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la fase B, àmbit 1, del Parcbit, en el sentit següent:
a)En el punt segon de l’Acord, en versió catalana:
¾ On diu:
‘Segon. Disposar que les parcel·les 16A, 16C, 16D, 16F i 16G, que representen el 10,67 % de l’aprofitament mitjà,’.
¾ Hi ha de dir:
‘Segon. Disposar que les parcel·les 16A, 16C, 16D, 16E, 16F i 16G, que
representen el 10,67 % de l’aprofitament mitjà,’.
b)El punt segon de l’Acord, en la versió castellana, queda redactat en els
termes següents:
‘Segundo. Disponer que las parcelas 16A, 16C, 16D, 16E, 16F y 16G, que
representan el 10,67 % del aprovechamiento medio, sean cedidas e inscritas a
favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
como Administración actuante, una vez finalizadas las obras de urbanización y
totalmente libres de cargas de urbanización para la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1.b) del Texto refundido de la Ley del
Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en relación con el artículo 173 y el resto de preceptos concordantes del Reglamento de
gestión urbanística para el desarrollo y la aplicación de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25
de agosto.’
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 de juny de 2011
El secretari del Consell de Govern (en funcions)
Albert Moragues Gomila
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 12901
Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2011, sobre l’ampliació de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) de
s’Albufera de Mallorca (ES0000038)
1. S’Albufera de Mallorca és una de les zones humides més extenses i
importants de les Illes Balears, amb unes característiques molt rellevants des del
punt de vista ornitològic, botànic i limnològic, i amb un gran valor com a reguladores del règim hídric i com a hàbitats d’una fauna i una flora d’interès especial.
2. Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) són llocs concretsdel territori i tenen com a objectiu assegurar el manteniment i el restabliment de
les poblacions d’aus silvestres i de les aus migratòries d’arribada regular, així
com dels seus ous i nius, que, com que són indispensables per a la conservacióde les aus, es varen incloure dins la xarxa europea anomenada Xarxa
Natura2000.
Mitjançant el Decret 28/2006, de 24 de març, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears va declarar zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) en
l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 47 ext., 01.04.2006), entre les quals
s’inclou (annex I Mallorca), amb el codi ES0000038, s’Albufera de Mallorca.
3. La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, a través de la Direcció
General de Biodiversitat, ha considerat necessari emprendre la inclusió de la
zona de Son Bosc dins la Xarxa Natura 2000, atesos els documents següents:
- L’informe del cap de Secció IX i de la cap de Negociat II de la Direcció
General de Biodiversitat de 22 de febrer de 2010.
- L’informe del cap de Secció IX de la Direcció General de Biodiversitat
de 25 de febrer de 2010.
- L’informe del director del Parc Natural de s’Albufera de 24 de juny de
2010 sobre la importància ornitològica de diverses zones annexes a l’actual Parc
Natural de s’Albufera de Mallorca, per a la seva eventual inclusió com a ZEPA.
- L’acta de la sessió de la Junta Rectora del Parc de s’Albufera de
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Mallorca de data 28 de juny de 2010, on es fa constar el posicionament unànime i favorable de la Junta Rectora pel que fa al desenvolupament dels treballs
que puguin permetre una ampliació de l’actual ZEPA de s’Albufera.
- L’informe del cap del Servei de Protecció d’Espècies de 5 de juliol de
2010, on s’indica la possibilitat i conveniència d’ampliar la ZEPA núm.
ES0000038 de s’Albufera de Mallorca, el qual conté un annex de l’avifauna present a cada una de les zones perifèriques del Parc Natural de s’Albufera no
incloses en la ZEPA.
- L’informe del cap de Secció IX de la Direcció General de Biodiversitat
de 5 de juliol de 2010 sobre la conveniència de protegir la zona de Son Bosc per
a la conservació de Falco eleonorae i altres espècies d’ocells d’interès comunitari.
- L’informe resum de la tècnica superior de la Direcció General de
Biodiversitat de 6 de juliol de 2010 sobre la necessitat de l’ampliació de la
ZEPA ES0000038 de s’Albufera de Mallorca.
- L’informe complementari del director del Parc Natural de s’Albufera, de
7 de juliol de 2010, de l’informe emès en data 24 de juny de 2010, sobre la
importància ornitològica de diverses zones annexes a l’actual Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca, per a la seva eventual inclusió com a ZEPA.
- L’informe proposta conjunt de la cap del Departament de Biodiversitat i
del director general de Biodiversitat de 7 de juliol de 2010, sobre els límits de
l’ampliació de la ZEPA de s’Albufera de Mallorca, amb annex cartogràfic.
4. L’article 37 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental, estableix que el Consell de Govern ha de fer la
declaració de les ZEPA a les Illes Balears, seguint el procediment establert a
l’article 9 de la mateixa Llei.
En primer lloc, l’estudi complet dels valors a protegir que s’ha d’emetre
de conformitat amb l’art.9.2.a de la LECO, no està recollit en un únic document,sinó que el constitueixen els informes indicats anteriorment.
En data 9 de juliol de 2010, es va dictar l’Acord del Consell de Govern de
9 de juliol de 2010 sobre la iniciació del procediment d’ampliació de la zona
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) de s’Albufera de Mallorca, a proposta del conseller de Medi Ambient i Mobilitat, amb annex cartogràfic (publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 107, de 17 de juliol de 2010), i es
va notificar al Ministeri d’Afers Exteriors, mitjançant burofax de 19 de juliol de
2010, per a la seva comunicació a la Comissió Europea, així com al Ministeri
de Medi Ambient, Medi Rural i Marí per a la seva comunicació a la Comissió
Europea.
5. S’ha notificat l’Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2010
sobre la iniciació del procediment d’ampliació de la zona d’especial protecció
per a les aus (ZEPA) de s’Albufera de Mallorca a les administracions territorials
afectades, així com la seva publicació (article 9.2.b LECO), s’ha notificat a
l’Ajuntament de Muro i al Consell de Mallorca, i s’ha publicat als dos diaris de
major tirada de l’illa de Mallorca (Diario de Mallorca i a l’Última Hora)
en data 24 de juliol de 2010.
6. S’ha donat audiència (Art. 9.2.c LECO) als titulars de drets i interessos
legítims per mitjà de les organitzacions i/o entitats reconegudes per la Llei que
els agrupen, així com d’interessos socials i institucionals afectats i de les associacions que persegueixen els objectius d’aquesta Llei.
7. Altres informes, que s’han emès durant la instrucció del procediment
d’ampliació de la ZEPA, són els següents:
- Informe complementari sobre les espècies i els hàbitats de la proposta
d’ampliació de la ZEPA s’Albufera de Mallorca de 23 de juliol de 2010 del cap
de la Secció IX de la Direcció General de Biodiversitat, que conté una llista de
les espècies d’ocells incloses a l’annex I de la Directiva 2009/147/CE que es troben a les zones afectades per l’Acord del Consell de Govern de dia 9 de juliol
de 2010 sobre l’ampliació de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA)
de s’Albufera de Mallorca i s’esmenten les espècies que són migradores.
Les espècies d’ocells observades, i que es troben a l’annex I de la
Directiva 2009/147/CE, són les següents: Ardeola ralloides, Ixobrychus minu-
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tus,Nycticorax nycticorax, Botaurus stellaris, Ardea Purpurea, Egretta Garzetta,Marmaronetta angustiorstris, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Falco eleonorae,Circus aeruginous, Circus cyaneus, Hieraetus pennatus, Pandion haliaetus,Porphyrio porphyrio, Himantopus himantopus, recurvirostra avosetta, pluvialis apricaria, burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus,Philomachus pugnax, Tringa glareola, Larus audouinii, Larus minutus, Asioflammeus,
Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus,Calandrella brachydactyla, Galerida theklae, Anthus campestris, Luscinia svecica,Acrocephalus melanopogon.
- Esborrany de les conclusions i recomanacions de la Missió d’Assessorament Ramsar a s’Albufera de Mallorca, de novembre de 2010, en què s’anima el
Govern de les Illes Balears a ‘concluir sin demora la ampliación de la ZEPA es0000038 de S’Albufera de Mallorca para incluir en ella la zona de Son Bosc dados
los elevados valores de la zona en lo relativo a su avifauna’.
8. Pel que fa al tràmit de participació de les conselleries i administracions amb competències en matèria d’ordenació territorial i urbanística (art.9.2.d),s’ha
consultat el Consell de Mallorca i els ajuntaments de Muro, SantaMargalida, Alcúdia i sa Pobla, i s’ha sotmès a informació pública (art.9.2.e) per un termini d’un
mes.
9. Pel que fa als informes preceptius prevists a l’article art.9.2.f, s’han emès:
Informe del Servei Jurídic de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, el qual és favorable; l’informe de la Comissió de Coordinació de Política Territorial,
emès el 8 de febrer de 2010 i que ha resultat favorable, i l’informe de la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat,emès el 22 de febrer de
2011, referit a la correcció del procediment seguit i a la valoració de les al·legacions presentades. No s’ha emès l’informe del Consell Assessor d’Espais de
Rellevància Ambiental, atès que aquest òrgan encara no s’ha constituït ni s’ha desenvolupat reglamentàriament.
10. En el procediment per a l’ampliació de la ZEPA de s’Albufera de Mallorca, s’han tingut en compte els tràmits indicats a l’article 9.2 de la LECO, que
consisteixen en l’acord de Consell de Govern d’inici del procediment, la notificació d’aquest acord a les administracions territorials afectades, i la publicació de
l’acord al BOIB i als dos diaris de major tirada a les dues illes; l’audiència dels titulars de drets i interessos legítims per mitjà de les organitzacions i entitats reconegudes per la llei; el període de participació amb les conselleries que formen el Govern de les Illes Balears i les administracions amb competències en matèria
d’ordenació territorial i urbanística (Consell de Mallorca, ajuntaments de Muro, Santa Margalida, Alcúdia sa Pobla) i la informació pública per un termini d’un
mes.
Així mateix, també s’han tingut en compte els informes del Servei Jurídic de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat de data 21 de febrer de 2011, de la
Comissió de Coordinació de Política Territorial de 8 de febrer de 2010 i de la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat de 22 de febrer de
2011.
Per tot això, el Consell de Govern a proposta del conseller de Medi Ambient i Mobilitat en la sessió de 25 de febrer de 2011, adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’ampliació de la zona especial de protecció per a les aus (ZEPA) de s’Albufera de Mallorca (ES0000038), els nous límits de la qual queden
cartografiats a l’Annex I d’aquest acord.
Segon. Facultar el conseller de Medi Ambient i Mobilitat per trametre aquest acord i els seus annexos al Ministeri de Medi Ambient i al Ministeri d’Afers
Exteriors per tal que el posi en coneixement de la Comissió Europea i al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.
Tercer. Notificar aquest acord i els seus annexos al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Muro.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, juntament amb la informació sobre els límits geogràfics (Annex I), els hàbitats i les
espècies per les quals es declara (Annex II), així com als dos diaris de més tiratge de l’illa de Mallorca.’
Contra aquest Acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs potestatiu de reposició en el termini d’1 mes davant el mateix
òrgan que ha adoptat l’Acord –a comptar des del dia següent a la notificació d’aquest–, d’acord amb els articles 57.1 i 53.1.a de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i art. 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de 2 mesos comptadors des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 10.1 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 6 de juny de 2011
La secretària general per suplència del director general de Biodiversitat
(Resolució 9/2/2010.BOIB 28 Ext 18/02/2010)
Joana A. Campomar Orell
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