
por ley; una cuarta se remite simplemente a una nor
ma administrativa o un Decreto del Gobierno, pero 
distingue cuatro tipos diferentes y, en función de las 
características concretas de cada espacio, otorga una 
calificación o permite que por Ley se otorgue una u 
otra calificación justificadamente, y que además, según 
unos u otros se aplica un tipo de normativa u otra 
con independencia de que después en concreto se de
sarrolle un plan, unos planes directores, unos planes 
de explotación, etc. Aquí también, en este caso, los 
planes especiales de alguna manera tendrán unas u 
otras determinaciones según el tipo de espacio, pero 
es que esta Leyes excesivamente genérica. El Parla
mento puede perfectamente clasificar como Area Na
tural de Especial Interés cualquier espacio que tenga 
unos singulares valores naturales, tanto en suelo, flora, 
fauna o paisaje. Bueno, e\'identemente, los espacios 
son muy diferentes, y no creo yo que la Ley, el tipo 
de espacio, sea exactamente el mismo cuando se refie
ra, pongamos por ejemplo, al Salobrar, Trenc o Albu
fereta o a un espacio especial y concreto como éstos, 
o cuando se aplicase a algún otro espacio protegible 
de nuestra geografía, como pueda ser por ejemplo la 
Sierra de Tramuntana. No olvidemos, lo ha dicho el 
representante del Grup Regionalista, que esta Ley per
mitía, con el catálogo que disponemos de espacios na
turales, dar a cada uno de ellos la protección adecua
da. Bueno, con independencia de que no es previamen
te un catálogo en los términos urbanísticos en que se 
entiende, sino que es simplemente un inventario abier
to de ICONA, este inventario incluye, como digo, es
pacios de características muy diferentes. Evidentemen
te, no CITO que a nadie se le pase por la idea la apli
cación de una Ley como ésta, por ejemplo, a la Sierra 
de Tramuntana. Tal como está delimitada en el inven
tario de ICONA, ello representaría una paralización de 

cualquier edificación, urbanización, parcelación, etc., 
de un amplio espacio que incluye pueblos, fincas, ur
banizaciones, parcelas, regadíos, etc., etc., etc. Esta 
leyes muy genérica y a todos los espacios les da exac
tamente el mismo tratamiento; eso es por lo que no
sotros pensamos que este tipo de Leyes altamente pe
ligroso; podría no aplicarse, pero también podría pro
ponerse, y todos sabemos lo que pasa cuando a uno se 
le empieza a presionar desde distintos ángulos y pun
tos de vista y opiniones públicas y privadas, diciendo 
que es un depredador, que es un especulador, que es 
un traidor a la naturaleza, etc., etc., etc., y cuáles son 
las consecuencias, y qué disposiciones se adoptan le
gislativas dentro del Parlamento. Podría ocurrir la ten
tación, disponiendo de esta Ley, de hacer una clasifi
cación como la que he dicho; por otra parte, tampoco, 
nuestros espacios no son tantos como para que una 
vez inventariados y catalogados, es decir, cerrados, no 
se pudiese hacer una Ley que especificase distintos 
tipos de protección, distintas calificaciones, no sé si 
les tendríamos que llamar de Especial Interés a una, 
a otra de Singular Interés, a otra de Interés Relativo, 
etc. No sé como lo haríamos, pero que de alguna for
ma tuvieran unas determinaciones diferentes en fun
ción ele cuál es cada uno de los espacios, o si por otra 
parte tampoco setÍa tan difícil hacer una ley especí
fica para cada uno de ellos si fuese preciso. Que si 
me sostengo que -no -es preciso con c.arácter general 
esta Ley, coincido con el Sr. Triay, coincido con un 
dictamen del Consejo de Estado bastante reciente a 
este respecto en el que decía que la protección de los 
espacios naturales perfectamente podría desarrollarse 
a través de los mecanismos urbanísticos que prevé la 
Ley del Suelo y que, en todo caso, siempre existe la 
Ley de Espacios Naturales del año 75 a la que se po
día recurrir, y a la que en este caso concreto también 
podía haberse recurrido, como propuso un Grupo, el 
Grupo de Esquerra Nacionalista, y que no fue admi
tida dentro del Parlamento; era una última posibili
dad que siempre quedaba. Si esta Ley general no sirve 
para todos los espacios, y si por otra parte tampoco 
es necesaria en tanto en tanto por la vía urbanística 
se pueden aprobar, ¿para qué tenemos que aprobar una 
Ley como ésta? Esta es la pregunta que nosotros nos 
hacemos. A nosotros, sinceramente, no nos han con
vencido las razones expuestas; tienen sus ventajas, pero 
también encontramos que tienen sus inconvenientes, y 
evidentemente no vemos su necesidad .. Ello no quiere 
decir que tengamos que oponernos a su tramitación, 
pero queremos hacer reflexionar sobre las aplicaciones 
posteriores que podría tener. He dicho que tenía am
bigüedad y quiero justificarlo; cuando dice que que
dan sin efecto los planes, proyectos de urbanización, 
licencias de edificación, uso del suelo y parcelación 
disconformes con dicha clasificación, no queda claro 
cuáles son los que son disconformes, si esto se refiere 
a la totalidad o si son algunos en concreto; para que 
fuesen algunos en concreto tendría que especificarse 
algo más la clasificación. Si son a la totalidad enten
demos que es una ley excesivamente dura; para apli
carse a muchos de los espacios tal como los tenemos 
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delimitados; concretamente en el caso de Es Trenc, y 
se discutirá en su momento, cuando discutamos la Ley 
de Es Trenc, ello representa la aplicación a muchas 
fincas de cultivo a las que prácticamente se les queda 
anulada cualquier posible edificación incluso no de 
vivienda, que esto está en las Disposiciones transito
rias, sino con carácter definitivo si se entiende que es 
disconforme con dicha clasificación; es un punto que 
creo que es una ambigüedad que no queda aclarada 
en absoluto. Por otra parte, la Ley esta presenta 
como una de las ventajas contra la simple aplicación 
de la Ley del Suelo, la otra ventaja que presenta, es 
la aplicación del derecho de tanteo en las trasmisio
nes onerosas «inter vivos». Yo no sé esta disposición, 
pero desde luego yo no he visto una ley de Protección 
de Espacios Naturales, no sé que ventajas protectoras 
tiene, lo que sí sé es que, y eso creo que todos somos 
conscientes, altera de una manera sustancial los me
canismos normales y habituales en la trasmisión de 
propiedades y heredades en nuestro terreno, teniendo 
en cuenta que puede aplicarse no precisamente a es
pacios de interés especial. sino a zonas digamos limí
trofes que cumplen una [unción de protección adicio
nal; de hecho se pretende la aplicación en este sentido. 
El artículo que habla de que podrá declararse nece
saria y urgente la ocupación de los terrenos previo in
[onne favorable de la CUlnisión Provincial de Urbanis
mo, no sé, es un punto que habría que discutirlo, en 
relación si puede suponer una modificación de la ley 
de expropiación forzosa, no quiero entrar, digo que es 
un punto que habría que discutirlo posteriormente; en 
cualquier caso, creo que son temas a tratar dentro de 
la comisión. Lo que sí es posible, vamos, sí creo que 
es menester de destacar en este momento, es el tema 
de las indemnizaciones. Entendemos que falta una re
ferencia explícita a las indemnizaciones que se puedan 
producir, y ello es interesante en el momento que esta 
Ley deba aplicarse a un caso concreto, a cualquier 
caso concreto. La Ley de Protección de Espacios Na
turales es muy clara al respecto y tiene un artículo, 
el artículo 13 concretamente, que habla de que cual
quier forma de privación singular de la Propiedad Pri
vada o derechos o intereses patrimoniales legítimos 
será objeto de indemnización de acuerdo con lo esta
blecido al respecto por la vigente legislación de expro
piación forzosa; ese artículo es perfectamente coheren
te con el contenido del artículo 33 de la Constitución, 
por ejemplo, se habla posteriormente de la expropia
ción forzosa o de la indemnización o compensación de 
los daños que se puedan producir, etc. Esas relacio
nes a la indemnización que no constan en absoluto, 
bien, yo no sé si ello es motivo suficiente el que no 
estén contempladas expresamente en la Ley para qui
tar un derecho que entiendo que es constitucional; no 
soy jurista, posiblemente no lo sea, lo que sí creo se
ría menester es que de una manera, para tranquilidad 
de todas las personas que puedan venir afectadas, y 
precisamente, como se deCÍa antes, deCÍa alguien que 
me ha precedido, que no me acuerdo quien para que 
no pueda atacarse la Ley, vamos, decir que es un ata
que directo contra la propiedad privada, posiblemente 

debiera llevar una referencia expresa, y esta conside
ración de las posibles indemnizaciones tendria que te
ner en cuenta a la hora de valorarse la aplicación de 
esta Ley a una concreta. Bien, en definitiva, creemos 
que esta Leyes innecesaria y al mismo tiempo puede 
resultar inoportuna por todas las razones que hemos 
dicho anteriormente, parece ser que se pretende matar 
pulgas a cañonazos, puesto que no es necesaria, y los 
cañonazos pues tienen el peligro de que hay cañones 
y cuando hay cañones se puede emplear. Yo creo que 
este es un punto que convendría reflexionar con bas
tante más detenimiento sobre las consecuencias de esta 
declaración 'per se' de no Urbanizable, de cualquier 
terreno, de no edificable, de anulación de todas las li
cencias. Todo eso, evidentemente, representa indemni
zaciones; y a qué clase de espacios podrá aplicarse 
esta ley, porque si resulta que esta ley para Es Trenc 
no era necesaria porque bastaba una específica y si 
para el resto de los espacios naturales que tenemos no 
pu-::de aplicarse con carácter general y tampoco es ne
cesario disponerla no creo yo que sea cuestión de de
cir que el Gobierno la aplicará o no la aplicará, es que 
entonces tendremos que pensar que es una ley innece
saria, y no creo que el Parlamento de las Islas Balea
res en esta Autonomía adquiera valor ante nuestros 
'conciudadanos simplemente por la aprobación de una 
ley que sin ser necesaria puede Sél' de aplicaciún diga
mos conflictiva según quien sea Y segúf\ la ideología 
política de quien pretenda aplicarla. Por lo demás, no
sotros no vamos a votar en contra, evidentemente, 
porque noS parece bien que se estudie; nosotros no po
demos obstaculizar en absoluto la verdadera función 
legislativa del Parlamento, de modo que esta Ley ten
drá su debido tratamiento en la Comisión de Ordena
ción del Territorio, y posteriormente su discusión en 
Pleno, lo que nosotros, entendiendo que es innecesa
ria e inoportuna, naturalmente, tampoco le vamos a 
dar nuestro voto favorable; entendemos que la mejor 
postura que podría adoptarse bajo el punto de vista 
del Gobierno sería la abstención frente a esta Ley. Mu
chas gracias. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Muchas gracias, Sr. Sáiz. Por réplica al Conseller 

de Ordenación del Territorio, tiene la palabra de me
nor a mayor Don Sebastián Serra Busquets, del G1UpO 
«Esquerra Nacionalista» . Dispone de cinco minutos. 

SEBASTIA SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 'Bono', Esquerra Naciona

lista esta en aquests moments totalment convenc;uda 
que estam en el mateix punt de partida que fa mesas, 
que s'esta embullant fil, i el primer que ens demanam 
és: Si s'ha de pmtegir, per que no ha ha fet el Govern? 
Aixo és el que ens demanam, nosaltres, i aquí ve la 
primera replica al Sr. Conseller d'Ordenació del Terri
tori: no hem dit que el Govern hagi duit Lleis al Par
lament. Efectivament, no n'hi ha duites, i ha den un
ciam contínuament, que el Parlament és per legislar, 
i creim que el Govern no ha esta fent. Pero sí ha fet 
normes subsidiaries: és ver, Sr. Conseller, que les de 
Sa Dragonera són acceptables, i li aplaudim, pero tam-



DIARI DE SESSIONS d Núm. 10 / 8 febrer 1984 295 

bé és ver que n'm ha d'altres de nonnes subsidiaries 
fetes i no només les d'Es Trenc i Es Salobrar, sinó 
d'altres punts de Mallorca, i concretament també hem 
de parlar de Santa Maria i Es Barranc d'Algendar de 
Menorca, que ha quedat qualificat com a sol urbanit
zable no programat, i en conseqüencia el grau de pro
tecció és mínim, i repetesc que amb les normes subsi
diaries que no s'han discutit aquí, que a molta gent 
pot esser que els hagin passat desapercebudes perquc 
el debat s'ha centrat en Es Trenc, és possible que no 
s'hagi vist que hi ha molts d'aspectes dubtosos de la 
protecció a través d'aquestes normes subsidiaries. Pero 
nosdtres creim que el Govern hagués pogut fer passes 
decisives i hagués pogut acceptar algun recurs deIs 
plantejats o bé senzillament aquella Proposició no de 
Llei que feren tres Grups Parlamen taris i que després 
un deis tres Grups es va tornar arrera, i aquí ens tro
b",m altra vega da com a punt de partida. Efectiva
ment, Esquerra Nacionalista aquí ha parlat de Pare 
Natural, ha parlat de Llei de Paratges Naturals, ha par
lat de mol tes figures jurídiques, d'ampliar competen
cies, etc., pero la veritat és que en aquests moments 
ens estam trobant en el punt de partida i ens estam 
trobant que no avan;:am. A la fi es parla d'indemnit
zacions, és cert, una Llei hauria de dur una quantifica
ció de les indemnitzacions, perque una llei ha d'anar, 
logicament, quantificada; pero, és clar, en aquests mo
~ents, després de no acceptar recursos, després de no 
acceptar la Proposició no de Llei el Govern, després 
de passar dos mesos i mig o tres, evidentment, les in
demnitzacions de cada vegada són més males de quan
tificar, ja que estarem subjectes a molts de tipus de 
jurisprudencia. 1 per acabar, senzillament, volem dir 
que protegir pareix que tots ho volem, pero pare ix que 
1'10 entenem el mateix per la protecció del territori, per 
la protecció de la nostra cultura, de la nostra econo
mia, de la nostra llengua, etc. Pareix que de cap ma
nera entenem i pareix que estam jugant a un joc con
fusionista davant l'opinió pública de tates les Illes Ba
lears. Per aixo, demanam que de qualque manera es 
deixi d'embullar fil, i sí. Srs. del Govern, pensam que 
alguns grups parlamentaris estam fent un autentic es
fon; constructiu d'dica, coherencia i proteccionisme 
del nostre espai i de tot el nostre poble. Pensam, en 
definitiva, que aixo sera o no lli<yó, pero pensam que 
com a mínim ens encaminam una mica tots més al 
constructiu i no embullem més fil. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Mol tes gracies, Sr. Busquets. Té la paraula D. Je

roni Albertí, d'Unió Mallorquina. Disposa de cinc mi
nuts. 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats, només per pun

tualitzar unes coses que ha dit el Conseller d'Ordena
ció del Territori, referent a aquesta Llei, que, bé, po
den esser motivades perque realment no se l'ha estu
diada a 'fondo' o realment hi ha ... Primeramcnt, a mi 
em causa una certa sorpresa que el Grup Popular hagi 
donat com a bona la feina que ha fet la Comissió i 
que el ConselIer digui que aquestes Lleis no eren ne-

cessanes. Si entram a la Llei, esta bé que no sigui 
perfecta, pero la normativa que ha proposat la Comis
sió ha merescut el suport de tot el Parlament i pareix 
que aquesta normativa no agrada al ConseIler del Ter
ritori, al ConseIler d'Ordenació del Territori; per co
men.¡;:ar, segons esta dient, 'entonses' nosaltres vota
rem, i que jo sapiga el Conseller d'Ordenació del Ter
ritori no vota. Pero jo deman si paria en nom del 
Govern o parla en nom del Grup, perque, com dic, crec 
que el ConselIer d'Ordenació del Territori no és Par
lamentari. Per tant, dir que votarem o no votarem, 
em pareix que no és la persona adequada per dir quan 
hi ha l'cxpressió d'un Grup. Pero a més jo vuIl defen
sar el caracter precisament d'aquesta Llei d'Ordena
ció d'Arees Naturals d'Especial Interes, perque té un 
caracter general i un tant absrtacte, perque cada area 
concreta ha de tenir un pla que faci el Govern que 
digui quin grau de protecció ha de tenir, i no ho ha 
de dir aquesta Llei, aixo, ho ha de dir la Llei especí
fica que declara una zona concreta dient: aquesta zona 
s'ha de protegir i a més ha de tenir aquest grau d'in
teres, perque aquesta LIei no és matar mosques a 'ca
ñonazos', sinó que és, al nostre criteri, un instrument 
perque Ilavors, d'acord amb aquesta LIei de caracter 
general, a cada un deIs espais a protegir, a posta es 
diu: el Govern fara un Pla Especial que dira quin grau 
de protecció tindra. No el marca aquesta Llei, el grau 
de protecció; aquesta Llei diu, senzillament, que es de
clararan qualificats com a soIs no urbanitzables, i des
prés la protecció que hagin de fer a un espai no té 
perque esser com a un altre, perque si té un caracter 
abstracte vol dir que quan s'aplica amb singularitat 
s'ha de veure quin és el concepte ecologic, paisatgís
tic, que s'ha de defensar, i d'acord amb aixo es fara 
la Llei Especial i el Pla Especial de Protecció que ha 
de fer el Govern d'acord només contemplant i respec
tant el que diu aquesta Llei. Dins el que diu aquesta 
Llei hi ha distints graus de protecció que és el Govern 
que els ha d'aplicar. Per tant, jo crec que pot esser 
que la LIei sigui incompleta; per aixo, si s'accepta a 
tramit, hi ha el tramit de Comissió per milIorar-la. 
Pero 'bueno', dir que aquesta Llei és innecessaria i que 
s'ha feta perque només p'Es Trenc i que aixo s'ha dis
simulat en dues LIeis, jo pens que aquesta LIei és ne
cessaria sobretot, i amb aixo acab, si hem de seguir 
en qualque ocasió esmenant la plana al Govern en ma
teria d'Ordenació del Territori. Mol tes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
MoItes gracies, Sr. Albertí. Té la paraula Don 

Francesc Triay LIopis. 

FRANCESC TRIA y LLOPIS: 
MoItes gracies. Jo, en primer lloc, vull dir que no 

venim aquí a aguest punt de l'Ordre del Dia a parlar 
d'Es Trcnc; hem tingut oportunitat de parlar-ne en el 
primer punt, tindrem oportunitat de parlar-ne aItres 
dies amb altres proposicions encara no presentades, 
pero que ho seran en el seu moment 'processal opor
tú. No estam legislant sobre espais naturals protegits, 
Sr. Conseller, Sr. representant del Govern, en el sentit 
que d'Espais Naturals protegits 'pues' en dóna l'Esta-
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tut d'Autonomia, en dóna la Constitució. Estam orde
nant el paisatge, protegint la naturales a absolutament 
dins la filosofia de la LIei del Sol, i dins els objectius 
que la LIei del Sol marca als planejaments, l'únic que 
feim és reacumular les figures de la LIei del Sol i extreu
re del que és el planejament general de determinades fi
gures, pero exactament amb els mateixos objectius que 
la LIei del Sol encomana als plans generals. Per exem
pIe, seré rapid, hi ha deu, dotze referencies a la LIei 
del Sol, que són paraules estrictes que s'han recollit 
en aquesta LIei; per exemple, l'article 8.2 diu que els 
plans tindran «medidas de protección adaptadas en or
den a la conservación del suelo, de los demás recursos 
naturales de defensa, mejora, desarrollo y renovación 
del medio ambiente, etc.». Trobarem contínuament re
ferencies a la protecció de la gea, flora, fauna i pai
satge, obligacions en el contingut del so'l urbanitzable 
d'especial protecció, no urbanitzable d'especial protec
ció. A~o són els elements que aquesta llei reacomoda, 
estableix a través d'una llei del Parlament, extreu del 
planejament general i l'obliga a respectar-lo. Pero no, 
en absolut, no estam a una competencia de medi am
bient, no estam a una competencia de protecció d'es
pais naturals protegits en el sentit de l'Estatut nostre, 
en el sentit de la Constitució Espanyola. Estam dins 
el que és Ordenació del Territori, com deia en el co
menc;ament, dins el que és urbanisme, dins el que és 
patrimoni paisatgístic d'interes per a la' Comunitat Au
tonoma, competencies exclusives d'aquesta Comunitat. 
Efectivament, la LIei del Sol té mecanismes, i aquest 
dictamen del Consell d'Estat que el Conseller ha citat 
diu que la protecció de la naturalesa, a través de la 
legislació urbanística, és suficient utilitzant aquests 
mecanismes, pero el Govern no els ha volgut utilitzar, 
el Govern ha deixat passar oportunitats d'utilitzar-Ios; 
el Govern no ha volgut tenir en compte uns recursos 
que tancaven un procés administratiu i que li era per
fectament factible. CIar, ac;o és el que obliga a prendre 
altres decisions, pero també no oblidi el Conseller i 
representant del Govern que el Dictamen del Consell 
d'Estat mateix també diu que es pot fer perfectament 
una LIei amb desenrotllament de la LIei urbanística, i 
dins la materia d'Ordenació del Territori, de defensa, 
protecció i ordenació d'espais naturals. També ho han 
tingut en compte a l'hora de redactar aquesta LIei, i 
aquesta, diguem, precaució de no caure en inconstitu
cionalitat, com ell deia i és cert, no tan soIs esta en 
el títol de la LIei, esta en tot el seu articulat, que és 
un articulaL evidentment urbanístico Les relacions en 
aquesta LIei i a l'inventari d'espais naturals d'lCONA, 
jo d'ac;ó no n'he parlat en absolut; és una LIei que 
permet resoldre problemes plantejats a l'inventari. De 
cap manera diríem aquí que l'inventari pCf,;a per pec;a 
és automaticament transvasable i aplicable per aques
ta LIei. Efectivament, a la Serra de Tramuntana, Sr. 
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, 
no és aplicable la protecció a través d'aquesta llei; 
aquesta LIei, que voste diu que és ambígua i que real
ment té un caracter general, el que fa és assegurar 
una primera passa primaria per a la protecció deIs es
pais i per a la seva ordenació, i és donar-los la classifi-

cació, per tant eliminar les expectatives d'urbanització, 
fer vinculant aquesta classificació en el planejament 
posterior i passar-los a vostes la pilota perque facin 
un Pla Especial. Facin vos tes un Pla Especial, esta
bies quin el grau de protecció i sotmetin a la informa
ció pública i al poble en general les decisions que es 
considerin oportunes per a la protecció adequada. No, 
evidentment, no estableix nivells, no és la LIei d'espais 
naturals, insistesc, protegits, no hi ha aquí paratges, 
pares, pares nacionals, etc., sinó que senzillament hi ha 
una primera eliminació d'expectatives urbanístiques, 
d'expectatives negatives damunt aquells espais que ten
guin un especial valor. l qui ha decideix? 'Pues' ho deci
deix el Parlament, i voste considera que és una LIei 
perillosa. Els Parlamentaris són persones realment pe
rilloses, segons l'opinió del Govern; el Parlament és 
perillós per a les Illes Balears perque pot fer LIeis 
que amb aplicació de la Sobirania i l'Autonomia que 
tenim i representam, 'pues', decides quin quins espais 
naturals per majoria mereixen una especial protecció. 
Francament, arriba un moment en que nosaltres no 
sabem qui és el perillós, realment, en aquesta come
dia. Creim que si qualcú, com deia a la intervenció ante
rior, esta especialment qualificat per decidir quins es
pais supera el seu interes l'ambit municipal i insular, 
'pues' és el Parlament de les lIles Balears, que aquesta 
és una de les seves funcions basiques i fonamentals: la 
representació deIs interessos de les Illes Balears. El dret 
de tanteig no és un mecanisme ele protecció, certament. 
Ja ho he dit, és un mecanisme de gestió, un mecanisme 
de gestió que no esta a la LIei el'Espais Naturals Pro
tegits, pero esta a totes les LIeis que desenrotllen la 
d'Espais Naturals Protegits i declaren Pares Nacionals 
paratges naturals el'especial interes, paratges natural s 
d'interes nacional, i és un mecanisme de gestió preci
sament perque s'hi ha d'anar amb el temps i amb les 
possibilitats económiques dins els recursos disponibles; 
s'hi ha d'anar, als espais naturals d'especial interés, 
amb el temps, temps difícilment programable i proba
blement molt llarg, siguin de titularitat pública, i 
aquesta titularitat pública es pot aconseguir precisa
ment sense haver necessitat d'organitzar la via d'ex
propiació més que en casos molt especials a través deIs 
mecanismes de tanteig i retracte que jo comprenc crea 
'pavor', pcro que l'únic que fa és assegurar una trans
parencia fiscal, i una transparencia de les transaccions 
reals que es fan de les finques, que supos que el Grup 
Popular comparteix que hi ha d'haver una transparen
cia i una cleclaració real deIs preus de les transaccions. 
Pcr aItra part, el Govern té la paraula en voler o no 
voler reglamentar el dret de tanteig perque sinó el re
glament no es pot aplicar tal com esta plantejat a la 
LIei i 'inclús' reglamentat de fer la política que consi
deri correcta. Naturalment, dins un espai natural hi 
haura, d'acord amb el pla especial que faci el Govern, 
difcrents nivells de protecció, i jo supos que el Govern, 
sigui aquest, sigui qualsevol aItre, pero un Govern dig
ne de les Illes Balears i que hagi sortit d'aquest Par
lament, 'pues' anira a actuar damunt un dret de tan
teig i de retracte o una via d'expropiació amb un altre 
cas sobre aqueIles zones que són més delicades, que 
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tenen la maXlma protecció; que tenguin, per tant, el 
maxim interes dins el conjunt de l'area delimitada. No 
crec jo que el Govem vagi a utilitzar aquest dret de 
tanteig o de retracte, senzillament per perjudicar per
sones concretes, per impedir explotacions agraries o 
ramaderes perfeciament compatibles amb aquesta Llei; 
i dic que no s'havia, avui, de parlar d'Es Trenc, per6 
com que eH dei a que no sé quantes instaHacions i ex
plotacions no seran possibles amb la segona Llei, amb 
la Hei específica d'Es Trenc, li he de dir que no és 
cert, perque amb la qualificació de paratge preservat 
amb area agrícola-ramadera, del Pla Provincial, es po
den fer, com ell sap molt bé com a President i Conse
ller de la Comissió Provincial d'Urbanisme, infinitat 
de coses perfectameni adequades i compatibles amb 
aquesta classificació en relació a l'agricultura i la ra
maderia. Per altra part, el Pla Especial podra cndolcir 
aquestes determinacions si es consideren rígides, i que 
realment tindran l'objectiu de provocar una rapida ac
tuació governamental. El tema d'indemnitzacions; diuen 
que no se'n parla, d'indemnitzacions. Sí, senyor Con
seller, se'n parla quan es diu que en tot el que no re
guli aquesta Llei s'estara al que regeix la Llei del S6l. 
Aquí parla d'indemnitzacions, perque dar, la Llei del 
Sol parla d'indemnitzacions. La Llei del S61 estableix 
a l'article 87 i a altres quins són els drets indemnitza
bIes. 'Pues' aquests són els mateixos que aquesta lló 
no toca en absolut, no els altera, no els modifica, són 
els que la Llei del S61 reconeix. Res més. Moltes gra
cies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. D. Jeroni Saiz té la pa

raula. 

JERONI SAIZ: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, brevemen

te vaya intentar replicar con la mayor precisión posi
ble a las intervenciones de los Grupos parlamentarios 
que me han precedido, y lo intentaré hacer con la ma
yor claridad posible para que no se pueda decir que 
«embullam fil». No es intención del Gobierno en abso
luto «embullar fil», aquí estamos exponiendo una opi
nión sobre una ley genérica, que he dicho y creo que 
estamos todos de acuerdo en que no era imprescindi
b le como tal genérica para lo que se trataba de defen
der, y permítame el Sr. Triay que haga una mención 
a Es Trenc, no porque quiera discutir el tema de Es 
Trenc, sino porque se ha dicho que con todo esto lo 
que se hacía era perder tiempo y dejar pasar meses y 
más meses sin conseguir la protección de Es Trenc. 
Evidentemente no ha actuado el Gobierno porque el 
Gobierno actuó en lo que creía que tenía que actuar; 
por lo tanto, el Gobierno propuso la protección que 
creía que le tenía que haber dado. Ha hecho mención 
a otras normas subsidiarias como justificación de las 
intervenciones del Gobierno, y yo quisiera recordarle 
que en las normas subsidiarias de Es Barranc d'Al
gen dar y Santa Maria, que efectivamente no han teni
do, su discusión, la resonancia que ha tenido la de Es 
Trene, quisiera recordarle y precisar que el Gobierno 
no calificó ningún terreno como urbanizable, se limitó 

z 

a excluir del espacio especialmente protegido, y lo dejó 
con la calificación que le pueda dar el plan general en 
relación con el plan provincial vigente, de modo que si 
un nuevo plan general le da carácter de urbanizable, 
será en la discusión de este plan general, pero no han 
sido las normas las que le han dado ninguna califica
ción como urbanizable, ni programado ni no progra
mado. En cuanto a las indemnizaciones, efectivamente, 
yo entiendo que sí deberán de cuantificarse las indem
nizaciones, y deberá quedar precisamente por la clari
dad que es necesaria para las leyes, porque las leyes 
tiene que entenderlas todo el mundo. Creo que deberá 
quedar perfectamente claro cuáles son los hechos que 
dan lugar a indemnización, y esto la ley tendría que 
recogerlo, aunque evidentemente ya había dicho que el 
que no lo recogiera expresamente suponía que no por 
ello anulaba este derecho que tenía el ciudadano. Cuan
tificarse, no; evidentemente, en la ley general no se 
van a cuantificar, tendrían que cuantificarse en una ley 
específica porque en la que sí tendría que preveer los 
medios específicos para hacer frente a estas indemni
zaciones, pero sí deberá; entendemos que sí la ley ge
neral debiera de contemplar expresamente este dere
cho a indemnizar. En lo que también quiero manifes
tar mi desacuerdo es en el tema de que las indemniza
ciones van aumentando a medida que pasa el tiempo: 
las indemnizaciones son en fun,.:ión de unos derechos 
urbanísticos contemplados en la Ley del Suelo, como 
muy bien se ha recordado, y estos derechos no han va
riado por el transcur'-;o del tiempo desde que se apro
baron las normas subsidien ias; siguen siendo exacta
mente los mismos, si los tc:lÍan los siguen teniendo y 
si no los tenían no los tienen; en definitiva, no han 
cambiado. Si por otra parte se ha tardado meses en 
llegar a esta conclusión, y se ya a tardar un cierto 
tiempo en tramitar esta ley y la siguiente específica, 
pensamos que había otros mecanismos, y usted los ha 
citado, que podrían haber producido los mismos efec
tos con mayor rapidez de la que se está tratando en 
estos momentos. En cuanto a la intervención del Sr. 
Albertí, como representante del Grupo Regionalista, 
pues tengo que darle la razón en un tema muy claro, 
cuando yo de alguna forma me he robado la represen
tación del Grupo Popular, que evidentemente no ten
go, puesto que no soy parlamentario, de modo que 
pido mis disculpas por la expresión «votaremos»; yo 
no voto, efectivamente. De todas formas, creo que es 
bastante lógico que la opinión del Go~ierno sea coin
cidente con la opinión del Grupo Parlamentario que 
en estos momentos le está sosteniendo. Por lo tanto, 
ha sido una pequeña licencia de la que, desde luego, 
picio disculpas a la Cámara, en el sentido de que no
sotros, el Gobierno como tal, no vota, sino que los que 
votan son los Diputados, efectivamente. De todas for
mas, quisiera matizar y si me permite otra vez y po
siblemente el representante del Grupo parlamentario 
lo dirá en su momento, creo que el apoyo que se ha 
ciado al dictamen no ha sido al contenido, y creo que 
lo ha dejado perfectamente claro el Portavoz cuando 
ha dicho que agradecía el trabajo, que entendía el tra
bajo realizado por la Comisión, que lo agradecía, pero 
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que en aquel momento no se manifestaba sobre el 
contenido, sino que se aceptaba que había cumplido 
una función. Se recordará perfectamente, porque es 
sabido públicamente, cuál es la postura que mantu
vieron los representantes del Grupo Popular dentro 
de esta Comisión, en relación con la ley de carác
ter general, no con las leyes específicas, y creo que 
la postura que estamos manteniendo ahora o que yo 
estoy defendiendo en estos momentos es perfecta
mente coherente con la abstención que dentro de la 
Comisión representaron los representantes del Gru
po Popular, mantuvieron con respecto a esta ley gené
rica y específica. Bien, se decía que esta ley tiene que 
ser genérica precisamente porque cada ley específica 
es la que dirá qué grado de protección tiene que dar
se. Yo entiendo que no: concretamente, la ley de Es 
Trenc, que es la única aplicación que conocemos en 
estos momentos, si se me permi te que vuelva a hacer 
mención a ella sin entrar en su discusión, dice simple
mente que se declara como área natural de especial in
terés; es decir, es de aplicación la ley general que es
tamos discutiendo a la zona de Es Salobrar, de Es 
Trcnc y nada más, no se especifica ningún grado de 
protección necesario, se dan unas disposiciones transi
tOl-jas, las que deben tener mientras se desarrollen los 
planes especiales, pero no se da ninguna normaliva 
específica sub¡-e cuál Lkbe ser el cunlenidu Lie eslus 
planes especiales y cuál debe ser el grado de protec
ción. Lo que sí es cierto es que en principio entra en 
vigor inmediatamente el que los terrenos sean no ur
banizables, y que además queden sin efecto todos los 
planes, proyectos de urbanización, licencias de edifica
ción, uso del suelo, parcelaciones, disconformes con 
esta clasificación; hasta que no se haga en principio, 
pues podría entenderse que quedan en suspenso todas 
las licencias que en estos momentos haya, puesto que 
no hay una clasificación. La aplicación de estas leyes 
vemos, por tanto, que las leyes específicas de desarro
llo de la general no fijan el grado de protección, pue
den ser muy ambiguas, perdón, pueden ser muy ... para 
espacios muy diferentes, y por lo tanto esta ley queda 
ambigua en este sentido. En cuanto a que sea necesa
rio tener esta ley para enmendar la plana a las actua
ciones del Gobierno, bueno, yo he dicho claramente 
que, en el caso concreto de Es Trenc, ciertamente el 
Gobierno había mantenido una postura diferente a la 
que habían mantenido los otros grupos parlamentarios, 
que sostienen esta Ley, y que por tanto entendía que 
si, que le habíamos cerrado la~ pLlert;:¡s, y contesto al 
señor Triay, en el sentido de que no había quedado 
más remedio que recurrir al procedimiento legislativo, 
esto es perfectamente claro. Pienso yo que si se cree 
que la labor del Gobierno en ordenación del territorio 
es necesario enmendarla con mucha frecuencia hay 
otms mecanismos estatutarios diferentes al de aproba
ción de una ley como ésta. En cuanto al Sr. Triav, qui
siera decirle que creo que básicamente ha coincidido 
conmigo y yo coincido con él en la mayoría de sus ex
presiones; efectivamente, lo he dicho antes aquí, no se 
legisla sobre protección de espacios naturales, sino que 
se mueve estrictamente en el tema de ordenación del 

territorio, donde tenemos competencia, lo cual no quie
re decir que la ley no esté hablando de protección de 
áreas naturales; claro que de protección de áreas na
turales a protección de espacios naturales hay bastan
te poca diferencia, y que efectivamente en su formato 
la leyes bastante parecida a la ley de protección de 
espacios naturales, aunque su contenido, efectivamen
te, haga referencia exclusivamente a la ley del suelo. 
Bueno, si nos mantenemos siempre dentro de la Ley 
del Suelo y realmente los únicos mecanismos que va
mos a utilizar son los que están dentro de la Ley del 
Suelo, me da la razón en que no es necesaria esta ley; 
basta simplemente con utilizar la Ley del Suelo, ex
cepto en el caso de Es Trenc, donde la actuación del 
Gobierno había cerrado la utilización de estos meca
nismos y que por tanto había que recurrir a un pro
cedimiento llamémosle excepcional. Esta es mi teoría. 
Mientras nada más nos movamos en la Ley del Suelo 
y ni siquiera la modificamos para lo que tendríamos 
competencia, sino que simplemente la aplicamos, creo 
que es innecesaria; otra cosa sería si tuviéramos ya 
competencia efectivamente legislativa en protección de 
espacios naturales, y donde frente a unos parajes, a 
unos parques de interés nacional, pudieran establecer
se en distinta gradación unos parques de interés auto
nómico, entonces, creo que sí, o de interés regional, 
creu que sí valdría la ¡x:na hace¡ una ley de carácter 
general. En estos momentos, para aplicar nada más' 
que la Ley del Suelo, creo que las ventajas que com
porta no son especialmente interesantes como para jus
tificar el tener esta ley. Efectivamente, usted no había 
mencionado para nada el inventario de ICONA, pero 
aquí sí realmente se había hablado del inventario de 
IeONA, que esta ley serviría para utilizarla en la apli
cación a" los distintos espacios contenidos en el inven
tario de ICONA tomado como catálogo, y además ex
puse como programa de actuación del Gobierno, que 
se pensaba cerrar este inventario, darle un carácter de
finitivo, completarlo y revisarlo si fuese necesario, y 
precisamente el planteamiento que se ha hecho sobre 
Es Trenc donde se busca un grado de protección muy 
superior al previsto en el inventario de lCONA, justi
fica el que este inventario, antes de darle la categoría 
de catálogo, sea repasado y revisado. Pero lo que quie
ro decir y repito es que esta ley, 1al como está expues
ta, entiendo que no es de aplicación a tocios los espa
cios; se ha dicho que no entraba en la cabeza de na
die el aplicarlo a la Sierra de Tramuntana, sin embar
go, la Sierra de Tramuntana, y pongo un ejemplo quizás 
porque sea el más opuesto, la Sierra de Tramuntana 
está contenida dentro de este inventario. Hay otros ti
pos de espacios que podrían considerarse que requie
ren una protección especial o una ordenación especial, 
para emplear el término constitucional y no precisa
mente la prevista en esta ley; en este sentido digo y 
repito que es muy dura. En cuanto, me queda una 
simple expresión, en cuanto al tema de peligroso, si 
yo entiendo que el Parlamento es peligroso, evidente
mente yo no entiendo que el Parlamento sea peligroso 
ni represente un peligro el Parlamento para las islas, 
naturalmente; yo quiero reafirmar mi profundo respeto 
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por el Parlamento, lo cual no quiere decir que no pen
semos de éste y de cualquier otro Parlamento que una 
opción política pueda pensar que la utilización o la 
aplicación de una determinada actuación legislativa 
aplicada por un Gobierno, naturalmente, que es el que 
ejecuta las leyes del Parlamento, pueda resultar peli
grosa para los intereses, o peligrosa o negativa o in
conveniente, emplee la expresión que se quiera em
plear, para los intereses del país; estos serán puntos de 
vista y evidentemente podemos tener puntos de vista 
diferentes. La peligrosidad no creo que en absoluto y 
de una manera objetiva pueda definirse de ninguna for
ma, nosotros lo que sí pensamos es que la aplicación 
en ciertos casos de una Ley como és ta puede resultar 
contraria a los intereses, si esta expresión parece más 
correcta a la Cámara, puede resultar contraria a los in
tereses de al menos un sector importante de la pobla
ción de nuestras islas. De todas formas, repito que la 
postura no es negativa Jo que haya una Ley, en todo 
caso sí lo sería a esta ley en concreto, y espero que el 
Grupo Parlamentario Popular presente en su momento 
las enmiendas oportunas para intentar, si no mejorar
la, porque no quiero caer en maniqueísmo yo tampo
co, por lo menos hacerla en lo que entendemos que es 
mejor. Muchas gracias. 

.PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Saiz. Per que demana la parau

la, Sr. Serra? Per que demana la parau!a? Peró va con
tra el procediment, no hi ha hagut aHusions concretes. 
Nosaltres creim que esta debatut aquest tema: amb les 
intervencions del Govern aquest incident esta acabat. 
Me permet una observació? Voste demana la paraula? 

(Murmuris generalitzats deIs Diputats, protestes 
ininteHigibles) . 

JERONl ALBERT!: 
Sr. President, Srs. Diputats, només per dir-li al Sr. 

Conseller que l'actitud del Grup Popular a la Comissió 
no va es ser la mateixa que en el PIe. Alla es va abs
tenir i aquí ha votat a favor. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Té la paraula D. Joan Verger 

Pocoví. Disposa d'un temps de deu minuts. 

JOAN VERGER POCOVí: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, per acIarir en 

primer Iloc aquell malentes expressat pel Sr. Albertí, 
li vull manifestar que el Grup Popular dins la Comis
sió, al dictamen va votar en contra, a la llei general es 
va abstenir i a la Ilei específica va tornar votar en con
tra. Pero avui aquí no hem votat, entenem nosaltres, 
després de la intervenció del nostre portaveu, que no 
votavem si donavem per bo aquel! dictamen, sinó que 
nosaltres hem entes que ens donavem per assabentats 
i res més. El que véngui posteriorment, que és e! que 
estam discutint ara, perque si no, 'ni siquiera' faria 
falta, si ho haguéssim donat per bo, 'ni siquiera' faria 
ja falta discutir aquesta Llei, ni discutir les discussions 
del día de dema, pel que fa referencia a Es Trenc. En-

tenem, com he dit, que aixo nosaltres no ha hem do
nat per bo; nosaItres només ens hem donat per assa
bentats i d'aquest tema crec que no fa faltar tornar-ne 
xerrar. El nostre grup es fa seves les paraules del re
presentant de la Comunitat Autónoma, el Conseller 
d'Ordenació de! Territori, perque creim que si aquesta 
llei pot tenir coses bones, el que sí pensam és que hi 
ha certs articles d'aquesta llei que nosaltres mai no 
els podrem admetre; concretament és l'article 8 alla on 
es comtempla la possibilitat que la Comunitat Autó
noma pugui exercir el dret de tanteig i retracte. Hi ha 
hagut dues intervencions diferents, un Diputat ens 
ha dit que per ventura serviria per incIoure els espais 
comtemplats a l'inventari d'lCONA, i e! Sr. Triay ens 
ha dit que pot esser que no, que resulta que aixó 
sera optatiu. Pero pensam que si de qualque manera 
a l'inventari d'lCONA ha d'estar inclosa com a area 
natural d'especial interes, jo deman que es preparin 
els propietarís ele la Serra de Tramuntana perque, la 
veritat, malgrat que no s'incloguin els nucIis de pobla
ció, perquc els seus drets de propietat pens que real
ment pot quedar 'seriament' atropellat. Aquest article, 
per nasal tres, és o pot esser un autcntic atropellament 
de la propietat privada, que és un dret constitucional, 
'firme' i per a tots els espanyols. Pel que fa referencia 
a les indemnitzacions ens envien a la Uei del SOl. Dins 
la Comissió, en un principi, ens varen dir que serien 
grosses, que de cada dia creixien, fins que ens varen 
demanar que ens diguessin quin es són, perque la veri
tat és que en aquests moments ningú sap quines seran: 
poques, moltes, les mateixes, no ho sabem, pero pcn
sam també que dins aquesta !lei s'ha de comtcmplar 
si és que existeixen aquestes indemnitzacions, que no 
ho sabem, qui les ha de pagar? La Comunitat Autono
ma? el ParIament? els Consells lnsulars? Aixo crec que 
és necessari de qualque manera que es comtempli dins 
la propia lIei. No allargaré més la meva intervenció 
perque crec que e! Conseller d'Ordenació del Territori 
practicament ho ha dit tot, el que nos al tres podríem 
dir. Nosaltres ens abstendrem en aquesta lIei, pero pen
sam que si dins la Comissió, dins la Comissió d'Orde
nació del Territori, es pot millorar, i pensam que sí, 
i pensam que és necessari, podrem arribar a donar su
port. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Verger. Té la paraula D. Joan Francesc 

Triay. Disposa de tres minuts. 

JOAN FRANCESC TRlAY: 
Moltes gracies, Sr. President. Bé, deman la para u

la per replicar al represenant del Grup Popular, com 
és evident; per tant per disconformitat amb les mani
festacions que ha fet o En primer lloc, el dret de tanteig 
i retracte, com ja he explicat jo a una intervenció an
terior, és una aplicació normal casi diria que quoti
diana de la Llei d'Espais de! 75, i no crec que hagi 
produ'it tants de 'rasgaments' de vestidures com els 
que aquí se'ns volem fer creure. El Sr. Verger, en 
una d'aquestes sortides seves a la reunió de la Comis
sió final va dir que votava en contra de la Proposició 
de Llei d'Es Trenc perque no protegia suficientment 
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Es Trenc, perque ells el que volen és un Parc Natural 
que no permeti passar ni entrar a ningú. Aquest parla 
clar, el que el Grup Popular sembla que valia, jo no 
sé si ja ha canviat d'opinió, 'pues' supós que implicaria 
un, entre altres, l'aplicació del mecanisme habitual del 
dret de tanteig i retracte i del mecanisme habitual, 
aquest sí que ja, de la Llei d'Espais Naturals que no 
voluntari, de la decJaració automatica d'utilitat públi
ca, per la consegüent possibilitat d'expropiació per 
part del Govern. Ha d'esser que els Parcs Naturals del 
Grup Popular siguin uns parcs diferents deIs que fins 
ara hem conegut i hem estat parlant. Per altra part, es 
vol crear aquí una confusió sobre l'inventari d'lCONA. 
Aquí estam regulant una llei, estam proposant una llei 
important per a les Illes Balears que estableix un meca
nisme nou de definició cl'espais naturals. wgicament, 
l'inventari d'lCONA i tots e1s estudis que estiguin fets, 
seriosament fets, sobre espais naturals de les Illes 
Balears, seran tinguts en compte en el futur pe! Go
vern o pels grups parlamc nt<:ris a I'110ra de fer les 
seves Proposicions de Llei que desenrotllin aquesta que 
avui volem prendre en consideració. Ara, on jo no entr 
en absolut ni amb el meu grup parlamentari és a va
lorar aquí avui si a la Sena de Tramuntana, tal com 
esta a l'inventari d'ICONA, li és aplicable o no aquesta 
llei. No he dit que no, ni he Jit qUé ;,í, no ¿s el tema 
que ens preocupi, estam creant un mecanlsme generic 
per resoldre problemes de protecció d'espais naturals 
a les Illes Balears. Les indemnitzacions, qui les ha de 
pagar? Be, per a comen¡;:ament, les haura de pagar la 
Comunitat Autónoma, perque aquesta és una llei de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, i aquest és el 
Parlament de les lHes Balears, i les lleis del Parla
ment, els 'gastos', les despeses que provoquen les 
lleis del Parlament de les Illes Ba!ears els paguen a 
través del pressupost el Govern de les Illes Balears 
una vega da que es converteix en llei de pressupost, 
igual que supos que pensaran pagar si es produeixen 
les indemnitzacions que corresponguin a Sa Dragonera, 
perque no sé si pensaran que a Sa Dragonera les indem
nitzacions que corresponguin se'ns descomptaran als 
Diputats de les nostres modestes dietes. Per altra part, 
insistesc que és absolutament innecessari que aquesta 
!lei reguli de bell nou el tema d'indemnització: el 
tema d'indemnitzacions a la legislació urbanística esta 
resolt, hi ha una jurisprudéncia, hi ha uns drets de les 
persones que tenen uns plans aprovats i que per mo
tius que els són externs no els poden executar per 
decisions administratives o legislatives com pugui 
es ser aquesta, i els tribunals reco!l iran i reconeixeran 
els clrcts adquirits i consolíclats que existesquin. No hi 
ha cap neccssitat d'embullar aquí més fil en aquest 
tema i perdoni l'expressió ja reiterada avui decapves
pre aquí, de continuar amb el tema d'indemnitzacions 
volent crear una nova casuística indemnitzatoria. La 
casuística existeix i aquí no faria més que complicar 
o augmentar els drets d'indemnització, amb la qual 
cosa el nostre grup, naturalment, no hi esta d'acord. 
Creim que hi ha un dret d'indemnització just i esta
blert, i cree que no és necessari ampliar aquest dret. 
Moltes gracies. 

C" 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies Sr. Triay. Té la paraula D. Joan 

Verger. D. Sebastia, jo li he d'explicar una cosa si és 
que voste em demana aquest capritx. La qüestió inci
dental del Govern, diu el Reglament a l'article 69, que 
disposara d'una exposició sense limitació de temps, 
que podran replicar durant cinc minuts els diversos 
grups polítics i el Govern contestara a aquesta replica, 
i acabant-se aquesta qüestió incidental, en aquests mo
ments voste m'ha demanat la paraula sense mencionar
me I'article i dient-me que per aHusions. No eren aHu
sions, no és el mateix el cas del Sr. Triay, que ha de
manat per contradiccions i per aixo li he donat el debat 
per l'article 72 'parrafo' primer, i l'ha de concloure el 
Sr. Verger. Em permet aquesta explicació que és com 
jo l'interpret. Té la paraula D. Joan Verger. Disposa 
de cinc minuts. 

JOAN VERGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, jo voldria acla

Ponencia, per part del GILlp Popular, era que si Es 
Trcnc havia de quedar d'acord amb la lIei especí
fica aquesta que es derivara d'aquesta !lei general, 
pensavem que, per exemple, la <dacopiretuffi» i 
l'«anofilia renaria» que diu l'informe d'lCONA, que 
.ia estan espanvats, que ja estan degradats, continuen 
igualment degradats, tant si hi havia urbanització com 
si no hi havia urbanització; que l'impacte ambiental 
és el mateix, i nosaItres ho sostenim, que amb el 'tipo' 
d'urbanitzaeió que s'havia proposat, pensavem que la 
degradació d'Es Trenc seria la mateixa i nosaltres pen
sam que sera la mateixa, que per consegüent nosaltres 
manteníem la urbanització i que si no es feia la urba
nització es pensas en una figura 'seria' de proteeció. 
Aixo és el que nosaltres varem manifestar, i el que no
saltres manifestam en aquests moments. Pel 'demés', 
dir que nosaltres volíem qualsevol aItra figura, cree 
que no és veritat, i em reafirm, ho torn dir aItra ve
gada, que deixar Es Trenc com quedara a conseqüencia 
d'aquesta llei específica, és deixar Es Trenc exactament 
igual com esta ara, que segons el reinforme d'leONA, 
que va esser el que va servir per dir que no a aquell 
pla, a aquell projecte d'urbanització, pensam que és 
perdre el temps, i no val la pena xerrar-ne més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Verger, per contradiccions té la pa

.. raula D. Sebastia Sena. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies per la benevolencia del Sr. President, de 

la iguaItat de tracte a tots els Grups Parlamentarís le
galment i legislativament constitults, i molt concreta
mcnt només tres o quatre paraules. Entenem perfecta
ment que el Govcrn esta tirant pilotes de[ora, és una 
tactica esportiva molt coneguda. Entenem perfectament 
que s'utilitzen sofismes, sofismes importants. El Go
vern no dictamina proteccions concretes a espais de
terminats naturals i aleshores, un Ajuntament deter
minat va i el fa urbanitzable, com podria esser el cas 
de l'Algendar i Santa Maria de Menorca. És a dir, uti
litzam sofismes entre sobirania, sofismes entre auto-
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nomia municipal, etc. Entenem que el Govern no ha 
posat en marxa cap mecanisme per fer via, cap meca
nisme per concretar la protecció. Els únics, ja se n'ha 
parlat, normes subsidiaries bastant insatisfactories. 
Aquí s'han proposat, per Esquerra Nacionalista i per 
altres grups, moltes iniciatives i cap s'ha anat accep
ant de manera ferma. La primera que ve concreta i 
amb majoria més que suficient queda dins una ambi
güitat, queda dins un fiI embullat, que pot esser que 
quasi ningú s'arribi a aclarir; de fet, ¿que és el que 
s'ha aprovat avui i quin temps estara en acabar el pro
cés? ¿Indemnitzacions? Efectivament, no se saben, esta 
ciar que no se saben, pero esta cIar que el Govern ha 
declarat sol urba Es Trenc i Salobrar, i esta cIar que 
des del moment que és sol urba les indemnitzacions 
poden esser grosses, i també, i per acabar, nosaltres 
només dues coses més, una que anem a fets, no només 
paraules, i una altra fins a quin punL tot aquest fil 
embullar no arribara obeir a grups de pressió empre
sarials que estan pressionant aquest Parlamento 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Té la paraula D. Jerom 

Saiz. 

JERóNIMO SAIZ: 
Sr. Presidente, Sras. y Srs. Diputados; vaya ser es

pecialmente breve y no vaya abusar de la prerrogativa 
del Gobierno de intervenir cuantas veces quiera en el 
debate. Entendía que el Sr. Serra había pedido la pa-

-

labra para contestar al Grupo Popular, y no para con
testar a la intervención del Gobierno, pero ha empe
zado por acusarnos de sofismas, y hacer sofismas entre 
soberanía y autonomía municipal. Yo nada más qui
siera recordar que los términos soberanía y autonomía 
municipal no han sido pronunciados por mí, en el 
transcurso de esta sesión, de modo que difícilmente se 
me puede acusar de sofismas. Una brevísima puntua
lización nada más: igual que he tenido que puntuali
zarle la de Santa María en cuanto lo que había hecho 
el Gobierno, en Es Trenc i Es Salobrar, el Gobierno 
no ha declarado urbano ni Es Trenc ni Es Salobrar. 

El Gobierno ha mantenido urbanizable, ha man
tenido la calificación que tenía de urbanizable un trozo 
de Sa Barrala, no ha declarado nada nuevo. Muchas 
gracias. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracias, Sr. Jerónimo. Acabat el debat aquesta Pre

sidencia demana el següent: Pren la Cambra en con si
deració la Proposició de LIei d'Ordenació i Protecció 
el'Arees Naturals d'Especials Interes? Els Senyors Dipu
tats que vatin afinnativament que s'aixequin, per favor. 
Secretari, pot procedir al recompte. Poden seure, per 
favor. Els Senyors Diputats que vatin negativament es 
valen aixecar, -per favor? Els Senyors Diputats que 
s'abstenguin es vol~n aixecar, per favor? Queda presa 
en consideració' la Praposició de LIei que passara a la 
Mesa de la Cambra per compliment del 'pla<;' deIs ter
mes reglamentaris. S':lÍxeca la Sessió. 
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