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EL SR PRESIDENT: governants es queden enlaire. 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Esper que to18 vostes hagin passat un bon estiu i, enca
ra que no comencem el peno de ordinari de Sessions, ven
guin preparats per poder dur endavant una tasca efectiva 
durant aquest penode i treure projectes i proposicions de 
llei penden18 que necessiten la nostra dedicació. 

Abans de comen~r l'Ordre del Dia, aquesta Presiden
cia vol dir que tenim avui amb nosaltres una delegació sa
haraui, amb el Sr Mohamed Salem Munak, Governador de 
la provincia de Dagia, el Sr Larosi Yumani Zrug, Notable i 
el Sr Bachir Abdala, representant de la República Saharaui 
Democnltica a Catalunya i Balears. En nom del Parlament, 
jo els vull donar la benvinguda. 

(Aplaudiments) 

Comencam la Sessió plenllria extraordinAria a la quals 
se'ls ha convocat, que té com a punt únic de l'Ordre del 
Dia el debat de presa en consideració de la Proposició de 
Llei registrada amb el núm. 1855/90, presentada pels Grups 
Parlamentaris POPULAR, SOCIALISTA, NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES, CDS, UNIÓ MALLORQUINA I 
MIXT, relativa a la conservació dels espais naturals i d'in
teres paisatgfstic de les IUes Balears. 

Ates que no hi ha presentació d'aquesta proposició, 
passam al debato Per part del Grup MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr CarIes Ricci. 

EL SR RICeI 1 FEBRER: 

Bona tarda, Sr President. Sres i Srs Diputa18. 

La presentació d'aquesta Proposició de Llei és consen
suada. To18 els Grups Parlamentaris que componem aques
ta Cambra sabem la necessitat d'ordenar clarament el nos
tre territori de tal manera que es pugui projectar de veritat 
el nostre futur amb claredat i que en aquest Estat de Dret 
on ens trobam i vivim, tots, poHties i ciutadans, tenguem 
una referencies concretes i clares. 

Alguns diuen que aquesta llei ha de servir perque els 
nos tres promotors d'urbanitzacions ho tenguin més diffcil. 
Jo crec que el que haunem d'aconseguir no és que ho ten
guin més diffcil, sinó que no ho puguin fer malament, peró 
la veritat és que tothom acusa els promotors de la destrossa 
del nostre patrirnoni i nosaltres creim que no és aro. EIIs 
no són els únies responsables, sinó nosaltres, els políties i 
no soIs els que feim les l1eis aquí; més aviat i especialment 
són responsables els que governen aquesta Corounitat Au
tónoma, els que governen els Ajuntamen18 i taroM, per que 
no dir-ho?, aquesta lenta i burocratica justicia espanyola, 
que no dubto que ho és per falta de mitjans, peró tarobé i 
especialment pel menyspreu que demos tren els que gover
nen aquest poble espanyol amb aquest servei públic, que tal 
com estA muntat no permet una rapidesa d'actuacions per 
fer complir la legislació vigent i aro, els intents de molts 

En aquest Parlament redacta m lleis que tenen motiva
cions cIares, pero una volta aprovades, a causa de la capaci
tat o incapacitat deis parlaroentaris que l'han feta, automa
ticament, des de la seva mateixa publicació, ja donam peu a 
l'incompliment - i burla, en molts casos - del proposit que 
es tenia quan es va iniciar el seu trAmit. 

Seria bo que la Proposició de Llei que avui és objecte 
de la presa en consideració d'aquest PIe fos un cas diferent. 
Seria bo que tots nosaltres, cada un en particular, aportés
sim el mmm del nostre petit o gran saber; que cadascun de 
nosaltres, amb els seus mitjans i lfmitacions, fóssim capac;os 
d'acceptar que la raó no és tota d'algú en particular i que el 
saber afluixar una mica les pretencions del nostre programa 
polític ens donaria l'oportunitat de fer una llei amb l'equili
bri necessari perque en vida d'hereus fos encara vigent. 

Nosaltres pretenem mantenir les postures del nostre 
programa ja conegut de tots vosaltres, que és impedir que 
es puguin urbanitzar les nostres costes amb una separació 
de 400 metres, en els penya-segats, i de 600 en el cas de les 
platges, com també ho és que es salvin els boscos i els pai
satges que donen aquesta bellesa incomparable a les nos
tres illes, no comparable a la resta del món. 

Intentarem cercar l'equilibri necessari per tal d'evitar 
postures extrapolades que no fan més que impedir que 
aquestes lleis siguin bones per a tots. Per desgracia, hem 
vist com a les cornissions on redactavem aquesta proposta 
que avui presentam hi ha hagut grans intransigencies, fins i 
tot per part dels mateixos que demanaven el consens i que 
mentre demanaven i reclamaven aquest consens només ac
ceptaven que es marquessin les Unies i que es redactés el 
text de la proposició aro coro ells volien, a vegades fins i 
tot amb amanaces incloses, pero malgrat aquests proble
mes, que hem salvat, és cert que aquesta llei marcara la de
fensa de les arees naturals de les illes i que absorbira les 
normatives que fins avui s'havien aprovat en aquesta matc
ria. 

No té sentil que avui es pretengui que siguin modifica
des lleis que varen ser aprovades fa més d'un any. No dubto 
que hi pugui haver petits detalls molt puntuals que s'hagin 
de corregir, pero l'altra cosa soIs aconseguiria augmentar 
les discrepancies. Seria bo que 10ts els Grups recordéssim 
que les lleis són per ser complides estrictament. Es patetic 
veure que Grups poHties que voten en aquest Parlament 
unes llnies d'actuació tenguin batles del seu partit que no 
respecten normes, ordenances i a vegades ni tan sois les lle
is, donant o retirant indegudament llicencies fins i tot en 
contra deis dictAmens dels seus mateixos tecrues. AcIJ no ha 
de continuar, de la mateixa manera que s'hauria de tenir 
cura de veure la realitat deis espais que fins avui hem pro
tegit. 

Un cas a a tenir en compte és veure coro el Trenc, area 
protegida per 10ts amb il.lusió, que era una zona d'una be
Ilesa extraordinaria, es va convertint en una zona bruta on 
algun propietari deu fer un bon negoci cobrant 400 pesse-
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tes per entrar en un descampat que li diuen parking, men
tre tata la costa es va semblant a poc a poc a l'inici d'un fe
mer. Marcar unes linies de protecció no té sentit si després, 
amb el Pla Especial de Protecció, l'únic que s'aconsegueix 
és la destrucció d'allo que voliem protegir. 

Vull acabar demanant als diferents Grups que no 
prenguin aquesta llei com a campanya política cap a les 
properes eleccions. En les eleccions autonomiques que s'a
costen sembla que es podrien arborar unes banderes espe
dals basant-se en aquesta llei. Aquesta llei és massa impor
tant per al nostre poble perque sigui maltractada per dema
gogies i travetes. Per sobre de les ambicions deIs partits po
tities, aquesta llei ha de tocar de peus aterra i ens ha de 
donar l'oportunitat de salvar la be!lesa de les nostres illes, 
aoo de simple; de promoure i de provocar el desenvolupa
ment economic controlat, en definitiva, el nostre benestar 
futur, que casualment aquf, a les nostres illes, és la defensa 
del nostre futur economic, com pass a exactament amb la 
defensa de l'ecologia i de la conservaci6 deIs paisatges de la 
nostra terra. Per tant, si som conscients que tots venim 
aquí afer feina per a tots, ho tenim fAci!. 

lnsisteixo: no permetrem que surti una mala !lei ni que 
els ataes contra els altres ens facin oblidar que un dia va
rem ser votats per uns programes d'actuaci6 que en cap cas 
no deien que destrossarfem el futur deIs nos tres votants. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL IAMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La primera paraula que jo vull dir respecte de la presa 
en consideraci6 de la LIei de Conservació deIs Espais Natu
rals i d'Interes Paisatgfstic de les lIles Balears és satisfacci6, 
satisfacció per partida doble. En primer lloc, satisfacci6 
perque hem pogut arribar a aquesta Cambra amb un text 
signat per tots els seus Grups Parlamentaris, que represen
tam tots els Diputats, i satisfacci6 perque aquesta Proposi
ció de LIei no és només un catllleg. 

Com diu l'article 1, aquesta llei té per objecte aprovar 
el Cataleg d'espais naturals i d'interes paisatgfstic de les I
Iles Balears i establir en aquests espais els criteris i mesures 
mfnimes de protecció. Si quan varem partir no sabfem ben 
bé que volfem i parlAvem de cataleg, alllarg de les reunions 
de Ponencia es va veure que no bastava dir que a les Illes 
Balears hi ha 74 espais a protegir, o 74 arees naturals d'es
pecial intereso Que feim amb aquests espais? ¿Havfem d'es
perar que hi hagués una legislació posterior que digués que 
s'havia de fer amb aquests espais o era necessari dir qual
que cosa? La resposta va ser que feia falta una vertadera 
Ilei de conservació. A posta aixo també és motiu - el més 
gran motiu - de satisfacció del nostre Grup Parlamentari i a 
posta aquesta llei es diu LIei de Conservació dels espais na-

turals i d'interes paisatgfstic. 

La paraula conservació no és identica a preservadó. La 
paraula conservació té dos significats, un de preservació i 
també un altre de gestió. No només s'ha de dir: aquí no es 
pot fer res, sinó que també s'ha de dir: aquí es pot fer amb 
aquestes condicions que s'obligaran a complir quan faci fal
ta; aquí fa falta una gestió i aquesta llei també propasa me
sures de gestió. 

Quan varem comen~r a estudiar l'artieulat d'aquesta 
llei a Ponencia, ens trobarem que teníem una LIei d'Orde
nació Territorial de les Illes Balears que fins ara li havien 
fet poe caso Certament, com a desenvolupament d'aquesta 
LIei d'Ordenació Territorial, el Govern havia comen~t la 
redacció de dos plans territorials parcials, un a la Serra de 
Tramuntana i l'altre als Amunts d'Eivissa. També tenfem la 
LIei 1/1984 d'Arees Naturals d'Especial Interes i tota una 
serie de lleis particulars de declaraeió d'arees naturals al 
Trene, Cala Mondragó, etc., etc., i també tenfem una llei 
recent, la 4/1989, una llei de l'Estat també de conservaci6 
deIs espais naturals i de la flora i fauna silvestres. 

Amb tot aquest material vllrem arribar a la conclusió 
que s'havia d'articular tot, que s'havia de fer una llei que 
tengués una visió de conjunt i que en un sol text legal es 
pogués refondre tata aquesta normativa dispersa o al manco 
articular-la. En base a tot aixo, nosaltres tenfem espais coIl!. 
la Serra de Tramuntana, que el Govern havia remes"com 
un espai conjunt, i també els Amunts, dos espais grans. No 
podem oblidar que a la Península hi ha pares naturals que 
contenen nuclis urbans i que, per tant, aquesta llei havia de 
contemplar un sistema, de manera que sense el rigor del 
que és una Area natural, fos aplicable, per exemple, a tota 
la Serra de Tramuntana o a tots els Amunts, i donar aques
ts espais com un conjunt i, com que els nudís urbans no 
són naturals, a posta va sortir el nom d'espais naturals i 
d 'interes paisatgfstic. 

A posta l'article 2 diu que els espais naturals i d'interes 
paisatglstic - els dos espais que he anomenat en s6n exem
pIes paradigmAties - classifiquen, per dir-ho de qualque ma
nera, els terrenys en tres classes: les Arees naturals d'espe
eíal interes, les arees rurals d'interes paisatgfstic i les llrees 
urbanes dins paisatges d'interes. Les arees naturals, diu 
també l'article 2, que són espais normalment poc transfor
mats per l'home, a posta són naturals, i les arees rurals són 
espais transformats majoritariament per aetivitats tradicio
nals. Les arees urbanes dins paisatges d'interes és clar que 
s6n els nuclis humanitzats. 

Aquesta clasificació s'ha criticat, peró no s'ha presen
tat cap alternativa i jo he de reafirmar que una vegada pen
sat i repensat nosaltres no trobam una alternativa millor a 
aquesta classificaci6, perque abrac;a un espai natural amb el 
seu conjunt i, arnés, preveu uns mecanismes que s6n exac
tament els mateixos que estableix la LIei del SOl quant a 
canvi de classificaeió de determinats terrenys. Hi ha uns 
mecanismes que permeten en el futur els canvis que el des
envolupament socio-economic dels nuelis de muntanya de
manin. 
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L'extensió deIs espais naturals i d'interes paisatgístic 
de les Illes Balears, majoritariament arees naturals, en total 
74,41 corresponents a Mallorca, 15 a Menorca, 10 a Eivis
sa i 8 a Formentera, ocupen al voltant del 30% del nostre 
territorio Jo diria que és una xifra normal, equiparable a les 
d'altres Comunitats Autonomes de l'Estat Espanyol i pen
sam que és possible que mitjan~nt les esmenes es pugui 
produir la deelaració d'alguna altra area natural d'especial 
interes, com ha passat amb alguns batles d'UM que ja han 
demanat que volen alguna nova inclusió. 

Pero en aquesta Proposició de Llei també hi ha una al
tra novetat que jo cree molt important. Fins ara havfem 
tengut lleis separades, distints compartiments estanes entre 
les lleis urbanistiques i les lleis de conservació de la natura. 
Ja hem dit al tres vegades que en aquest moment tenim la 
Llei de Conservació del Sol, per una banda, i la Llei de 
Conservació de la Natura per I'altra. Es molt important 
que aquests compartiments estanes deixin de ser-ho, és 
molt important que una sola llei prevegi mesures de tipus 
urbanístic i de tipus de conservació, de gestió de la natura. 
Aixo és el que fa aquesta Uei i crec que és una novetat, per
que no en conec cap, almanco en tot l'Estat Espanyol, que 
junti preceptes d'aquestes dues materies. 

El Capitol 11 del TItol 11 parla de regim urbanfstic del 
sol i proporciona uns criteris i unes mesures minimes de 
protecció de caite urbanístico El Capitol III del mateix 1)tol 
proporciona unes mesures de gestió, proporciona únes me
sures incardinades dins el desenvolupament de la Llei 
4/1989 de Conservació deis Espais Naturals i de la Flora i 
de la Fauna silvestres, i aixo pensam que és enormement 
positiu, com també pensam que ho és que a més de les 4 fi
gures de parc, reserva natural, monument natural o paisat
ge protegít que preveu aquesta llei estatal, es crei la figura 
del paratge natural concertat amb una clara in ten ció d'in
volucrar als propietaris d'aquestes grans finques que for
men arees naturals que ells mateixos puguin dur la iniciati
va de la conservació, de la preservació d'aquestes finques. 
Amb un conveni amb I'Administració, en aquest cas a tra
vés de la Conselleria d'Agricultura, els propietaris podran 
concertar un regim de visites, un regim de protecció de les 
seves finques per un pedode mfnim de 10 anys. 

També hi ha un altre aspecte que vull destacar. A ve
gades s'ha acusat el Parlament que intenta governar, que 
des d'aquf s'intenta exercir la funció executiva que corres
pon al Govern. Ido bé, aquesta llei permet que el Govern 
exerceixi la seva funció exeeutiva. Efectivament, l'article 25 
d'aquesta !lei diu que la declaració de pares, reserves natu
raIs, monuments naturals i paisatges protegits seran per 
Decret del Govern. La Llei 4/1989 deixa enlaire, deixa a la 
legislació de les Comunitats Autonomes si un parc natural 
s'ha de declarar per llei o per Decret, en aquesta Proposi
ció de Llei s'ha optat per la via del Decret, per la via que si
gui el Govern que dugui la funció executiva, que és el que li 
pertoca, i que sigui, per tant, el que declari aquestes figu
res, aixf com també és el Govern, mitjan~nt conveni o con
cert, el que declarara els paratges naturals concertats i tam
bé sera el Govern, a través dels plans territoríals parcials o 
del pla d'ordenacíó del medí natural corresponents que són 
necessaris per desenvolupar aquesta llei, el que acabara de 

definir el regim de protecció segons els criteris establerts a 
la mateixa llei. 

Per acabar, només vull dir que Unió Mallorquina ha 
tengut reunions, sobretot amb els batles més afectats, nor
malment de la Serra de Tramuntana, i d'aquestes reunions 
s'han deduIt dues coses. La primera, que els batles - i s'ha 
d'entendre que els Ajuntaments - volen la protecció, pero 
volen compensacions. Les compensacions economiques no 
són objecte d'aquesta llei ni ho han de ser, pero nosaltres, 
el Grup Parlamentari UM, esperam que en el moment 
oportú, a través del mitja oportú, s'arbitraran aquestes 
compensacions economiques per als municipis de munta
nya. 

L'altra cosa que també han dit els batles és: Protegiu, 
pero amb uns criteris de canlcter general, que no puguem 
dir que a un Uoc feis blanc i a l'altre negreo Jo pens que els 
criteris de caracter general han prevalgut durant la tramita
ció d'aquesta Proposició de Llei i esperam que aquests cri
teris de caracter general prevaldran en la tramitació de les 
esmenes i que la llei sortinl, per tant, amb uns criteris de 
generalitat. 

Per acabar, només vull dir que esper que aquesta llei 
sigui tramitada amb rapidesa i que sigui millarada a través 
de les esmenes de tots els Grups i, per tant, que pugui ser 
aprovada, si no abans de final d'any, a principi del proxim. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Vull que les primeres paraules que dirígesc a la Cam
bra en nom del Grup Parlamentari del Centre Democratic i 
Social siguin per expressar la satisfacció per haver aconse
guit donar una passa - no és més que una passa, pero és 
una pass a important - pel camf de satisfer una reivindica ció 
profundament sentida per la nostra societat i que ha tengut 
reiteradament ressó dins aquest Parlament. 

La preocupació per preservar els espais naturals amb 
més agressions urbanístiques o de qualsevol altra mena 
constítueix.un dels eixos de la polemica ciutadana arreu del 
món desenvolupat i amb especial intensitat en un territori 
fortament pressionat com el de les nos tres Illes Balears. Es 
per aixo que un deis principals, per no dir el més important 
focus de debat social i també de tensions a la nostra Comu
nitat Autonoma ho constitueix precisament la conservació 
deIs espais i zones naturals o poc alterades que es troben 
amena~des. 

Al llarg de tata aquesta Legislatura, el Parlament de 
les Illes Balears ha estat una institució que s'ha caracterit
zat per la seva preocupació per la prolecció. No podia ser 
d'altra manera, com correspon a una institució democrati
cament representativa deIs ciutadans. L'elaboració d'aques-
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ta Proposició de Llei que avui oferim a la consideració de 
la Cambra amb la convicció que sera aprovada per unani
mitat, ja que logicament ha de ser així pel fet de ser presen
tada per tots els Grups Parlamentaris que formen aquesta 
Cambra, ha estat una elaboració Uarga i dificil. Jo diria que 
la seva dificultat, que ha prodult logicament aquesta demo
ra, sorgeix de la mateixa confusió que es produeix dins 
aquest Parlament quan es rep la proposta d'actuació dins 
les arees naturals elaborada pel Govern a partir de les pro
postes fetes per leONA i INESE de espais naturals a pro
tegir a les Illes Balears. 

Aquesta confusió es produeix, en primer Uoc, perque 
aquesta remissió al Parlament - ja ho ha dit l'il.lustre Dipu
tat Sr Pascual - es produeix sense saber exactament que 
s'esperava de nosaltres. L'aprovació d'un catiUeg no és un 
acte parlamentari que do ni for~ jurídica normativa a un 
instrument que tampoc no se sabia que seria d'ell una vega
da aprovat per aquest Parlament. Sens dubte aquesta va ser 
una de les principals causes de les demores i de les dificul
tats de tramitació. El nostre Grup Parlamentari, ho vull re
cordar, es va dirigir reiteradament a aquest Plenari dema
nant la conversió de la proposta d'actuació en una proposta 
de llei, cosa que el Govern - per ser més exactes, el PIe d'a
quest Parlament - no va acceptar, pero si que ha donat una 
resposta adequada al convertir la trarnitació d'aquest catA
leg en una proposició de llei que hem signat tots els Grups 
Parlamentaris. 

La segona font - diria jo, si m'ho permeten els Srs Di
putats, de confusió o de dificuItats - ha estat perque una ve
gada més, ho hem de dir des d'aquest plenari, aquesta llei, 
essent una llei important, essent una llei que simultania
ment, com també ha dit el Sr Pascual, fa referencia a uns 
instruments de canlcter conservacionista i al mateix temps 
a uns instruments de caracter urbanístic, és una llei que, 
una vegada més, sorgeix sense una referencia necessaria i 
imprescindible a un marc general d'ordenació del territori, 
com són les Directrius d'Ordenació Territorial que estam 
esperant en aquesta Cambra i que, tal com anunciava el Sr 
Mayol el dia de la tramitació en Comissió d'aquesta matei
xa Proposició de LIei, aventurava, o més bé feia la profecia 
que no es veuran durant aquesta Legislatura, i sembla que 
aixi será. 

Amb aquesta manca de relació amb l'instrument Msic 
que la nostra legislació d'ordenació del territori assenyala 
com a referencia imprescindible pel desenvolupament d'u
na correcta ordenació del territori com són les direetrius 
per a una ordenació territorial, ha estat més dificil la conse
cució d'una correcta delimitació, la consecució d'aquesta 
Proposició de Llei. 

En qualsevol cas, és cIar i ara continua essent més cIar 
que mai que l'elaboració del cataleg per pan d'aquest Par
lament havia d'assolir la forma d'una llei que donas trans
cendencia i repercussions jurfdiques a les delimitacions 
dels espais naturals. La pura aprovació d'unes delimita
cions sense conseqüencies jurfdiques de cap tipus hagués 
estat un acte probablement adequat de cara a la galeria, pe
ro que no hagués tengut la for~ necessaria per fer d'aquest 
un instrument normatiu, un instrument compulsiu, que és 

el que fa falta per donar contengut a la defensa i a la con
servació d'aquests espais. 

El nostre Grup Parlamentari, el Centre Democratic i 
Social, feim nostra aquesta Proposició de Llei per diverses 
raons. En primer lloc, perque estableix una delirnitació cla
ra. Hem hagut de suplir, i aquesta vegada no per manca de 
requeriments a l'Exeeutiu, sinó perque l'Exeeutiu ha depo
sitat en el Parlament l'elaboració d'una feina que és més 
aviat propia de l'Executiu, i aquí voldria dirigir paraules 
d'agra'iment i de felicitació per la feina que han fet molt 
encertadanment els serveis de la Cambra en les elabora
cions cartografiques, per exemple, i pels assessoraments ju
ridies que han tengut els membres de la Ponencia. 

Es una llei que ha hagut d'entrar en delimitacions con
cretes i que, al n;leu judici d'una manera molt meritoria, ha 
sabut resoldre de manera adequada un dels principals pro
blemes que tenia plantejat la proposta d'actuacions remesa 
pel Govern: el distint tractament, el necessariament dife
renciat tractament - el Sr Pascual s'hi ha referit - que ha
vien de tenir alguns espais molt clars, petits, de tamany 
adequat, d'uns altres que per la seva naturalesa heteroge
nia, per les dimensions molt més grans que ocupaven dins 
els mateixos pobles i altres connotacions que necessiten la 
contemplació de determinades possibilitats de creixement i 
de facilitar el seu desenvolupament económico Aquesta res
posta adequada a la necessitat d'un tractament diferenciat a 
espais diferents cree que es resol d'una manera ~caient i 
encara diría més: d'una manera intel.ligent. 

En segan noc, aquesta Proposició de Llei estableix un 
regim d'usos i conservació dels espais naturals, qüestió ab
solutament imprescindible per atorgar aquesta transcen
dencia, aquesta eficlcia jurldica a la qual ja m'he referít. 
Estableix una organització administrativa, perque queda 
clar dins la consciencia de totes aquelles persones que s'in
teressen i estudien les qüestions relatives a la conservació 
que avui en dia ja no es admissible de cap manera la con
servaci6 passiva, sinó que és necessaria la instrumentaci6 
de mesures, la instrumentació d'una organització adminis
trativa al servei d'una acció positiva per a la conservació 
deIs espais concrets. Estableix un regim sancionador, qües
tió absolutament important i transcendent per donar una 
eficlcia compulsiva al contengut de la mateixa lleí i, natu
ralment, estableix un regí m transitori i detallat, necessaria
ment detallat i llarg, perque aquesta Proposició de Llei su
posa un canvi molt important dins l'optica, dins la normati
va jurídica vigent a la nostra Comunitat Autónoma; 

Per acabar, vull reiterar una vegada més la nostra satis
facció per aquesta presentació. Anunciar la nostra identifi
cació amb les línies generals, expressar el nostre desig d'u
na tramitació rapida d'aquesta llei perque pugui quedar ul
timada i entrar en vigor en el proper perfode de sessions. 
Anunciar algunes, molt poques, esmenes de millora tecnica 
o d'estil, fonamentalment - atesa la nostra identificació bA
sica amb el contengut de la proposició, res més que aixó - , 
reiterar el nostre agra'iment als serveis de la Cambra i a tots 
els Diputats que amb el seu esfor~ personal han fet possi
ble la redacció i demanar, logicament, el vot favorable per a 
aquesta Proposició de Llei. 
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Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Voldria comen~r fent un poe d'historia i recordar les 
conclusions del primer Congrés Turístic de Mallorca de 
l'any 1979. Era, ho recordaran alguns de vost~, una etapa 
totalment preautonomica i en aquell congrés ja es va for
mar una Pon~ncia de planificació del territorio En aquesta 
Pon~ncia contribulen noms molt coneguts: Pere Nicolau, 
Mateu Castelló, Jaume Carbonero, Miquel Angel Llauger, 
Ramis d'Ayreflor i, entre d'altres, almanco dos Diputats 
d'aquesta Cambra, el Sr González i Ortea i el qui els parla. 

Una de les conclusions que acordarem fa onze anys era 
la necessitat d'una immediata suspensió de llirencies d'edi
ficació i parcel.1ació en aquelles zones d'inter~ ecologic i 
paisatgistic afectad es per planejament aprovat o en trami
tació i la urgent necessitat d'un cataleg. Aixo era l'any 79. 
Probablement va ser la primera vegada que es parlava del 
Cataleg que avui, si_ no neix, com a mínim fa una passa im
portant de la séva gestaeió. 

Després d'aquell Congrés Turistic, durant aquests onze 
anys han passat moltes coses i en el procés que ha de con
duir a la protecció dels espais naturals d'aquestes illes hi ha 
hagut una s~rie de fites molt importants. Jo vull recordar la 
suspensió de planejament feta poe temps després, en temps 
del Consell General Interinsular, les normes subsidiaries 
aprovades pel primer Govem Cafiellas, l'inventari revisat 
d'ICONA, l'estudi d'INESE, la Llei d'Arees Naturals d'Es
pecial Interes i tot el procés que dins aquesta mateixa Cam
bra s'ha dut a terme per anar protegint pam a pam el que 
fins ara s'ha protegit d'aquestes illes. 

Vull insistir sobretot en el fet que aquesta protecció es 
fa per a nosaltres, per als illenes que hem vist massa des
trosses. El Sr Miquel Pascual deia que protegir el 30% del 
territori és una situació normal; jo voldria matisar aquesta 
normalitat, és una situació normal a les Comunitats Auto
no mes o als paisos que han sofert un ritme d'agressions ter
ritorials tan gran com el que hem sofert aquí, a paisos on 
no hi ha aquest procés de degradació, paradogicament és 
protegeix menys, pero també és logic, no fa falta protegir 
tant. En canvi a lIoes com les Illes Camlries, que probable
ment deu el cas més similar al nostre, efectivament aquest 
percentatge de protecció del territori és similar. 

Jo crec que és innecesari tomar insistir en els exemples 
que demos tren la degradació territorial d'aquestes illes. 
Qualsevol persona que tengui un mínim de memoria i un 
mlnim de sensibilitat ha de tenir tots els exemples que vul
gui. Quin ciutada no recorda I'Arenal o Santa Ponr;<! fa vint 
anys? Fa menys anys les aguiles pescaven en el Port de Po
lIenr;<!. Fins i tots els més joves recordam les aigües trans-

parents de moltes cales avui degradades: la costa de Ciuta
delIa, Santa Galdana, Cala en Porter, el Port d'Andratx, la 
platja de Muro, Cala d'Or. Per cert, que el Sr Pep Costa, 
els darrers anys que era a Cala d'Or, deia que en arreglar la 
carretera perdnem Cala d'Or. Desgraciadament, aquella 
Cala d'Or s'ha perdut. Les Figueretes, Portmany, Santa Eu
laria. Seria molt llarg tot el rosari i no serien 74, que són 
els espais que volem protegir, sinó molts més els que haun
em de lamentar no haver protegit. 

No obstant aixó, la nostra generació, aquesta generació 
que tant ha desfet, també creim que ha aportat una cosa 
molt important que ha donat un canvi radical a la situació, 
que ha estat el naixement i la consolidació d'una consci~n
cia de la necessitat de protecció del territori i d'un aut~ntic 
amor a la terra. Per aixo som aquí i per aixo avui tenim una 
proposta signada per tots els Grups Parlamentaris, propos
ta que no és només per al PIe d'aquesta Cambra, que no és 
només per als habitants actuals d'aquestes illes, per als nos
tres eleetors, sinó que és una proposta molt de futur i que 
indubtablement agrairan els descendents que visquin en 
aquestes illes d'aqui a molts anys. 

Es dificil proposar i defensar en favor dels nous elec
tors per a molts de poHties, pero jo crec que aquesta és la 
difer~ncia basica entre política i electoralisme i creim, per 
tant, que aquesta lIei té una altura política que hem de re
coneixer que no sempre hem sabut assolir en les iniciatives 
d'aquesta Cambra. 

Es una pro posta positiva, jo em sum de bon grat a les 
paraules de satisfacció que s'han dit, pero he de manifestar 
que no podem estar totalment satisfets i que alguns aspec
tes concrets de la 11ei són clarament insuficients. Per ventu
ra no és el moment de fer-ne elllistat - per aixo hi haura el 
termini d'esmenes, per aixo hi haura la tramitació de la !lei 
- pero vull esmentar tres exemples concrets, alguns molt as
senyalats. 

El primer és el de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, 
un dels espais de valor més assenyalat i ara molt mal prote
git, perqu~ alla no s'aplica la famosa Llei deIs 400 i 600 me
tres de la qual ens parlava el Sr Ricci, avui no s'aplica. Cu
riosament, a la proposta que avui duim, després d'una vota
ció en Pon~ncia hi ha una excepció. Bona part de la costa 
intacta no protegida d'Eivissa és incIosa dins aquest espai, 
aquesta és una incoher~ncia molt greu de la Proposició de 
Llei en relació amb altres propostes que es fan a altres ban
des de les Illes Balears. Apel.1ant a aquesta coherencia que 
demanen els batles d'Unió Mallorquina i que nosaltres 
també demanam, consideram que aquesta excepció és total
ment impresentable i afavorir que la gent que es demani 
per que justament no es protegeix aquest espai és fer molt 
flac favor a les institucions i a l' Autonomia. 

Recordam la dita de la muller del César, que ha de ser 
i ha de semblar honrada. En aquest cas ni ho sembla; per 
tant, diffcilment podem pensar que ho sigui. No podem fer 
de Ses Salines un simbol i un estigma de la Llei deIs Espais 
Naturals i crec que té prou importancia per utilitzar-ho 
com exemple. N'hi ha d'altres, naturalment. Podríem parlar 
d'espais ja coneguts per aquesta Cambra, com el cas de les 
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dunes de la badia d' Alcúdia, Son Real i Sa Canova. 

La por i la prud~ncia a l'hora de protegir són inútils. 
Com a mostra, el cas de Sa Canova és ben revelador. Aquí 
es va acordar que per compensar o per tenir en compte les 
obres fetes a Sa Canova es varen fer unes estimacions - es 
va fer el famós forat del donut - perqu~ els promotors po
guessin recuperar el que teOricament s'havia invertit en 
aquella area. Qu~ ha passat? Els promotors, habilment, 
han segregat el forat del donut en noros de propietaris dis
tints i les reclamacions no afecten el donut, pero a la resta 
sí. Per un 10% de forat que posa en perillla resta de l'area 
protegida, aconseguirem un 10% de rebaixa de les indem
nitzacions, si és que aquestes arriben a existir, fins ara no hi 
ha cap sent~ncia ferma i definitiva en aquest respecte, pero 
posar en perill la protecció deIs espais naturals per un mi
serable 10% em sembla realment una iniciativa molt poc 
assenyada. Ara hi som a temps. Tramitant el Cataleg d'Es
pais Naturals, Sa Canova és recuperable i ja sabem quines 
cartes es juguen. Per tant, no recuperar-la seria totalment 
gratu'it i inútil. 

El tercer exemple que vull aportar ha estat molt discu
tit en Ponencia i és el criteri de conró o boscos per fer les 
Hnies de protecció. Es un criteri que a niveU de Geografia 
Física, d'apari~ncia immediata del territori, de visió de fo
tos aeries, és molt evident, pero si l'examen és un poe més 
acurat resulta artificial i molt arbitrario Si aixó es fa en 
aquests moments o es fa en uns moments históries relatÍVa
ment recents, la situació seria totalment distinta. Puc dir, 
per exemple, que fa un segle tots els camps que avui consti
tueixen el parc natural de l'Albufera eren de conró, eren 
camps de civada; per tant, pensar que una zona que ara és 
cultivada no té interes ecologic en aquest sentit, és un error. 

Per altra banda, els ecosistemes mediterranis, els eco
sistemes illenes, transformats per l'home des de fa molts de 
segles, tenen sentit com a equilibri de diferents arees amb 
un grau de transformació més o manco intens, pero final
ment no accepten una classificació tan simple. Els petits fi
guerals empenyalats per corona o els camps de conró que 
hi ha la Serra de Tramuntana i molt notablement els oli
vars i les árees de marjades poden tenir un interes ecologic 
molt més gran que certes arees actualment forestals simple
ment abandonades de fa uns anys. 

Nosaltres pensam que aquests exemples que he utilit
zat i d'altres han de ser corregits durant la tramita ció de la 
llei i esperam que les esmenes que presentarem en aquest 
sentit siguin acceptades. 

Jo vull destacar com a element secundari dins aquesta 
presa en consideració les relacions entre els catalegs i l'eco
nomia. Es evident que el cataleg no és la solució de la crisi 
turística, perque la crisi turística no té una solució, en tot 
cas ha de ser la suma de diferents actuaciones la que pot 
millorar aquesta situació, pero no hi ha una solució, no hi 
ha una recepta magica. No obstant aixo, el cataleg és una 
passa important en aquest sentit, primer per l'equilibri ter
ritorial que pot aportar, que jo crec que és realment Msic, i 
també pel famós turisme verd. 

Fa poes dies he tengut oportunitat de llegir un estudi 
del Warld Wild Fauna de Washington, sobre la situació a 
Am~rica Central i del Carib, que evidentment no és la nos
tra, pero que tampoc no és excessivament distinta. Aquest 
estudi valora com a molt important l'atractiu per se dels es
pais naturals protegits i l'oferta complementaria sat-on, 
que suposen com a allargador d'estades de la gent que viat
ja als palsos del Carib i de Centroam~rica. 

A Europa, especialment a Europa central i nórdica 
l'interes per la natura és molt gran, hi ha societats amb 
cents de milers de socis i, per tant, indubtablement existeix 
un mercat potencial, diguem-ho abó. Algunes vegades s'ha 
dit que aquest turisme no interessa perque és un turisme 
pobre, perque és un turisme que gasta poco Aquest estudi 
que jo els coment demostra el contrari, la despesa mitjana 
diaria del turista que acudeix als espais naturals és de 264 
dolars diaris, mentre que la mitjana en aquests palsos és de 
173; el potencial és molt important, d'un 41 a un 75% dels 
turistes que visiten aquesta area geografica manifesten que 
han visitat un o més espais naturals protegits i un 38% d'a
quests - no d'aquests 46% , sinó del total - diuen que els as
pectes d'historia natural són basies per determinar el seu 
Uoc de vacances. No obstant aixó, insistesc: la protecció 
que nosaltres demanam i exigim no és per aquest motiu, si
nó basicament per un motiu etic de protecció del nostre 
país. 

Linné, un3 naturalista ben conegut, fa quasi 300 anys 
va rebre un dia un herbari, uns plecs de plantes seques que 
li enviaven des de Mallorca. El seu comentari per escrit - es 
conserva - va ser: "Omne Deus felices iste in coLle habentes 
in suis pratis orones istas plantas". Ens suposava prop de la 
felicitat per disposar d'una quantitat d'abismes i d'una di
versitat de vegetals tan gran com la que eH podia estudiar 
amb els plecs que havia rebuto El Cataleg d'Espais Naturals 
fa possible garantir la preservació d'aquest factor de felici
tat que veia l'insigne naturalista. 

Vull acabar amb un prec, amb una petició expressa a 
tots els Grups Parlamentaris, encara que alguns ja s'han 
manifestat en aquest sentit. Crec que avui no és necessari 
demanar el vot afirmatiu per a la presa en consideració de 
la tramita ció de la llei, perque fins i tot en política la inco
herencia té uns límits i se suposa que tots els que firmen la 
presentació votaran favorablement la seva admissió. Es evi
dent que la llei no ens satisfa plenament a tots, pero és po
sitiva i és important que avui passi el tramit, per() aixo no 
basta. Per conv~rtir la Sessió en alguna cosa més que litúr
gia parlamentaria, vull demanar que hi hagi un anunci ex
prés de tots els Grups, un pronunciament clar de la volun
tat de dur endavant aquesta llei i d'aprovar-la abans de les 
eleccions. La societat ho reclama, crec que seria perillós re
tardar més aquest tema, no veig que pugui tenir rendibilitat 
electoral per a cap Grup, peró limitar-nos a admetre-la a 
tramit seria miserable i hip()crita. 

El fet d'ajornar els problemes no ajuda a millorar les 
solucions i no vull retreure casos, pero n'hi ha molts. De
man, per tant, aquest compromfs públic i formal dels Por
taveus i, naturalment, l'assumesc. El Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES fara tot el que pugui, 
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aquí i afora, per aconseguir l'aprovació d'un catAleg ampli 
i generós, millor que el que avui acceptam, i esperam que 
altres Grups puguin dir i fer el mateix. 

GrAcies. 

ELSR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
parauIa el Portaveu Sr Francesc Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Avui venim aquí a defensar la presa en consideració 
d'una Proposició de Llei conjunta de tots eIs Grups Parla
mentaris sobre una materia tan important com la conserva
ció deIs espais naturals de les Illes Balears. Si ens distan
ciam una mica de l'activitat quotidiana, la primera pregun
ta seria com és possible que ens vegem en una situació tan 
poc usual, una proposició de tots els Grups Parlamentaris 
en una materia tan important. 

S'ha de recordar que des del primer dia de la primera 
Legislatura, pel juny del 83, la prioritat de I'ordenació terri
torial, la urgencia de la protecció deIs espais naturals ha es
tat objecte de debats i de propostes múltiples i continuades 
en aquest Parlament i com a conseqüencia d'aquesta cons
tant preocupació del Parlament en aquesta materia, pel no
vembre del 87 el Govern va presentar en aquest Parlament, 
on va entrar pel desembre, aquella proposta d'actuació re
lativa a Arees naturals de Balears. 

Cree que val la pena recordar una mica el contengut 
d'aquella proposta perque preeisament és l'ongen d'aques
ta Proposieió de Llei que avui traetam de prendre en consi
deració per unanimitat. Jo ere vue per jutjar la intencio
nalitat i la voluntat d'eficAcia d'aquella proposta, ni tan soIs 
no és necessari al.ludir els aspectes més criticats com era la 
barossima qualitat grafica de la documentació presentada o 
la insuficient escala deIs mapes que havien aportat, sinó 
que basta seleccionar dues breus cites de la Memoria que 
precisament justifica aquella proposta d'aetuació, que diu 
textualment, en castella, que el Govern Balear va estimar 
que el primer pas després d'aprovar la Llei d'Ordenació 
Territorial era la formació de les Directrius, aixo pel no
vembre del 1987. 

No sé si els Srs Diputats recorden que les Direetrius 
són una importantíssima figura que ja ve en una antiquíssi
ma llei d'aquest Parlament que es diu d'Ordenació Territo
rial, que sempre s'ha considerat bAsica per ordenar el terri
tori d'aquestes illes i que al final d'aquesta Legislatura con
tinuam esperant amb atenció i amb fruició, pero com que 
es veu que ve de molt lluny, realment no sembla que hagi 
d'arribar per ara. 

A continuació, aquesta Memoria deia que la necessitat 
peremptoria de salvaguardar certs espais en greu risc de de
gradació o de transformació i la voluntat manifestada pel 
Parlament han condutt a la redacció de la present proposta 

d'actuació relativa a Arees naturals de Balears, cosa que 
hem de reconeixer que sona realment bé si no fos perque la 
virtualitat i eficacia d'aquesta proposta eren absolutament 
nul.les, ja que, com diu més endavant el mateix document, 
no tenia cap voluntat d'executivitat ni de vinculació jurídi
ca, sinó que simplement deia que l'eficAcia d'aquest estudi 
quedara garantida quan les seves previsions siguin recolli
des en les Directrius d'Ordenació Territorial. 

Per tant, si no fos per aquesta intervenció del Parla
ment que ara ha conduH a la ProposiciÓ de Llei, aquest do
cument espera ser incorporat a les Directrius d'Ordenació 
Territorial, que lamentablement no sabem quan les ten
drem. Atesa aquesta situació i tenint en compte que dins 
aquesta proposta d'actuació a les Arees naturals hi havia 
sois urbanitzables i urbans mesclats amb els altres, amb una 
definició amorfa, sense distincions interiors, únicament 
dins unes taques, s'ha de recordar - perque ja són elements 
histories, encara que siguin d'una historia proxima - que a 
la vista d'aquest document, els urbanitzadors i promotors 
en sol rústic van continuar tan tranquils com abans i que 
no va crear la mínima preocupació ni alarma entre els me
dis interessats en la urbanització o en I'ocupació terciélria i 
turística del sol no urbarutzable, perque realment aquest 
document no fermava res i posposava sine die la seva exeeu
tivitat, fins i tot les seves decisions. 

En realitat era un doeument per sortir del pas, per 
guanyar temps i per entreterur Diputats, que sol ser una de 
les missions que els Governs compleixen amb més dedica
ció. S'ha de comprendre que la política és així i que hi ha 
un interes en tenir els Diputats entretenguts en mat~ries 
que no passin d'aquí. 

Aquest és l'instrument de treball amb el qual els 
Grups Parlamentaris hanhagut d'iniciar els seus treballs. 
Després d'haver dedicat llargs mesos a diseutir si s'havien 
de prendre o no unes mesures cautelars que garantissin la 

permanencia dels valors que es volien protegir i després -
d'haver decidit durant llargs mesos de discussió que s'ha
vien de prendre aquestes mesures cautelars i de discutir 
amb la mateixa parsimonia quines havien de ser aquestes 
mesures, per fi vam poden entrar en la qüestió que havia 
estat objeete del requeriment parlamentari, que en principi 
era el pronunciament sobre aquest document que havia en
viat el Govern, pronunciament que des del primer moment 
es va veure que era impossible o absolutament inefica~ i 
per aixo hi va haver un acord total, després deIs canvis 
d'impressions necessaris, sobre que realment el Parlament 
havia d'elaborar una proposició de llei i que, per tant, havia 
de donar una solució definitiva a aquest problema i no li
mitar-se a tornar la pilota al Govern en relació amb el seu 
document, 
aquesta és la proposició que ha sortit de tot aquest procés. 

Des del nostre punt de vista hem de dir que aquesta 
Proposició de Llei és bAsicament molt correcta, satisfacto
ria; que en el seu articulat crea unes figures noves que s'a
fegeixen a les ja existents i, per tant, ja incorpora la tradició 
parlamentAria de les Illes Balears, com són les arees natu
rals d'especial interes, i que aixo ho complementa amb 
unes altres figures com les Arees rurals d'interes paisatgístic 
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o les arees urbanes amb paisatge d'interes, que tanquen to
talment les possibilitats de protecció d'espais complexos 
com els de la Serra de Tramuntana, els deIs Amunts o els 
del massís de Sant Caries, a Eivissa, i que tot aixo ho fa en
lla~nt-se i coordinant-se amb la nova legislació basica es
tatal en materia de conservació de la naturales a, com la 
Llei 4 del 1989. 

Nosaltres creim que és un instrument més que sufi
cient, extremadament desenvolupat, per poder iniciar la 
tramitació parlamentAria imprescindible. He de dir, per 
tant, que comen~m a veure la sortida del túnel en aquesta 
materia de la protecció deIs espais naturals, pero sembla 
que dins aquest túnel del qual comen~m a veure la sortida 
encara ens ham de sortir nous incidents i noves complica
cions, perque veus molt autoritzades - cap no ho pot ser 
més que la del President de la Comunitat Autonoma - de
ien fa molts poes dies que no hi ha cap pressa per resoldre 
el tema del Cata.leg d'Espais Naturals, perque realment a 
partir del mes de setembre tothom no parlará més que d'e
leccions i perque, a més, aquests espais no es troben en cap 
perill perque els protegeixen unes normes del Govern. 

Jo els demanaria, Sres i Srs Diputats, que no facin cas 
d'aquests auguris, d'aquests cants de sirena que només po
den dur a les penyes la nau de la protecció deis espais na tu
rals de le Illes Balears. Que aquesta protecció que dóna 
tranquil.litat a l'actua~ió parlamentaria no és certa; que 
avui mateix l'Informatiu Balear de TVE·deia que aquests 
dies s'ha iniciat la tramitació de 9 peticions de camps de 
golfs en espais protegits; que tenim un Pla Director de Por
ts Esportius que presenta gravíssimes discrepancies entre 
les seves modalitats de protecció i aquesta Llei de Protec
ció deis Espais Naturals i que, per tant, és realment urgent 
i necessari, com ja han dit altres Portaveus que han in ter
vengut, que dins aquesta Legislatura quedi realment resolta 
la Llei de Protecció deIs Espais Naturals i que no ens su
mem a aquestes voluntats de fracas que semblen inspirar 
aquestes declaracions. 

També vull dir que nosaltres aspiram a millorar aques
ta proposició perfeccionant - no és el més important, pero 
sempre és possible un perfeccionament - l'articulat que, 10-
gicament, com a resultat d'una feina de molts, té punts que 
permeten un perfeccionament, de la mateixa manera que 
esper que els altres Grups també trobaran millo res afer, 
pero principalment en alto que afecta la delimitació deIs 
espais. 

Creim que hi falten espais i que hi ha espais incom
plets. A la darrera Ponencia, nosaltres ja vam presentar 
una serie de propostes de modificació quant als Hmits, 
d'ampliació o de nous espais, que no van ser acceptades i 
que COnvertirem en esmenes, tractant que aquest cataleg si
gui el més complet posible. Simplement, com a aspectes 
més destacats d'aquestes possibles esmenes, que coincidei
xen amb alguns que ja s'han esmentat i d'altres no, diria 
~ue COnsideram que els límits de l' Albufera de Muro són 
lnsuficients i que és perfectament possible completar i tan
car aquesta area natural - parc natural, a més - que en 
aq~estes altures ja no té cap justificació - no n'ha tenguda 
mal, pero COm més s'estudien els espais globalment i en ge-

neral, més incomprensible resulta el forat del donut de Sa 
Canova d'Arta, area natural d'especial interes -; que a Ei
vissa hi ha una qüestió importantfssima pendent que ja ha 
meres cut l'interes deIs organismes internacionals i que dó
na lloc a una gran sensibilització i vulgarització, com són 
els límits definitius de Ses Salines, incorporant, per tant , 
les zones del Cap Faleó i del Corb Marí, i a Formentera 
igualment, les zones de Ses Salines es troben igualment in
completes. 

He esmentat aquests casos simplement per donar els 
elements més característies, perque hi ha una llista més 
completa d'espais que creim que han de ser part d'aquest 
cataleg i que, per les raons d'un pressumpte consens que 
realment no ha existit, pero que s'ha anat elaborant en base 
a m1nirns perque no s'aturas el carro que du endavant 
aquesta proposició, en aquest moment s'han quedat pen
dents de discussió en la fase parlamentaria propiament dita. 

Per altra banda, també voldria afegir que aquesta llei, 
aquesta Proposició de Llei que avui prendrem en conside
ració no tan sois és el resultat d'aquesta situació parlamen
taria peculiar, d'una dinamica i uns equilibris parlamenta
ris, sinó que és el resultat - i aquest és més important - d'u
na clamor i d'una exigencia existents en la societat i que 
nosaltres, els parlamentaris i representants d'aquesta socie
tat i d'aquest poble, no podem permetre que es vegin de
fraudades. En aquest sentit, cree que s'ha de denunciar des 
d'aquf quaIsevol interes que hi pugui haver a crear demores 
artificials injustificades o innecessaries en la tramitació i 
conclusió deIs treballs d'aquesta llei. 

Per acabar, dir que aixo que tractam d'iniciar avui, pel 
camí parlamentari, té per objecte una cosa importantíssi
ma, que és el Catllleg d'Espais Naturals, pero que a la vega
da no sera més que el Cataleg d'Espais Naturals i que, per 
tant, no és l'ordenació territorial. Qualcú pot pensar que 
una vegada aprovat aquest catAleg, com diuen en castelta 
"todo el monte es orégano" i que tat allo que no quedi in
etos dins aquestes delimitacions entra perfeetament dins tot 
aBo que és urbanitzable, edificable o parcel.lable. Real
ment crec que s'ha de deixar ben ciar que aixO no és més 
que una p~ de l'ordenació territorial, que la resta queda 
pendent d'aquesta ordenació necessaria, d'aquesta planifi
cació racional que adeqüi 1'0cupació del territari a les ne
cessitats socials que crec que cada dia tots tenim més etar 
quines són, i SÓn les necessitats d'un creixement summa
ment controlat, restrictiu, respectuós amb el territori i que, 
per tant, sigui un element coherent amb una política eco
nomico-turística que volem dur endavant millorant la situa
ció present. 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 



7160 DlARI DE SESSIONS / Núm. 94 / 5 de selembre del 1990 

El resto de los Grupos Parlamentarios debemos empe
zar por reconocer la dedicación y la voluntad puesta en el 
estudio y elaboración de esta Proposición de Ley, ya que 
creemos que todos, sin ninguna excepción, hemos hecho un 
esfuerzo en la consecución de una herramienta básica en la 
defensa de la naturaleza, y de ello quiero dar fe hoy aquí. 
Tambiém quiero mencionar y agradecer la colaboración y 
el empefio desplegado por los servicios jurídicos y técnicos 
de la Cámara, que hubieron de aguantar largas y tediosas 
sesiones y materializar después textos y líneas muchas veces 
confusas. 

Dicho esto, debemos sefialar que nosotros no compar
timos aspectos importantes del texto que hoy debatimos y 
que nuestro apoyo a su toma en consideración se basa en 
dos razones fundamentales. Ya habíamos mencionado el 
tema en la Comisión y hoy queremos dejar constancia aquí 
de ellas. 

La primera es que esperamos que los subsiguientes 
trAmites en Ponencia y Comisión puedan mejorar ese texto 
y restablecer el tan necesario consenso que debe partir del 
hecho de que la eficacia de esta ley está en relación directa 
con el nivel de acuerdo político que sea capaz de generar, 
tanto porque en su aplicación deben estar interesadas, fuer
temente interesadas, todas las Administraciones, sea cual 
sea su signo político, como porque no debe quedar pen
diente de modificaciones constantes en función de intereses 
políticos transitorios y de resultados electorales variables. 
Nuestra confianza en el peso de esta argumentación es, 
pues, la primera razón de apoyo a esta toma en considera
ción de hoy. 

La segunda es la de expresar una vez más y con hechos 
nuestra firme voluntad de preservar aquellas áreas de nues
tras islas que por sus singulares valores deban mantenerse 
al margen del crecimiento urbanístico y que además quere
mos hacerlo con la mayor rapidez posible, sin dilaciones 
que resultarían nefastas para esas áreas e injustas para las 
demás. Hemos de terminar este trabajo y hemos de termi
narlo pronto, en eso coincido con anteriores Portavoces, 
aunque ello nos exija apoyar temporalmente hoy aquí algu
nos criterios políticos que no compartimos en su totalidad. 

¿Cuales son esos criterios y por que no estamos de 
acuerdo con la Proposición de Ley? No quiero entrar en 
una pormenorización artículo por artículo de la ley, porque 
sería prolijo y porque me parece que hoy no es el día ade
cuado. Tiempo habrá de tratarlos en la Comisión y sobre 
todo en las Ponencias subsiguientes, pero no puedo por 
menos de citarlos aunque sea brevemente. 

A nuestro juicio, la Proposición de Ley es confusa en 
sus actuales términos. Contiene importantes contradiccio
nes y algunos de sus planteamientos son escasamente rea
listas. Todo ello se deriva, creemos nosotros, del hecho fun
damental de que en el último momento se cambió su carác
ter, pasando de ser un catálogo de espacios naturales, cuyo 
tratamiento pormenorizado debía corresponuer al Gobier
no de la Comunidad, tal y como nos presentó en su Catálo
go, con una detenida y detallada exposición con fichas y 
área por área de las condiciones ambientales, paisajísticas, 

de los valores ecológicos e incluso del nivel de riesgo urba
nístico, con arreglo a las previsiones contenidas en nuestra 
propia legislación de espacios naturales y de ordenación 
del territorio. 

De eso, digo, pasó a tratar de convertirse, ademas, en 
una ley de medidas concretas de protección iguales para es
pacios heterogéneos, en ocasiones, y en otras, heterogéneas 
para espacios iguales, no iempre suficientemente estudia
das ni justificadas. Así, resulla confu a la clasificación de 
espacios con referencias de futuro no claramente especifi
cadas; son confusas las enumeraciones de espacios anejos y 
es confusa también la utilización de denominaciones del 
Plan Provincial - elementos singulares y parajes preserva
dos - con significados distintos de los que tenían en ese do
cumento, al igual que, por ejempLo, la falta de definición de 
algunos, como los encinares del llano, el encinar deL Pta, y 
es confusa, en fin, la pretensión por ejemplo, de gestión 
pública de espacios privados. 

Es contradictoria, he dicho, en algunos aspectos. Son, 
por ejemplo, esos a los que me refería; que en áreas en to
do similares, urbanas o rurales, y aún dentro del mismo 
ámbito, no reciben iguales tratamientos. Así, por ejemplo, 
hay municipios de la Serra de Tramuntana, como Sóller, 
Andratx i Pollenc;a, que ven excluidas amplias zonas en tor
no a la población, en tanto que eso no sucede con otras co
mo Valdemossa, Estellencs o Fornalutx, inmediatas, próxi
mas y en todo similares. Por el contrario, espácios esencial
mente distintos, como els Amunts de Eivissa i la Serra nor
te de Mallorca, con una estructura de la propiedad muy di
ferente, resultan tratados por igual en cuanto a exigencia 
de superficies mínimas para edificación, pese a que este te
ma parecía haber quedado resuelto en Ponencia. Contra
dictorio, en fin, el tratamiento de la utilidad pública y el in
terés social, ya que este último, por cierto, se prohibe en un 
artículo y se autoriza en otro. 

Finalmente, he dicho que era poco realista. Es poco 
realista en tratamientos como ése citado del interés social; 
que en el artículo 18, que se permite, no se contemplan ca
sos como la construcción de una estación de servicio o la 
conversión de una edificación existente en un restaurante, 
esto en un 30 y pico por ciento de la superficie de nuestras 
islas. 

Es poco realista cuando prohibe la apertura de nuevos 
trazados de carreteras en todas las áreas. Piénsese lo que 
eso significa y piénsese también la contradicción, manifies
ta por cierto, con la normativa comunitaria, a la cual esta 
Comunidad ha presentado un plan de desarrollo en el cual 
se contemplan algunas cosas, unos ejes básicos de los cua
les les leo el primero que prevé "la construcción y mejora 
de 150 kilómetros de caminos rurales y la electrificación de 
algunas zonas al objeto de dar servicio a las explotaciones 
diseminadas en el medio" - como muy bien saben todos las 
Sras y los Sres Diputados esto afecta a la Serra de Tramun
tana de Mallorca, a Menorca y a Eivissa -, o el eje quinto, 
en el que se preven medidas concretas para paliar las defi
ciencias en infrastructuras viarias e hidráulicas, comunica
ciones, fomento del agroturismo y actividades complemen
tarias. 
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Es po~ realista al no contar en Menorca, dentro de 
las áreas dibujadas, con espacios de interés paisajfstico, 10 
que solamente se justifica por la metodolog[a usada. Empe
zamos por el tratamiento de las áreas de Menorca, comi
nuamos por las de Eivissa y Mallorca, y cuando llegamos a 
BIs Amunts y a la Serra de Tramuntana, elaboramos unos 
tratamientos que después no se han aplicado a los espacios 
anteriores. 

Por todo ello, con rigor, con seriedad y desde luego 
con voluntad de finalizar lo antes posible los trabajos, pero 
también lo mejor posible, anunciamos que vamos a presen
tar enmiendas a esta Proposición de Ley, con la confianza, 
por las rarones que antes hemos apuntado, que entre todos 
podremos mejorarla substancialmente. 

Nada más. Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la presa 
en consideració. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la presa en 
consideració de la Proposició de Llei número 1855/90, rela
tiva a la conservació deIs espais naturals i d'interes paisat
gfstic de les Illes Balears, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada la presa en consideració per unanimi
tat de la Cambra. 

Abans d'aixecar la Sessió, en nom de la Mesa i del Par
lament jo voldria fer arribar al Secretari Primer Sr Godino 
el condol per la mort de la seva mare, i al Diputat Sr Tuells 
el condal de la Cambra per la mort de son pare. Fet aixo, 
s'aixeca la Sessió. 

= 
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