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Dimecres, 4 de desembre 

 
S’inicia el procés de participació per a l’elaboració dels plans de gestió de  

la  Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears 
 
La Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic obre el 
procés de participació pública per a l’elaboració dels plans de gestió que han de 
regir determinats espais naturals de les Illes Balears inclosos dins la Xarxa Natura 

2000. Aquest procés pretén involucrar a tots els agents socials, econòmics i 
ambientals implicats en aquests espais naturals d’alt valor ecològic per tal que 
facin les seves aportacions i obtenir així uns plans de gestió amb el màxim de 
consens possible.  
 
Inicialment, es redactaran 11 plans de gestió per a un total de 79 llocs 
d’importància comunitària (LIC) –16 dels quals són a més zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA)-, dels 138 que actualment existeixen a les Illes 

Balears. Aquesta agrupació respon a criteris de proximitat geogràfica dels llocs 
seleccionats, homogeneïtat d’hàbitats i coincidència dins d’espais naturals 
protegits. Així, els plans que ara s’elaboraran són: Coves, Basses Temporals, Serra 
de Tramuntana, Albuferes de Mallorca, Sa Dragonera, Mondragó, Muntanyes 
d’Artà, Es Trenc – Salobrar de Campos, Arxipèlag de Cabrera, Costa Oest d’Eivissa 
i Ses Salines d’Eivissa i Formentera. Els plans de gestió són instruments que han de 
servir per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i de 
les espècies d’interès comunitari que hi habiten. 

 
A partir d’aquesta setmana està disponible a la pàgina web www.xarxanatura.es 
tota la informació sobre com participar en aquest procés així com tot allò que té a 
veure amb els plans de gestió i amb la mateixa Xarxa Natura 2000. A la web s’hi 
pot trobar una guia de participació al procés, documents divulgatius, un vídeo 
introductori així com una enquesta per saber el grau de coneixement que té la 
societat sobre la Xarxa Natura 2000. A més, s’ha posat a disposició de la 
ciutadania l’adreça electrònica participacio@xarxanatura.es per fer arribar 
aportacions. 

 
El procés de participació consta de dues fases, una primera d’informativa que 
tindrà lloc la setmana vinent amb la celebració de sessions obertes a tothom. Així, 
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dilluns dia 9, tindrà lloc la primera sessió a les 18 hores a l’Espai Sostenible 
Francesc Quetglas, a Palma. L’endemà, dimarts es celebrarà una sessió a Menorca, 
a les 18 h a la seu del Consell Insular, i dimecres es farà a Eivissa, a les 17 h a la seu 
del Consell Insular.  
 
Posteriorment, durant el mes de febrer, tindrà lloc la fase deliberativa en què 
s’organitzaran diversos tallers amb la participació dels agents implicats, com les 
administracions locals, grups ecologistes, agricultors i ramaders, caçadors, 

col·legis professionals, representants del sector del turisme i la restauració, 
associacions excursionistes, propietaris, centres d’educació i recerca, etc.  
 
La creació d’aquests plans de gestió és un pas previ a la declaració dels LIC com a 
zones d’especial conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000, tal com estableixen 
les directives europees i la normativa estatal en matèria de protecció d’espais 
naturals. Actualment, les Illes Balears compten amb 221.119,5 hectàrees terrestres 
i marines declarades zones LIC (138) i 138.591 ha considerades zones ZEPA (55) 

de la Xarxa Natura 2000.  
 
 


