DIRECTRIUS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR LES INSTAL·LACIONS
DE SERVEI DE TEMPORADA A LES PLATGES PERQUÈ NO AFECTIN DE
FORMA APRECIABLE ELS HÀBITATS I ESPÈCIES DELS LLOCS DE LA
XARXA NATURA 2000 DE LES ILLES BALEARS.
1. Si el fons està cobert per praderes de Posidonia, maërl o coraligen
l’encoratge ha de ser del tipus de baix impacte ambiental, es a dir,
ancoratge amb helicoide, amb pern amb ales, amb pern injectat de
lletada de ciment, amb taco químic, etc.
2. En tot cas és indispensable que el fondeig dugui una boia auxiliar de
profunditat a fi d’alçar la línia d’amarrament per evitar l’arrossegament
sobre el fons.
3. Per establir el nombre de fondejos s’ha de tenir en compte l’estudi de
capacitat de càrrega de la zona, a no ser que ja estigui regulat al Pla de
gestió o normativa vigent de l’àmbit concret.
4. No es podran reparar motors d’embarcacions a la zona, ni evacuar
aigües residuals o de sentines, ni manejar combustible a fi d’evitar
abocaments.
5. No es podran instal·lar cap tipus d’estructura sobre les dunes, ni sobre
la vegetació, ni tan sols rètols ni papereres. S’exceptuen les passarel·les
que es podran instal·lar de manera de no afectar-les i permetre el
normal desenvolupament de la vegetació dunar i les estructures que
permeten la protecció i regeneració d’aquest sistema.
6. Amb la finalitat de preservar el sistema dunar (hàbitats naturals
d’interès comunitari), les àrees delimitades per a les instal·lació de
gandules i para-sol i resta de instal·lacions de temporada s’hauran de
situar a una distància mínima de 6 metres cap a la mar des del primer
front de dunes (considerem com a tal les dunes embrionàries o echodunes)
7. Els elements que han de quedar subjecte al sòl no podran fitxar-se amb
ciment ni estructures de formigó.
8. La neteja de deixalles a les dunes s’ha de fer de forma manual, no es
permetrà el pas de cap vehicle damunt del sistema dunar.
9. No es podran instal·lar jardineres ni crear zones enjardinades.

10.

No es podrà instal·lar cap font sonora que emeti renous que
puguin afectar les espècies silvestres. D’acord amb l’article 17. G) la Llei
1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica a les Illes
Balears, els llocs de la Xarxa Natura 2000 comprenen àrees de silenci o
zones d’alta sensibilitat acústica, i requereix una especial defensa contra
el renou.

11.

En tot cas s’ha de tenir en compte la normativa vigent de l’espai
natural, ja siguin el plans de gestió o mesures reglamentaries dels llocs
de la Xarxa Natura 2000, com els PORN, PRUG o les normes de
protecció del les zones que coincideixen amb un espai natural protegit.

La Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient, el 8 de juny
de 2006, va acordar aprovar unes directrius en relació a les instal·lacions de
servei de temporada dins llocs de la Xarxa Natura 2000, les quals estan incloses
dins els 10 punts esmentats, i ajornar fins l’any 2008 l’elaboració de l’Estudi
d’avaluació de les repercussions ambientals per a cada projecte concret de
instal·lacions de servei de temporada de les platges o zones litorals en relació a
l’hàbitat natural i/o espècies que s’hi troben, el grau d’antropització de la
platja (verge, semiurbana, urbana), la freqüentació, etc.
Les directrius esmentades són molt genèriques per avaluar les repercussions
ambientals per a cada lloc i actuació concreta, serveixen sobretot per marcar
unes pautes d’actuació i establir els mínims necessaris i imprescindibles per
prevenir l’afecció als hàbitats i espècies dels llocs de la Xarxa Natura 2000. A
aquest efectes, la Llei 5/2005 LECO estableix que la Conselleria de Medi
Ambient ha d’informar preceptivament, abans de la seva execució, sobre
qualsevol pla o projecte que, sense tenir relació directa amb la gestió d’un lloc
de la xarxa Natura 2000 o sense ser necessari per a aquesta gestió, pugui
afectar-lo de forma apreciable. El pla o projecte ha d’anar acompanyat d’un
estudi d’avaluació de repercussions ambientals en relació amb els objectius de
conservació i ha d’incloure les corresponents mesures correctores.
L’estudi d’avaluació de les repercussions ambientals de les instal·lacions de
servei de temporada dins llocs de la Xarxa Natura 2000 ha de tenir en compte
els impactes i les repercussions que les instal·lacions produirien als hàbitats
naturals i les espècies esmentades als annexes de les Directives 92/43/CE i
79/409/CE, incorporades a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. S’han
d’analitzar tan a la fase d’instal·lació com a la d’explotació i han de proposar
les mesures correctores i protectores per minimitzar la possible afecció als
hàbitats i espècies. Es important que s’avaluïn els tipus d’instal·lacions,
nombre, ús previst i situació exacte de la ubicació a la zona, amés de les
accions de manteniment previstes.

