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PLA DE GESTIÓ SERRA DE TRAMUNTANA
1. ÀMBIT DE GESTIÓ
1.1. LÍMITS CARTOGRÀFICS
El Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana conté 29 espais, llistats a continuació:
Codi

Nom

Categoria

Superfície (ha)

Percentatge (%)

ES0000222

La Trapa

LIC i ZEPA1

431,44

1,38

ES0000225
ES5310008
ES5310009
ES5310010
ES5310026
ES5310027
ES5310028
ES5310076
ES5310078
ES5310079
ES5310080
ES5310081
ES5310082
ES5310083
ES5310084
ES5310085
ES5310086
ES5310087
ES5310088
ES5310089
ES5310090
ES5310091
ES5310092
ES5310093
ES5310127
ES0000073
ES5310077
ES5310094

Sa Costera
Es Galatzó - S'Esclop
Es Teix
Comuna de Bunyola
Fita del Ram
Cimals de la Serra
Es Binis
Serral den Salat
De Cala de ses Ortigues a Cala Estellencs
Puig de na Bauçà
Puigpunyent
Port des Canonge
S'Estaca - Punta de Deià
Es Boixos
Torre Picada
Moncaire
Monnàber
Bàlitx
Gorg Blau
Biniarroi
Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena
Mossa
Muntanyes de Pollença
Formentor
Costa Brava de Tramuntana
Costa Brava de Mallorca
Es Rajolí
Cala Figuera

LIC i ZEPA
LIC
LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC
LIC i ZEPA
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC i ZEPA
ZEPA
LIC
LIC

787,58
1.423,26
954,97
787,40
287,38
7.252,38
27,90
104,86
876,06
1.612,71
566,47
615,93
1.002,18
656,58
122,78
248,00
10,35
331,24
165,23
536,26
385,26
430,28
2.967,71
255,75
8.380,23
ES5310127 +0,7
110,22
65,95

2,52
4,56
3,06
2,52
0,92
23,23
0,09
0,34
5,17
1,81
1,97
3,21
2,10
0,39
0,79
0,03
1,06
0,53
1,72
1,23
1,38
9,51
0,82
26,84
1,38

Superfície total

31.397,06

1

Les Zones d'Especial Conservació (ZEC) són els LIC inclosos en la llista aprovada per la Comissió Europea i en les quals s'apliquen les
mesures de conservació necessàries per al manteniment o restabliment, en un estat de conservació favorable, dels hàbitats naturals i/o de les
poblacions de les espècies per a les quals s'hagi designat el lloc. Encara que les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) no s'inclouen
dins d'aquesta categoria, per claredat del text, d'ara endavant el Pla ludirà a l'espai objecte de gestió mitjançant la denominació ZEC.
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A la següent taula s'inclouen els municipis als quals pertany l'àrea que ocupa cada un dels LIC d'aquest Pla de
Gestió. Cal assenyalar que en el cas dels LIC estrictament marins ( ES5310077, ES5310094), el territori que
ocupen no pertany a aquests municipis i tan sols indiquen els municipis costaners més propers a aquesta àrea
natural .
Codi

Nom

ES0000222
ES0000225

La Trapa
Sa Costera

ES5310008

Es Galatzó - S'Esclop

ES5310009
ES5310010
ES5310026

Es Teix
Comuna de Bunyola
Fita del Ram

ES5310027

Cimals de la Serra

ES5310028
ES5310076
ES5310077

ES5310079

Es Binis
Serral den Salat
Es Rajolí
De Cala de ses Ortigues a
Cala Estellencs
Puig de na Bauçà

ES5310080

Puigpunyent

ES5310081
ES5310082
ES5310083
ES5310084
ES5310085
ES5310086
ES5310087
ES5310088
ES5310089

Port des Canonge
S'Estaca - Punta de Deià
Es Boixos
Torre Picada
Moncaire
Monnàber
Bàlitx
Gorg Blau
Biniarroi
Puig d'Alaró - Puig de
s'Alcadena
Mossa
Muntanyes de Pollença
Formentor
Cala Figuera
Costa Brava de
Tramuntana

ES5310078

ES5310090
ES5310091
ES5310092
ES5310093
ES5310094
ES5310127
ES0000073

Costa Brava de Mallorca

Municipis

Categoria

Superfície (ha)

Percentatge (%)

Andratx
Fornalutx, Escorca, Soller
Puigpunyent, Estellencs, Calvià, i
Andrtax
Bunyola, Deià, Soller i Valldemossa
Bunyola i Santa Maria
Esporles i Puigpunyent
Alarò, Bunyola, Campanet,
Escorca, Fornalutx, Mancor de la
Vall, Pollençai Selva i Soller.
Escorca
Andratx
Andratx
Andratx, Banyalbufar i Estellencs

LIC i ZEPA
LIC i ZEPA

431,44
787,58

1,38
2,52

LIC

1.423,26

4,56

LIC i ZEPA
LIC i ZEPA
LIC

954,97
787,40
287,38

3,06
2,52
0,92

LIC i ZEPA

7.252,38

23,23

LIC
LIC
LIC

27,90
104,86
110,22

0,09
0,34
1.35

LIC

876,06

5,17

Calvià i Puigpunyent
Esporles, Palma de Mallorca i
Puigpunyent
Banyalbufar i Valldemossa
Deià i Valldemossa
Bunyola, Deià i Soller
Soller
Escorca, Fornalutx i Soller
Fornalutx
Escorca i Fornalutx
Escorca
Alarò, Escorca i Mancor de la Vall
Alarò i Bunyola

LIC

1.612,71

1,81

LIC

566,47

1,97

LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC

615,93
1.002,18
656,58
122,78
248,00
10,35
331,24
165,23
536,26

3,21
2,10
0,39
0,79
0,03
1,06
0,53
1,72
1,23

LIC

385,26

1,38

Escorca
Campanet, Escorca Selva i Pollença
Pollença
Pollença
Escorca i Pollença

LIC
LIC
LIC
LIC

430,28
2.967,71
255,75
65,95

9,51
0,82
26,84
0,43

LIC

8.380,23

1,38

ZEPA

ES5310127 +0,7

Escorca y Pollença

31.397,06
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1.1.1.

ES0000222 La Trapa

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Data clasificació ZEPA
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES0000222
2000-07
2006-07
2006-03
39 36 30 N
2 22 40 E
431,44
0
493
ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC Serral den Salat, LIC es Ratjolí

El LIC i ZEPA La Trapa abasta una zona costanera molt abrupta situada al SW de Mallorca, al terme municipal
d'Andratx, entre la cala en Basset i la seva punta des Carregador. En aquest espai els materials calcaris del
Juràssic i del Neogen formen penya-segats importants, erosionats per petits torrents de pendent molt pronunciat.
La zona superior està ocupada per pinedes mediterrànies de pi blanc (Pinus halepensis), corresponents al hàbitat
9540, i àmplies zones dominades per Ampelodesma mauritanica, molt afavorida pels incendis, el pasturatge i les
cabres assilvestrades, que són molt abundants a la zona. Destaquen la muntanya de ses Basses i el puntal des
Forn amb 493 i 459 m de cota màxima i els torrents de ses Bardes, ses Serres i des Ratjolí. Aquest espai ha estat
afectat per l'incendi forestal de juliol de 2013, havent resultat cremades 293,61 ha (68,05%).

A la zona nidifica Pandion haliaetus, Falco eleonorae i Falco peregrinus i altres espècies de l'annex I de la Directiva
d'Aus. Dins d'aquest LIC s'ubica una important cavitat, la cova de sa Cella, accessible únicament per mar, que
alberga una de les poblacions més grans i millor conegudes de Puffinus mauretanicus de l'illa de Mallorca. També
és un punt important durant les migracions de passeriformes.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb el 4t Inventari Forestal Nacional 2:
ES0000222
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

La Trapa
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc(Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses(al·lòctones con
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
412,69
0
16,21

%
96,2
0,0
3,8

0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

428,90

100

2

Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente, 2012. Cuarto Inventario Forestal Nacional. Illes Balears. Dirección General de
Desarrollo Rural i Política Forestal.

4

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

1.1.2.

ES0000225 Sa Costera

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Data classificació ZEPA
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES0000225
2000-07
2006-07
2006-03
39 49 40 N
2 44 40 E
787,58
0
631
ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC Torre Picada, LIC Bàlitx, LIC Moncaire

El LIC i ZEPA Sa Costera és una zona abrupta de la costa NW de Mallorca, situada entre els municipis de Sóller,
Escorca i Fornalutx, constituïda per arenoses del Triàsic i calcàriesdel Juràssic. Els encavalcaments d'aquests
materials formen relleus que s'orienten paral·lelament a la costa.
Limita pel SW amb el racó de sa taleca i pel S amb el Puig de sa Bassa. La cota màxima arriba als 631 m.
Destaquen sa Moleta, és Castellot i sa Plana i la Torre de defensa de na Seca (514 m). Els torrents de Na Mora i
l'Llorers travessen el LIC pel centre, desembocant al mar a través d'un estret canó.
Està ocupat per pinedes mediterrànies de pi blanc, que ocupen un 21% de la seva superfície i, en menor mesura
també per alzinars de Quercus ilex i ullastrars (aproximadament un 10% de la superfície entre els dos). No obstant,
un 50% de la superfície està ocupada per formacions mixtes de pi blanc amb frondoses autòctones.
A més a més d'una important població d‟Alites muletensis, la zona alberga com a mínim, dos nius de Pandion
haliaetus, que solen ser ocupats cada any. A més a més hi ha una colònia de Phalacrocorax aristotelis i nidifiquen
altres aus de l'annex I. Pel que fa a la flora, s'observa Asplenium majoricum, Senecio rodriguezii, Solenopsis minuta
balearica, Paeonia cambesedessii, Calamintha rouiana i altres espècies endèmiques i microareals.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES0000225
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Sa Costera
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc(Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars(Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses(al·lòctones con
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
136,36 17,3
57 7,3
168,97 21,5
0

0,0

29,73
0

3,8
0,0

0

0,0

0

0,0

394,07 50,1
786,13 100
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1.1.3.

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310008
2000-07
2006-07
39 38 34 N
2 28 38 E
1.423,26
600
1.027
ES53
Illes Baleares
Mediterrània
LIC puig de na Bauçà, LIC de cala de ses Ortigues a
cala Estellencs

El LIC es Galatzó - s'Esclop és una gran àrea muntanyosa, compartida pels termes municipals de Puigpunyent,
Estellencs, Calvià i Andratx, que inclou les zones de major alçada del terç sud de la Serra de Tramuntana (puig de
Galatzó 1027m, puig de sa mola de Planícia 941m, puntals de Son Balaguer 839 m, puig de sa Parra 762m, etc.)
formats per diversos solapaments de materials calcaris i dolomítics del secundari. És per tant una zona molt
abrupta que presenta importants penya-segats.

La zona inclou una gran extensió dominada per l'associació Hipochoerido achirophorae-Brachipodietum ramosi, que
correspon a l‟Hàbitat d'Interès Comunitari prioritari 6220*. A més a més, es troben alzinars de Quercus ilex
(hàbitat 9340) en un 33% del LIC i, tot i que menys, hi ha també presència de Pinedes de pi blanc (Pinus
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halepensis), que ocupen un 15% de la superfície. Aquest espai ha resultat afectat per l'incendi forestal de juliol de
2013 en 192,87 Has. (13,55 %)
A la zona de penya-segats nien Falco peregrinus i Aquila pennata.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310008
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

1.1.4.

Es Galatzó - S'Esclop
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
507,22 35,6
479,65 33,7
216,7 15,2
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

219,71 15,4
1.423,28 100

ES5310009 Es Teix

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Data classificació ZEPA
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310009
2000-07
2006-07
2006-03
39 43 39 N
954,97
450
1.064
ES53
Mediterrània
LIC es Boixos

2 38 24 E

Illes Balears
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El LIC i ZEPA Es Teix inclou part dels vessants del Puig des Teix incloent un petit altiplà (És Caragolí) i penyasegats importants a la seva vessant nord-oest. Es localitza als municipis de Bunyola, Deià, Sóller i Valldemossa.
Presenta una bona representació dels hàbitats inclosos en l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE i d'espècies com
Falco peregrinus i Aquila pennata. D'altra banda, en l'espai encara existeixen alguns teixos silvestres, espècie amb
presència molt escassa a Mallorca. Si bé la major part de la superfície és desarbrada (57%), els alzinars de Quercus
ilex i les formacions mixtes de coníferes i frondoses autòctones ocupen, conjuntament, un 41% de la superfície
total del LIC i ZEPA.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:

ES5310009
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Es Teix
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
546,55 57,2
212,8 22,3
9,31 1,0
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

186,3 19,5
954,96 100

9

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

1.1.5.

ES5310010 Comuna de Bunyola

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Data classificació ZEPA
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310010
2000-07
2006-07
2006-03
39 42 21 N
787,40
210
722
ES53
Mediterrània

2 43 42 E

Illes Balears

El LIC i ZEPA Comuna de Bunyola és una àrea boscosa del terç central de la Serra de Tramuntana, que limita al
N amb és Freu i al S amb és Morro de Sant Josep i és Cocons, quedant englobat als municipis de Bunyola i Santa
Maria. És un dels boscos comunals que encara queden a Mallorca.
Fins a mitjan segle XX es feien diversos aprofitaments forestals: fusta (pi), llenya, forns de calç i sitges de carbó.
Es caracteritza per la presència d'una extensa pineda, juntament amb zones d'alzinar. Actualment, a més a més
de la seva funció de conservació, té un marcat ús recreatiu i d'esbarjo. La part de propietat municipal té una
extensió de 716 ha.
L'espai alberga una població més important de la Serra de Tramuntana de Milvus milvus, espècie prioritària de
l'Annex I de la Directiva d'Aus. El bosc que cobreix pràcticament tota la superfície de l'espai es troba en molt
bon grau de conservació.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310010
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

1.1.6.

Comuna de Bunyola
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)

Superfície (ha)
%
42,84 5,4
14,16 1,8
714,04 90,7

Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

0

0,0

1,41
0

0,2
0,0

0

0,0

0

0,0

14,98

1,9

787,43 100

ES5310026 Fita des Ram

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310026
2000-07
2006-07
39 39 0 N
287,38
600
833
ES53
Mediterrània
LIC Puigpunyent

2 33 0 E

Illes Balears
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El LIC Fita des Ram és un massís muntanyós del terç central de la Serra de Tramuntana situat als municipis de
Esporles i Puigpunyent, ocupat íntegrament per alzinar. El LIC és travessat per múltiples camins de carro i
ferradura històricament lligats a les activitats de carboneig i aprofitament de calç, amb ús excursionista en
l'actualitat.
La importància de l'espai rau en l'extensió i bon grau de conservació de l'alzinar, hàbitat d'interès segons la
Directiva 92/43/CEE.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310026
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Fita des Ram
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses(al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
0
102,69
0

%
0,0
35,7
0,0

0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

184,69

64,3

287,38

100
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1.1.7.

ES5310027 Cimals de la Serra

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Data classificació ZEPA
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310027
2000-07
2000-07
2006-03
39 49 0 N
2 51 0 E
7.252,38
150
1.447
ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC Moncaire; LIC Gorg Blau; LIC Mossa; LIC
Muntanyes de Pollença; LIC Biniarroi; ZEPA de la
Serra d'Esperó al Penial Alt; ZEPA d'Alfàbia a
Biniarroi

El LIC i ZEPA Cimals de la Serra és una extensa àrea muntanyosa del centre i nord de la serra de Tramuntana que
engloba els massissos de Fartàritx, el Tomir, el Massanella, el Puig Major, Tossals, l'Ofre i la serra d' Alfàbia .
Afecta els municipis de Alarò, Bunyola, Campanet, Escorca, Fornalutx, Mancor de la Vall, Pollença, Selva i Sóller.
Són les muntanyes més altes de Mallorca i estan formades principalment per calcàries i dolomies del Secundari
disposades en sèries de solapaments que formen penya-segats molt importants en direcció SW- NE. Hi ha dos
embassaments de proveïment d'aigua a la zona: es Gorg Blau i Cúber.
Presenta gran varietat d'hàbitats de l'Annex I de la Directiva ben representats i amb bon grau de conservació. La
presència de nombroses espècies de plantes que figuren en l'Annex II de la Directiva justifica la seva declaració
com a LIC. Predominen els hàbitats no arbrats, si bé els alzinars de Quercus ilex tenen una presència significativa
(18% de la superfície del LIC i ZEPA), així com també les formacions mixtes de pi i frondoses autòctones (un 13 %
de la superfície). Quant a la presència d‟aus, cal destacar que el voltor negre i l‟àguila peixatera utilitzen aquesta
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zona per alimentar-se, encara que no nidifiquen. Sí que ho fan diverses espècies prioritàries de l'Annex I de la
Directiva Aus, la qual cosa justifica la seva declaració com a ZEPA.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310027
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

1.1.8.

Cimals de sa Serra
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
3.817,65 52,6
1.287,83 17,8
819,52 11,3
319,8

4,4

54,1
0

0,7
0,0

0,24

0,0

0

0,0

953,34 13,1
7.252,48 100

ES5310028 Es Binis

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310028
2000-07
2006-07
39 50 0 N
27,90
80
550
ES53
Mediterrània
LIC Bàlitx

2 47 0 E

Illes Balears
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Aquest LIC del municipi d'Escorca engloba part dels torrents de Sa Coma i del Gorg des Diners. Aquests cursos
d'aigua han excavat lleres molt verticals a la roca calcària, amb nombrosos gorgs que conserven aigua tot l'any.
Un dels principals valors d'aquest lloc és l'existència d'una important població de Alites muletensis, ferreret,
espècie endèmica i prioritària que figura en l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:

ES5310028
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Es Binis
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
25,13
90,1
0
0,0
2,77
9,9
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

27,90

100
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1.1.9.

ES5310076 Serral den Salat

Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310076
2004-04
2006-07
39 35 33 N
104,86

2 21 25 E

ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC i ZEPA sa Dragonera; LIC i ZEPA La Trapa

Aquest petit LIC que es troba en el terme municipal d'Andratx limita amb La Trapa i el Parc Natural de sa
Dragonera. Destaca la cala en Basset, amb la seva torre de defensa, i el torrent d'en Marcó.
A l'espai predominen els hàbitats de pinedes mediterrànies de Pinus halepensis i els de matoll.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310076
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Serral den Salat
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses(al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
24,83 23,7
0 0,0
79,84 76,3
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

104,67 100

1.1.10. ES5310077 Es Rajolí
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310077
2004-04
2006-07
39 61 80 N
110,22

2 38 08E

ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC ES5310076 Serral d'en Salat
LIC y ZEPA ES0000222 La Trapa
LIC y ZEPA ES0000221 Sa Dragonera
LIC ES5310078 De Cala de ses Ortigues a cala
Estellencs
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Petit espai marí situat al sud-oest de l'illa. La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència
d'hàbitats inclosos a l'annex I de la Directiva 92/43 / CEE , com l'hàbitat prioritari 1120 Praderies de Posidonia
oceanica .
Les principals amenaces són l'ús recreatiu no regulat , sobretot des d'embarcacions .
1.1.11. ES5310078 De Cala de ses Ortigues a Cala Estellencs
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310078
2004-04
2006-07
39 38 32 N
104,86

ES53
Mediterrània
LIC es Galatzó-s‟Esclop

2 26 53 E

Illes Balears
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Abasta territori de dos termes municipals: Andratx, Banyalbufar i Estellencs. Limita amb el LIC és Galatzós'Esclop, amb el torrent de la font de sa Menta (o de can Cerdà) i amb els penyals de s'Evangèlica. D'oest a est,
el travessa la carretera d'Andratx a Pollença (MA-10). La cota màxima s'aconsegueix en la muntanya Cerdà i és
de 401 m.
A l'espai predominen els hàbitats de pineda mediterrani de pi blanc (més del 60% de la superfície) i els de matoll.
Aquest espai va ser el més afectat per l'incendi forestal de juliol de 2013, on el foc es va estendre per 535,26 has
de la superfície d'aquest LIC (61,10%).
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacionals:
ES5310078
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

De Cala de ses Ortigues a Cala Estellencs
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars(Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
284,55 33,3
0 0,0
541,21 63,4
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

27,66

3,2

853,42 100
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1.1.12. ES5310079 Puig de na Bauçà
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310079
2004-04
2006-07
39 35 52 N
1.612,71

2 30 47 E

584
ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC es Galatzó-s‟Esclop; LIC Puigpunyent

Aquest espai pertany als termes municipals de Calvià i Puigpunyent. Limita amb Son Morei, ses Algorfes i a els
puntals de Ratxo. És travessat per la carretera que connecta Capdellà i Puigpunyent (Ma - 1032).
En aquest espai hi ha una xarxa superficial de drenatge formada pels torrents de sa Mata, Son Martí, Son
Boronat i sa Riera.
Destaquen per la seva alçada el Puig des Burotell (584 m), les moles de Valldurgent i Son Cotoner, l'Alt de Son
Sastre, el Puig des Pins, la moleta de Son Martí i el Pla des pins.
A l'espai predomina les pinedes mediterrànies de pi blanc (un 53 % de la superfície), els hàbitats de bosc (Olea
europea var. Silvestris) i matoll. A més a més, un 37 % de la superfície està coberta per formacions mixtes de
coníferes i frondoses autòctones (Pinus halepensis i Quercus ilex, respectivament).
És destacable la presència de Testudo graeca en aquest espai.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310079
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Puig de na Bauçà
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
47,74 3,0
0 0,0
858,05 53,2
0

0,0

108,62
0

6,7
0,0

0

0,0

0

0,0

598,31 37,1
1.612,72 100

1.1.13. ES5310080 Puigpunyent
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310080
2004-04
2006-07
39 37 35 N
566,47

2 33 32 E

ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC Fita del Ram; LIC Puig de na Bauçà
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Abasta els termes municipals d'Esporles, Palma i Puigpunyent. Limita amb la carretera Ma-1041 i el LIC Fita del
Ram. La cota màxima s'assoleix als 519 m (Puig des Meló).
El lloc presenta un interessant mosaic d'hàbitats amb pinedes mediterrànies de pi blanc, boscos esclerofil·la,
matolls i àrees de cultiu.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310080
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Puigpunyent
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
38,59 6,8
34,09 6,0
333,98 59,0
0

0,0

44,84
0

7,9
0,0

0

0,0

0

0,0

114,97 20,3
566,47 100
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1.1.14. ES5310081 Port des Canonge
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310081
2004-04
2006-07
39 41 52 N
615,93

ES53
Mediterrània

2 32 24 E

Illes Balears

Aquest lloc es troba als termes municipals de Valldemossa i Banyalbufar. No limita amb cap altre espai de la
Xarxa Natura 2000. Del total de la seva superfície el 26% és marina.
A l'espai predomina l'hàbitat de pineda mediterrani de pi blanc, que ocupa un 62% de la superfície.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310081
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Port des Canonge
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
39,96 8,9
52,48 11,7
280,49 62,3
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

77,09 17,1
450,02 100

1.1.15. ES5310082 S'Estaca - Punta de Deià
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310082
2004-04
2006-07
39 44 37 N
1.002,18

ES53
Mediterrània

2 36 29 E

Illes Balears

LIC d'àmbit marítimo-terrestre, aïllat, situat entre el terme municipal de Valldemossa i Deià. Limita amb sa
Marina del port de Valldemossa al nord-oest, punta de Deià al nord i al sud amb la carreteraMa-10. Del total de
la seva superfície al 77% és marina.
El àmbit marí es caracteritza per la presència d'extenses i ben conservades praderies de Posidonia oceanica, hàbitat
prioritari de l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE. A l‟àmbit terrestre predominen, formacions mixtes de coníferes i
frondoses autòctones (Pinus halepensis i Quercus ilex, respectivament), que recobreixen un 77% de la superfície del
LIC. El lloc també destaca per ser elegit com a espai per a la reproducció per nombroses aus marines incloses en
l'Annex I de la Directiva Aus: Calonectris diomedea, Puffinus mauritanicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii i Larus
audounii.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310082
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

S'Estaca - Punta de Deià
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars(Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
33,49 15,2
1,21 0,5
0 0,0
0

0,0

15,13
0

6,8
0,0

0

0,0

0

0,0

171,2 77,5
221,03 100

1.1.16. ES5310083 Es Boixos
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310083
2004-04
2006-07
39 45 4 N
656,58

2 41 11 E

ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC i ZEPA Es Teix; ZEPA Des Teix al puig de ses Fites
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Afecta els municipis de Bunyola, Deià i Sóller. Es caracteritza per la presència d'un interessant mosaic d'hàbitats
de l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE amb pinedes de pi blanc, formacions mixtes de pi i alzina, matolls, etc.
Pel que fa a les aus presents destaca la diversitat de rapinyaires de l'Annex I de la Directiva Aus que es
reprodueixen en aquest lloc: Milvus milvus, Aquila pennata, Aegipius monachus, Falco eleonorae i Falco peregrinus.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:

ES5310083
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Es Boixos
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars(Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
38,94 5,9
5,02 0,8
464,5 70,7
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

148,13 22,6
656,59 100
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1.1.17. ES5310084 Torre Picada
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310084
2004-04
2006-07
39 48 39 N
122,78

ES53
Mediterrània
LIC i ZEPA Sa Costera

2 42 43 E

Illes Balears

Espai inserit al municipi de Sóller, en què predominen els hàbitats lligats als pinedes mediterrànies de pi blanc, i
al matoll de l'Annex I de la Directiva Hàbitats a més a més d'alguns tàxons de plantes de l'annex II. També hi
presència rellevant de formacions mixtes de pi blanc i frondoses autòctones, que recobreixen un 19% de la
superfície de l'espai. Quant a la presència d‟aus, es destaca que Aquila pennata, Pandion haliaetus i Falco eleonorae
utilitzen aquesta zona per a nidificar.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310084
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Torre Picada
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)

Superfície (ha)
%
4,21 3,4
0 0,0
94,22 77,2

Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

23,6 19,3
122,03 100

1.1.18. ES5310085 Moncaire
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310085
2004-04
2006-07
39 48 36 N
248

ES53
Mediterrània

2 45 49 E

Illes Balears
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A l'espai, localitzat entre els municipis de Escorca, Fornalutx i Sóller, predominen els hàbitats lligats a formacions
de matoll, que ocupen més del 50% de la superfície. Tanmateix, hi una significativa presència d‟alzinars de
Quercus ilex, Pinedes de pi blanc de formacions mixtes de pi i alzina, a més a més d'alguns tàxons de plantes de
l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
Quant a la presència d‟aus reproductores destaquen les rapaces (Milvus milvus, Aquila pennata, Aegipius monachus,
Falco eleonorae). A més a més de tot l'anterior, cal destacar que un dels principals valors d'aquest lloc és
l'existència d'una important població d‟Alites muletensis, espècie endèmica i prioritària que figura en l'Annex II de
la Directiva d'Hàbitats.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord amb les dades del 4t Inventari Forestal Nacional:

ES5310085
COD
0
18
24
31
35
43
66
393

Moncaire
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània

Superfície (ha)
%
128,38 51,6
59,42 23,9
21,93 8,8
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0
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403

Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

39,01 15,7
248,74 100

1.1.19. ES5310086 Monnàber
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310086
2004-04
2006-07
39 47 59 N
10,35

ES53
Mediterrània
LIC i ZEPA Cimals de la Serra

2 46 0 E

Illes Balears

Es tracta d'un LIC de 10,35 ha, ubicat al municipi de Fornalutx, limita amb el LIC i ZEPA Cimals de la Serra, que
es caracteritza per la presència de pineda mediterrani de pi blanc (ralo en aquest LIC), així com de rodals de
formacions mixtes de coníferes i frondoses autòctones,. La presència d'aus rapinyaires reproductores acaba per
conformar la importància d'aquest lloc (Milvus milvus, Aquila pennata, Aegipius monachus, Falco peregrinus).
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310086
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Monnàber
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars(Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)

Superfície (ha)
%
0 0,0
0 0,0
6,81 65,8

Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

3,54 34,2
10,35 100

1.1.20. ES5310087 Bàlitx
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310087
2004-04
2006-07
39 49 47 N
331,24

ES53
Mediterrània
LIC i ZEPA Sa Costera

2 46 12 E

Illes Balears
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Aquest lloc es localitza des de la primera línia de mar cap a l'interior, situat als municipis de Escorca i Fornalutx.
Entre els hàbitats de l'Annex I de la Directiva, és present la pineda mediterrani de pi blanc, si bé la majoria de la
superfície del lloc (un 72%) és no arbrada. Encara que amb una cobertura molt menor, també està present
l'hàbitat de Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica i el de petites basses d'aigües temporals.
Atès que l'espai es troba en un lloc de transició entre l'ambient marí i el terrestre, és molt ric en diversitat d‟aus
de l'Annex II de la Directiva Aus. Entre les marines cal citar Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus, Phalocrocorax
aristotelis desmarestii i Larus audounii. Quant a rapinyaires nidificants Milvus milvus, Aquila pennata, Aegipius monachus,
Pandion haliaetus, Falco peregrinus i Falco eleonarae.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310087
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Bàlitx
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
237,28 71,7
0 0,0
93,69 28,3
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

330,97 100

1.1.21. ES5310088 Gorg Blau
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310088
2000-07
2006-07
39 48 40 N
165,23
0

2 49 44 E

ES53
Illes Balears
Mediterrània
LIC Costa Brava de Tramuntana; LIC i ZEPA Cimals de la Serra
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Aquest espai se situa al municipi d‟Escorca, envoltant l'embassament del Gorg Blau. Pel que fa als hàbitats de
l'Annex I de la Directiva Hàbitats presents a l'espai destaquen els boscos d'alzinar de Quercus ilex, que ocupen un
94% de la superfície del lloc. També hi ha presència de matolls d‟esclerofil·les mediterranis, encara que en molta
menor proporció. Aquest lloc és especialment rellevant per la presència de rapinyaires, tant per a nidificar com
per a alimentar-se, com és el cas del Milvus milvus, Aquila pennata, Aegipius monachus, Falco peregrinus i Pandion
haliaetus. D'altra banda, també cal assenyalar la presència de diverses espècies de ratpenats incloses en l'Annex II
de la Directiva Hàbitats. Finalment cal destacar la importància de la flora present a la zona, amb presència de
dos taxons inclosos en l'Annex II de la Directiva: Viola jaubertiana i Paeonia cambessedesii.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310088
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Gorg Blau
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
3,67 2,2
155,07 93,9
0 0,0
6,49

3,9

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

165,23 100
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1.1.22. ES5310089 Biniarroi
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310089
2004-04
2006-07
39 46 11 N
536,26

2 50 29 E

ES53
Mediterrània
LIC i ZEPA Cimals de la Serra

Illes Balears

Lloc situat entre els municipis de Alaró, Escorca i Mancor de la Vall, caracteritzat per la presència de diversos
hàbitats de la Directiva Hàbitats, com ara ullastrars i alzinars, així com també Pinedes de pi blanc matolls. No
obstant, la major part del LIC està cobert per boscos mixtos, principalment de pi blanc i alzina (un 52% de la
superfície), si bé hi ha també representació de bosc mixt esclerofil·la d'alzina i ullastre.
A més a més, són diverses les espècies d‟aus rapinyaires de l'Annex I de la Directiva Aus, presents a l'espai, com
ara Milvus milvus, Aquila pennata i Aegipius monachus. També cal assenyalar la presència de diverses espècies de
ratpenats, totes elles incloses en l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310089
COD
0
18
24

Biniarroi
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)

Superfície (ha)
%
32,21 6,0
107,18 20,0
64,43 12,0
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31
35
43
66
393
403

Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars(Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

25,29

4,7

28,24
0

5,3
0,0

0

0,0

0

0,0

278,92 52,0
536,27 100

1.1.23. ES5310090 Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310090
2004-04
2006-07
39 44 18 N
385,26

ES53
Mediterrània

2 48 25 E

Illes Balears
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Es troba entre els municipis de Alarò i Bunyola. Aquest espai està definit pels dos massissos penya-segats que li
donen nom i separats pel torrent de Solleric. Dins del mateix es troba una bona representació de pineda
mediterrani de pi blanc (ocupant un 49% de la superfície del LIC), alzinars, ullastrars i zones subestèpiques de
gramínies i anuals de Thero-Brachipodietea, hàbitat considerat com a prioritari en la Directiva Hàbitats.
Entre les aus, es troba una bona representació de les rapinyaires recollides en l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310090
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars(Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
8,64 2,2
52,18 13,5
190,37 49,4
3,53

0,9

74,63 19,4
0 0,0
0

0,0

0

0,0

55,89 14,5
385,24 100

1.1.24. ES5310091 Mossa
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310091
2004-04
2006-07
39 50 57 N
430,28

ES53
Mediterrània

2 53 42 E

Illes Balears
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En aquest lloc, situat a Escorca, predominen els alzinars de Quercus ilex (un 55% de la superfície) i els matolls,
hàbitats recollits en l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE. El grup d‟aus més important al lloc és el de les
rapinyaires de l'Annex I de la Directiva Aus: Milvus milvus, Aquila pennata i Aegipius monachus entre d'altres. Encara
que no significativa, s'ha constatat la presència de diverses espècies de ratpenats, incloses totes elles a l'Annex II
de la Directiva 92/43/CEE.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310091
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Mossa
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
111,4 25,9
237,96 55,3
12,52 2,9
15,78

3,7

51,81 12,0
0 0,0
0

0,0

0

0,0

0,79

0,2

430,26 100
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1.1.25. ES5310092 Muntanyes de Pollença
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310092
2004-04
2006-07
39 50 7 N
2.967,71

ES53
Mediterrània

2 58 19 E

Illes Balears

Aquest espai de la zona nord de Serra de Tramuntana, situat entre els municipis de Campanet, Escorca, Selva i
Pollença, es caracteritza per la presència d'hàbitats d'interès per la Directiva 92/43/CEE, com són les pinedes
mediterrànies de pi blanc (26% de la superfície), els matolls escleròfils (un 35 %), els ullastrars, els alzinars i, en
menor mesura, els penyals. D'altra banda, cal destacar que aproximadament un 30% de la superfície està
coberta per boscos mixtos de frondoses autòctones (alzina i ullastre), i per formacions mixtes de pi i alzina.
Entre les aus amb presència en aquest espai destaquen les següents rapinyaires, recollides en l'Annex I de la
Directiva Aus: Milvus milvus, Aquila pennata, Aegipius monachus i Falco peregrinus. A més a més, aquest espai també és
important per un variat grup d'altres espècies d‟aus, com les estepàries Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus,
Galerida teklae i Silvia balearica. Malgrat que Falco eleanorae també figura al FND com a nidificant, aquesta espècie
segurament sol utilitzar la zona com a camp d'alimentació a la primavera i estiu.
A l'espai també s'ha constatat la presència (no significativa) de diverses espècies de ratpenats, totes elles incloses
en l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE (Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii, Miotis capaccinii, Miotis
miotis). En aquest espai també hi ha dos taxons de flora, Viola jaubertiana i Paeonia cambessedesii recollides a l'Annex
II de la Directiva.
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La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310092
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Muntanyes de Pollença
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autóctonas)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
1.066,85 35,9
126,96 4,3
795,21 26,8
390,81 13,2
101,63
0

3,4
0,0

0

0,0

0

0,0

486,25 16,4
2.967,71 100
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1.1.26. ES5310093 Formentor
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

5310093
2004-04
2006-07
35 56 15 N
255,75

ES53
Mediterrània

394E

Islas Balears

Aquest lloc es troba ben conservat gràcies a l'aïllament que ha gaudit fins ara. No obstant això, aquesta
tendència s‟està invertint, ja que la freqüentació de la zona és cada vegada major per la creixent pressió turística.
En aquest sentit cal assenyalar la incidència negativa de l'increment del trànsit marítim, causa de l'augment de
les embarcacions d‟esbarjo, punts d'amarratge i trajectes turístics. Està localitzat al municipi de Pollença.
Pel que fa als hàbitats presents al LIC la Directiva 92/43/CEE, destaca la presència, en un 67 % de la superfície,
de pinedes mediterrànies de pi blanc.
Entre les aus amb presència en aquest espai destaquen les següents rapinyaires, recollides en l'Annex I de la
Directiva Aus: Milvus milvus, Aquila pennata, Aegipius monachus i Falco peregrinus. A més a més, aquest espai també és
important per a un variat grup d'altres espècies d‟aus, com les estepàries Burhinus oedicnemus, Galerida teklae i Silvia
balearica.
A l'espai també s'ha constatat la presència (no significativa) d'espècies de ratpenats incloses a l'Annex II de la
Directiva 92/43/CEE (Miniopterus schreibersii i Miotis capaccinii). En aquest espai també hi ha Paeonia cambessedesii,
espècie florística recollida en l'Annex II de la Directiva.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
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ES5310093
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Formentor
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)
Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones
a la Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

Superfície (ha)
%
80,4 31,5
3,25 1,3
171,76 67,2
0

0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

255,41 100

1.1.27. ES5310094 Cala Figuera
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Data designació ZEPA
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

ES5310094
2000-07
2006-07
2006-03
39 95 64 N
3 18 39 E
65,95
ES53
Islas Balears
Mediterrània
LIC ES0000005 Badies de Pollença i Alcúdia
LIC ES5310127 Costa Brava Tramuntana
ZEPA ES0000073 Costa Brava de Mallorca
LIC ES5310093 Formentor
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El LIC Costa Brava de Tramuntana comprèn una franja costanera que s'estén al llarg del litoral septentrional de
la serra de Tramuntana, pels municipis de Escorca i Pollença. La costa és molt abrupta i amb nombroses
irregularitats. L'interès paisatgístic del lloc és extraordinari ja que aquest tram costaner és, sens dubte, el més
agrest i escarpat de l‟illa, mantenint al llarg de tota la línia litoral, des d'un extrem, cala Tuent, fins a l‟altre, a
Formentor. A més a més es donen paisatges molt diversos: zones arbrades, formacions de karst, torrents, cales,
etc., zones de difícil accés a causa de la gairebé inexistència de vies de comunicació.

Petit espai marí situat al costat del cap de Cala Figuera a la part més exterior de la badia de Palma. La qualitat i
importància d'aquesta zona es basa en la presència d'hàbitats inclosos a l'annex I de la Directiva 92/43/CEE,
com l'hàbitat prioritari 1120 Praderies de Posidonia oceanica .
Se cita en aquest espai la presència del dofí mular (Tursiops truncatus).
És un espai ben conservat a causa de l'aïllament, tot i que actualment augmenta la pressió turística i urbanística
en aquesta zona. Les principals amenaces són l'ús recreatiu no regulat, sobretot des d'embarcacions .
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1.1.28. ES5310127 Costa Brava de Tramuntana
Dades bàsiques
Codi
Data proposada LIC
Data designació LIC
Data designació ZEPA
Coordenades
Superfície total (ha)
Alçada mínima (m)
Alçada màxima (m)
Regió administrativa
Regió Biogeogràfica
Relació amb altres espais

5310127
2000-07
2006-07
2006-03
39 55 0 N
3 0 10 E
8.380,23
0
1.003
ES53
Islas Balears
Mediterrània
LIC Cala Figuera; LIC Formentor; LIC Badies de
Pollença i Alcúdia; LIC Gorg Blau

El LIC Costa Brava de Tramuntana comprèn una franja costanera que s'estén al llarg del litoral septentrional de
la serra de Tramuntana, pels municipis de Escorca i Pollença. La costa és molt abrupta i amb nombroses
irregularitats. L'interès paisatgístic del lloc és extraordinari ja que aquest tram costaner és, sens dubte, el més
agrest i escarpat de l‟illa, mantenint al llarg de tota la línia litoral, des d'un extrem, cala Tuent, fins a l‟altre, a
Formentor. A més a més es donen paisatges molt diversos: zones arbrades, formacions de karst, torrents, cales,
etc., zones de difícil accés a causa de la gairebé inexistència de vies de comunicació.
La qualitat i importància d'aquest lloc es basa fonamentalment en l'elevada presència d'hàbitats de l'Annex I de
la Directiva 92/43/CEE (26 hàbitats inventariats), en la presència d'un gran nombre de tàxons vegetals endèmics
(molts d'ells exclusius de Mallorca i altres de les Illes Balear ) i per la seva importància per a l'avifauna nidificant
inclosa en l'Annex I de la Directiva Aus, destacant l'interès que tenen per a diverses espècies d‟aus rapinyaires.
També té una considerable importància per a altres espècies d'aus no incloses en la Directiva. Pels seus valors
ornitològics aquest lloc es troba inclòs dins d'una Zona d'Especial Protecció per a les Aus i a 1 Àrea
d'Importància per a les Aus (IBA 316), denominada Serra de Tramuntana (SEO / BirdLife International). És
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destacable la presència de l'amfibi endèmic Alites muletensis, inclòs a l'Annex II de la Directiva, i que alberga
aproximadament el 50% de la població total de l'espècie.
La taula següent recull el repartiment superficial d'acord el 4t Inventari Forestal Nacional:
ES5310127
COD
0
18
24
31
35
43
66
393
403

Costa Brava de Tramuntana
Formació
No arbrat
Alzinars (Quercus ilex)
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
Boscos mixtos de frondoses autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Ullastrars (Olea europaea)
Arboçars (Arbutus unedo)
Coníferes amb frondoses (al·lòctones amb
autòctones)

Superfície (ha)
%
7.023,07 84,5
70,9 0,9
1.050,58 12,6
29,34

0,4

49,76
0

0,6
0,0

0

0,0

0

0,0

91,15

1,1

Mescles de coníferes autòctones a la Regió
biogeogràfica mediterrània
Mescles de coníferes i frondoses autòctones a la
Regió biogeogràfica mediterrània
SUPERFÍCIE TOTAL (terrestre)

8.314,80 100

1.1.29. ES0000073 Costa Brava de Mallorca
La ZEPA Costa Brava de Mallorca és coincident als seus límits geogràfics amb el LIC esmentat anteriorment,
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana, a excepció de la superfície ocupada pel LIC ES5310057 Cova de calç
Pessó, de 0,7 ha i localitzat en les coordenades UTM X: 506.427 i I: 4.418.380.
El present Pla de gestió també és d'aplicació a l'esmentada ZEPA.

1.2. RÈGIM DE LA PROPIETAT
Codi

Nom

Superfície (ha)

Superfície pública (%)3

Superfície privada (%)

ES0000222

La Trapa

431,44

0

100

ES0000225

Sa Costera

787,58

0

100

ES5310008

Es Galatzó - S'Esclop

1.423,26

47,5

52,4

ES5310009

Es Teix

954,97

54,6

45,3

ES5310010

Comuna de Bunyola

787,40

93,0

6,9

ES5310026

Fita del Ram

287,38

0,0

100

ES5310027

Cimals de la Serra

7.252,38

57,6

42,4

3

No inclou en la proporció la superfície corresponent a l'àmbit marí ni al DPMT.
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Codi

Nom

Superfície (ha)

Superfície pública (%)3

Superfície privada (%)

ES5310028

Es Binis

27,90

0,0

100

ES5310076

Serral den Salat

104,86

0,0

100

ES5310077

Es Rajolí

110,22

100

0

ES5310078

De Cala de ses Ortigues a Cala Estellencs

876,06

5,1

94,8

ES5310079

Puig de na Bauçà

1.612,71

10,1

89,8

ES5310080

Puigpunyent

566,47

0,0

100

ES5310081

Port des Canonge

615,93

0,0

100

ES5310082

S'Estaca - Punta de Deià

1.002,18

0,0

100

ES5310083

Es Boixos

656,58

0,0

100

ES5310084

Torre Picada

122,78

0,0

100

ES5310085

Moncaire

248,00

0,0

100

ES5310086

Monnàber

10,35

0,0

100

ES5310087

Bàlitx

331,24

0,0

100

ES5310088

Gorg Blau

165,23

56,8

43,2

ES5310089

Biniarroi

536,26

0,0

100

ES5310090

Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena

385,26

0,0

100

ES5310091

Mossa

430,28

0,1

99,9

ES5310092

Muntanyes de Pollença

2.967,71

0,0

100

ES5310093

Formentor

255,75

0,0

100

ES5310094

Cala Figuera

65,95

100

0

ES5310127
ES0000073

Costa Brava de Tramuntana
Costa Brava de Mallorca (+0,7)

8,6

91,3

12,8

87,2

Superfície total

8.380,23
31.697,06

A la Serra de Tramuntana conviu la gran propietat amb la petita. En línies generals, per sobre de la cota dels 800
metres predominen les grans finques amb major percentatge d'aprofitament forestal i cinegètic. Per sota
d'aquesta cota, predominen les petites finques de vocació tradicional agrària en què es concentra la major part
del patrimoni dels marges de pedra en sec.
Donades les característiques del relleu, es registra un domini de les grans propietats de mida superior a les 100
ha. Les 10 possessions més grans sumen una extensió total de 14.567 ha, de les quals, 5 es troben en el terme
municipal d'Escorca (Cosconar, 1.849 ha., Mossa, 1.663 ha.; Mortitx, 1.315 ha., de l'Ofre, 1.216 ha. i Bini
Gran, 945 ha.); 3 en el terme municipal de Pollença (Formentor, 1.931 ha.; Ternelles, 1.400 ha. i Ariant, 1.100
ha.), 1 en el terme municipal de Mancor de la Vall (Massanella, 928 ha.) i 1, la de major extensió, el terme
municipal d'Esporles (Les Planes, 2.200 ha.). Aquestes propietats constituïen un veritable centre econòmic com
a centres de producció agrària.
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La grandària mitjana de les finques a la Serra de Tramuntana és de 11,48 ha. per a les finques forestals i de 13,78
ha. per a les agroforestals. A l'extrem sud-oest de la serra, a la comarca de Calvià, la mitjana és inferior: 7,01 ha a
la finques forestals i 11,73 ha. a les agroforestals.
La petita propietat es concentra al voltant dels nuclis urbans, on es troben les terres de regadiu i on es parcel·len
les grans finques, com va passar a Banyalbufar i Sóller. Les propietats inferiors a 1 hectàrea són nombroses,
ocupen una sisena part del territori i són explotacions agràries difícilment rendibles. Avui, part d'aquestes petites
parcel·les són explotades sota la modalitat d'agricultura a temps parcial amb una cotització dels seus terrenys
per sobre de la seva productivitat agrària.
Entre els petits propietaris és normal l'explotació per compte propi, en canvi, en la gran propietat
tradicionalment ha predominat el règim d'arrendament i mitjania (prestació del treball per part d'un parcer i la
participació per igual en despeses i collites).
Les mitjanies s'han reduït molt als últims anys, però encara són importants als municipis de Bunyola, de Selva i
de Sóller. El règim d'arrendament té importància a Escorca, a Mancor de la Vall, a Pollença i Puigpunyent.

1.3. FIGURES DE PROTECCIÓ I INSTRUMENTS DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE LA CONSERVACIÓ
El conjunt de LIC i ZEPA objecte del Pla de Gestió Serra de Tramuntana, es troben sota la figura de protecció del
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, declarat per acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007
(BOIB núm. 54 EXT, de 11 abril 2007).
L‟àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana INCLOU el Monument Natural de ses Fonts Ufanes,
declarat pel Decret 111/2001, de 31 d'agost (BOIB núm. 109 del 2001.11.09) i el Monument Natural des
Torrents de Pareis, del Gorg Blau i de Lluc, declarat pel Decret 53/2003 de 16 de maig (BOIB núm. 79 de
5.6.2003).
A més a més, la Serra de Tramuntana s‟inclou des de 2010 dins la llista de llocs catalogats per la UNESCO com a
Patrimoni de la Humanitat, en la categoria de Paisatge cultural, pels seus valors culturals, històrics i etnològics.
El paratge té com a instrument de planificació i regulació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra
de Tramuntana (PORN) aprovat per Decret 19/2007 de 16 de març (BOIB núm. 54 EXT, d'11 d'abril de 2007).
Actualment el paratge no disposa de Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG).
Així mateix, cada any es redacta una Memòria Anual de Gestió per al paratge, on es recullen totes les actuacions
dutes a terme dins de les diferents àrees de gestió i un Programa Anual on queden reflectides totes les actuacions
i el pressupost previst per a l'anualitat.
Tal i com es descriu en l'epígraf 1.5.4.1 la pràctica totalitat del territori es troba protegit per les figures d‟Àrees
Naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) i Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI).
Atenent a les espècies de fauna i flora amenaçades amb plans de conservació o recuperació vigents i que tenen
presència a l‟àmbit territorial del present Pla de Gestió, s'assumiran les directrius i mesures de protecció
d'aquests plans i si cal es regularan aquells usos i activitats que poden afectar de forma negativa a la seva
conservació.
Les espècies amb plans de conservació i/o maneig presents en l'espai Serra de Tramuntana són les següents:

 Pla de recuperació de la flora amenaçada del Puig Major
 Pla de maneig del teix (Taxus baccata)
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Pla de recuperació de los Limonium (Limonium sps)
Pla de recuperació de Limonium barceloi
Pla de recuperació del sapillo (Alites muletensis)
Pla de conservació de la ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii)

 Pla de recuperació del rata penada de peus grans (Miotis capaccinii) i de conservació dels quiròpters
cavernícoles de les Islas Baleares

 Pla de manipulació del Voltor negre (Aegipius monachus)
 Pla de recuperació del pardela balear (Puffinus mauritanicus)
 Pla balear de maneig de la gavina corsa (Larus audouinii) i del cormorà (Phalacrocorax aristotelis)
 Pla de conservació de la miloca (Neophron percnopterus)
 Pla de conservació del àguila peixatera (Pandion haliaetus)
 Pla de conservació de la tortuga mora (Testudo graeca)
 Pla de recuperació del milà (Milvus milvus)
 Pla de reintroducció de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus).
En un futur també s'han de tenir en compte i coordinar els objectius amb les ZEC i ZEPA més properes als límits
de l‟àmbit del Pla de Gestió.

1.4. ESTRUCTURES DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ


Ministeri d‟Agricultura, Alimentació i Medi Ambient:
 Demarcació de Costes de les Illes Balears.



Govern de les Illes Balears:
 Conselleria d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori:

- Secretaria General: Cuerpo de vigilancia Agentes de Medio Ambiente.
- Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic: Biodiversitat i ordenació
dels recursos naturals; Planificació de la conservació i de la gestió dels espais naturals protegits;
Aprovació dels programes anuals d'execució i dels proiectos d'obres i activitats dels espais
naturals protegits; Ecosistemes terrestres i marins; paisatge; Espècies protegides; Recursos
forestals; Planificació i gestió forestal i de muntanyes; prevenció i extinció d'incendis forestals;
sanitat forestal; Caça.

- Direcció General de Medi Rural i Marí: Vigilància, gestió i ordenació dels recursos marins.
- Direcció General de Recursos Hídrics: Planificació hídrica, tarifes i plans d'estalvi, domini públic
hidràulic i règim jurídic de l'aigua.

- Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
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- Institut Balear de la Natura (IBANAT): prevenció i extinció d'incendis forestals, gestió forestal i
conservació dels espais naturals protegits.


Entitats Locals de les illes (Ajuntaments, mancomunitats, consorcis i demés organismes relacionats), i
especialment les següents:
 Fed. d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)
 Mancomunitat de Tramuntana
 Ajuntament d'Alaró
 Ajuntament d'Andratx
 Ajuntament de Banyalbufar
 Ajuntament de Bunyola
 Ajuntament de Calvià
 Ajuntament de Campanet
 Ajuntament de Deià
 Ajuntament de Fornalutx
 Ajuntament de Mancor de la Vall
 Ajuntament de Palma
 Ajuntament de Puigpunyent
 Ajuntament de Selva
 Ajuntament de Sóller
 Ajuntament de Valldemossa
 Ajuntament d'Escorca
 Ajuntament d'Esporles
 Ajuntament d'Estellencs



Altres entitats: Calvià 2000, Emaya

A més a més, el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana compta amb una autoritat de gestió aprovada per
Ordre del conseller de Medi Ambient, de 21 de maio de 2007 (BOIB núm. 79 de 2007.05.26). L'Autoritat de
Gestió funciona en Ple i en Comissió Permanent ambdós de composició paritària entre administracions i
propietaris. Són membres del Ple de l'autoritat de gestió els següents:


President: Titular de la Conselleria competent en materia de medi ambient



Vocals:
 Titular de la direcció general competent en matèria d'Espais Naturals Protegits, que farà les funcions
de vicepresident.
 Titular de la direcció general competent en matèria d'espècies protegides.
 Titular de la direcció general competent en matèria de recursos hídrics.
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 Titular de la direcció general competent en matèria de canvi climàtic.
 Titular de la direcció-gerència de l'empresa pública IBANAT.
 1 representant de la Conselleria competent en matèria de turisme.
 1 representant de la Conselleria competent en matèria d'agricultura.
 Titular de la secretaria general de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
 1 representant del Consell Insular de Mallorca.
 1 representant de cada Ajuntament de l‟àmbit territorial del Paratge Natural.
 1 representant dels propietaris de terrenys de l‟àmbit del paratge natural per a cada terme municipal,
elegit entre ells.
 2 representants de cadascuna de les associacions de propietaris de finques amb incidència a l‟àmbit
territorial del Paratge Natural, amb un màxim de 6 elegits entre aquestes.
 5 representants de propietaris de finques de l‟àmbit territorial del paratge que hagin subscrit amb el
Govern de les Illes Balears el conveni de preservació de la biodiversitat genètica i preservació del
patrimoni forestal, elegits entre ells.
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1.5. MARC LEGAL I PLANS SECTORIALS QUE AFECTEN A LA GESTIÓ
1.5.1.

Normativa europea



Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels Hàbitats Naturals i de la Flora i Fauna
Silvestres (Directiva Hàbitats). DO L 206 de 22.7.92



Decisió 97/266/CE de la Comissió de 18 de desembre de 1996 relativa a un formulari d'informació
sobre un espai proposat per a la seva inclusió en la xarxa Natura 2000. DO L 107 de 24.4.97



Decisió 2006/613/CE de la Comissió, de 19 de juliol de 2006, per la qual s‟adopta, de conformitat amb
la Directiva 92/43/CEE del Consell, la llista de Llocs d'Importància Comunitària de la Regió
biogeogràfica mediterrània. DO L 259 de 21.9.2006



Reglament CE 1967/2006 del Consell de 21 de desembre de 2006 relatiu a les mesures de gestió per a
l'explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani i pel qual es modifica el Reglament
CEE 2847/93 i es deroga el Reglament CE 1626-1694. DO L 409 de 30.12.2006



Directiva 2008/56/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de juny de 2008 per la qual s'estableix
un marc d'acció comunitària per a la política del medi marí (Directiva marc sobre l'estratègia marina).
DO L 164 de 25.6.2008



Decisió 2008/335/CE de la Comissió, de 28 de març de 2008, per la qual s‟adopta, de conformitat amb
la Directiva 92/43/CE del Consell, la primera llista actualitzada de Llocs d'Importància Comunitària de
la Regió biogeogràfica mediterrània. DO L 123 de 8.5.2008



Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre 2009 relativa a la
conservació de les aus silvestres. DO L 20 de 26.1.2010



Decisió 2010/477/UE de la Comissió, d'1 de setembre de 2010, sobre els criteris i les normes
metodològiques aplicables al bon estat mediambiental de les aigües marines. DOL.232/14 de
2010.09.02 .



Decisió d'execució 2011/484/UE de la Comissió, d'11 de juliol de 2011, relativa a un formulari
d'informació sobre un espai Natura 2000. DO L 198 de 30.07.2011



Decisió 2012/9/UE de la Comissió, de 18 de novembre de 2011, per la qual s‟adopta, de conformitat
amb la Directiva 92/43/CE del Consell, la cinquena llista actualitzada de llocs d'importància
comunitària de la Regió biogeogràfica mediterrània. DO L 10 de 13.1.2012



Decisió d'execució 2013/29/UE de la Comissió, de 16 de novembre de 2012, per la qual s'adopta la
sisena llista actualitzada de Llocs d'Importància Comunitària de la Regió biogeogràfica mediterrània.
DO L 24 de 26.01.2013



Reglament UE 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 11 desembre 2013 sobre la Política
Pesquera Comuna, pel qual es modifiquen els Reglaments CE 1954/2003 i CE 1224/2009 del Consell, i
es deroguen els Reglaments CE 2371 / 2002 i CE 639/2004 del Consell i la Decisió 2004/585/CE del
Consell. DO L 354 de 28.12.2013

1.5.2.


Normativa estatal
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. BOE núm. 181, de 29.07.1988.
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Reial Decret 715/2012, de 20 d'abril, pel qual es crea la Comissió Interministerial d'Estratègies Marines.
BOE núm. 113 de 2012.11.05.



Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, BOE núm. 280, 22.11.2003; i Llei 10/2006, de 28 d‟abril,
per la qual es modifica la Llei 43/2003, BOE núm. 102, 29.04.2006.



Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. BOE núm. 299 de
14.12.2007



Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí. BOE núm. 317 de 30.12.2010.



Pla Estratègic del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13
de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Aprovat pel Reial decret 1274/2011, de 16 de
setembre. BOE núm. 236, de 30.9.2011



Directrius de conservació de la Xarxa Natura 2000, aprovades per Acord de la Conferència Sectorial de
Medi Ambient en matèria de Patrimoni Natural i Biodiversitat i recollides en la Resolució de 21 de
setembre de 2011, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic. BOE núm. 244 de 10.10.2011



Llistat de Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d' Espècies
Amenaçadas, aprovat pel Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer. BOE núm. 46 de 23.2.2011



Resolució de 13 de novembre de 2012, de la Secretaria d' Estat de Medi Ambient, per la qual es publica
l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2012, pel qual s'aproven els objectius ambientals
de les estratègies marines espanyoles. BOE núm. 285 de 27.11.2012



Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, regulat pel Reial Decret 630/2013, de 2 d‟agost. BOE
núm. 185 de 2013.03.08



Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de
28 de juliol, de Costes. BOE núm. 129 de 30.05.2013.



Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula els drets d‟accés a la informació, de participació pública i
d‟accés a la justícia en matèria de medi ambient.

1.5.3.

Normativa autonómica



Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de
les Illes Balears. BOE núm. 92 de 17.04.1991



Decret 32 /1992, de 21 de maig, pel qual es declara «zona sensible», des del punt de vista de la
protecció del medi ambient i dels recursos naturals i de la conservació de l'espai natural i del paisatge, a
tot el territori de les Illes Balears. BOIB núm. 85 de 16.07.1992.



Decret 86/1992, de 18 de novembre, Espais Naturals Protegits. Aprovació definitiva de la delimitació de
les àrees d'alzinar protegides. BOIB núm. 148 de 1992.08.12.



Llei 7/1992, de 23 de desembre, per la qual es modifica la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals
i de règim urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears. BOIB núm. 8 de 19.01.1993



Llei 6/1999, de 3 d‟abril, de les Directrius d' Ordenació territorial de les Illes Balears i de Mesures
Tributàries. BOIB núm. 48 de 117.04.1999
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Acord de Consell de Govern, de 28 de juliol de 2000, pel qual es dóna conformitat a la llista de Llocs
d'Interès Comunitari (LIC) i l'inici dels tràmits per a la declaració de Zones d'Especial Protecció per a les
Aus (ZEPA).



Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del
territori BOIB núm. 32, 15.03.2001 i BOE núm. 86, 10.04.2001).



Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles de les Illes Balears (BOIB del 29
de maig de 2003).



Acord del Consell de Govern de 23 d'abril de 2004, d'inici de l'elaboració d'una disposició de caràcter
general ampliant el llistat de LIC i ZEPA a l‟àmbit de les Illes Balears, en el compliment de les directives
comunitàries 79/409 / CE i 92/43/CEE. BOIB núm. 65 de 8.5.2004



Decret 71 /2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca fluvial a les Illes
Balears i s'estableixen normes per a la seva protecció. BOIB núm. 99 de 17.07.2004



Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). BOE núm.
155 de 30.6.2005



Decret 75 /2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial
Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears. BOIB
núm. 106 de 16.07.2005



Decret 92 /2005, d'1 de setembre, pel qual es modifica el Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció
dels recursos marins de la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB núm. 133 de 09.08.2005



Acord del Consell de Govern, de 3 de març de 2006, pel qual s'aprova definitivament la llista de Llocs
d'Importància Comunitària (LIC) aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2000 a
l'àmbit de les Illes Balears. BOIB núm. 38 de 16.3.2006



Decret 28 /2006, de 24 de març, pel qual es declaren Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) a
l‟àmbit de les Illes Balears. BOIB núm. 47 EXT. de 1.4.2006



Decret 29 /2006, de 24 de març, pel qual s'aprova l'ampliació de la llista de Llocs d'Importància
Comunitària (LIC) i es declaren més Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) a l‟àmbit de les Illes
Balears. BOIB núm. 51 EXT. de 06.04.2006



Resolució del Conseller de Medi Ambient de 30 de juliol de 2007, pel qual s'aproven els plans de
recuperació de les saladines (Limonium sps) de Calvià, del Ferreret, de conservació de l‟àguila peixatera i
de maneig de la gavina corsa i el corb marí a les Illes Balears (BOIB núm 120 de 08.07.2007)



Decret 125/2007, de 5 d‟octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de
determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals BOIB núm 153, de
11.10.2007.



Decret Llei 1/2007 de 23 de novembre de mesures cautelars fins a l'aprovació de normes de protecció
d'àrees d'especial interès ambiental per a les Illes Balears.



Llei 4/2008 de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament sostenible de les Illes Balears.



Resolució del conseller de Medi Ambient d'inclusió de diverses espècies en el Catàleg Balear d'Espècies
Amenaçades i d'Especial Protecció. BOIB núm. 66 de 2008.05.15.
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Resolució del Conseller de Medi Ambient de 5 de maig de 2008 pel qual s'aproven els plans de
recuperació de Limonium barceloi, de Milvus milvus i d'Apium bermejoi i de conservació de Miniopterus
schreibersii. (BOIB núm 65 de 13.05.2008)



Resolució del Conseller de Medi Ambient d'inclusió de diverses espècies en el Catàleg Balear d'Espècies
Amenaçades i d'Especial Protecció. BOIB núm. 66 de 15.05.2008



Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2008, pel qual es creen noves zones d'especial protecció
per a les Aus (ZEPA) i s'amplia la superfície d'algunes de les existents a l‟àmbit de l'illa de Mallorca i de
la illa de Menorca. BOIB núm. 78 EXT de 4.6.2008



Resolució del Conseller de Medi Ambient de 26 de novembre de 2008 per la qual s'aproven els plans de
recuperació de Vicia bifoliolata, de les aus aquàtiques catalogades en Perill d'Extinció de les Illes Balears
(Pla Homeier); el pla de conservació de la flora vascular del Puig Major i els plans de maneig del Teix
(Taxus baccata) i del Voltor negre (Aegipius monachus) (BOIB núm. 171 de 06.12.2008).



Resolució del Conseller de Medi Ambient de 14 de juliol de 2009 per la qual s'aproven el pla de
reintroducció de l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), el pla de Recuperació d'Euphorbia
margalidiana i els plans de conservació de la tortuga mora (Testudo graeca) i de la miloca Neophron
percnopterus. BOIB núm. 112 de 1.8.2009



Resolució del Conseller de Medi Ambient de 28 d'octubre de 2009, per la qual s'estableixen mesures
complementàries de prevenció d'incendis forestals per a les activitats autoritzades i susceptibles de
produir risc d'incendi forestal, BOIB núm 168, 19.11.2009.



Decret Llei 7/2012, de 15 de juny urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i
altres activitats (biomassa vegetal), BOIB núm 90, 21.06.2012.



Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears. BOE
núm. 290 de 2013.04.12.



Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears. BOE núm. 189 de 08.08.2012, p. 56617



Decret 19/2007, de 16 de març, pel qual s‟aprova el Pla d‟Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra
de Tramuntana.



Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears. BOIB nº 175, 23.12.2014.

1.5.4.

Altres normes i plans sectorials que afecten a la gestió

Pel que fa a l'ordenació territorial de competència autonòmica la CAIB té 3 instruments d'ordenació: les
Directrius d'Ordenació Territorial (DOT), els Plans Territorials Insulars (PTI) i els Plans Directors Sectorials
(PDS).
Les DOT són l'instrument superior i bàsic de l'ordenació territorial de les Illes Balears, no depenen de cap altre
instrument i són el fonament de la resta. Els altres instruments d'ordenació territorial (PTI i PDS) són plans de
desenvolupament de les DOT, excepte alguns PDS.
1.5.4..1

Pla Territorial de Mallorca

Segons la classificació dels tipus de sòls que s'estableix a les DOT i per tant el PTI, dins l‟àmbit territorial de Serra
de Tramuntana, la pràctica totalitat del territori té la categoria d'àrea sostreta del desenvolupament urbà.
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Les àrees sostretes al desenvolupament urbà, tenen com a finalitat la protecció dels elements que caracteritzen la
seva identitat, i per tant es preserven els processos de desenvolupament urbanístic. Atenent a la seva naturalesa i
valors, es creen diferents categories d'ordenació dels sòls. A l‟àmbit del Pla de Gestió de Serra de Tramuntana es
poden trobar les següents categories:

 Àrees Naturals d'Especial Interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP), que representen el 55,09% de l‟àmbit
del Pla de Gestió

 Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI). Són les definides i delimitades per la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears, no incloses en
la categoria anterior. En el cas de Serra de Tramuntana ocupen el 47,65%

 Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP). Són les també definides i delimitades per la Llei 1/1991. A Serra
de Tramuntana suposen el 0,5% de la superfície a gestionar
D'altra banda, el PTI recull la necessitat d'establir normes d'integració paisatgística i ambiental creant unes
unitats de paisatge integrades per unitats de territoris supramunicipals amb característiques homogènies. Serra
de Tramuntana estaria inclòs en la unitat paisatgística núm. 1 anomenada Serra Nord i la Victòria.
1.5.4..2

Plans sectorials

Plans sectorials competència del Gobern de les Islas Baleares:

 Decret 33/2015, de 15 de maig, d‟aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears.BOIB núm. 73 de 16.05.2015.

 Pla Director Sectorial del Transport de les Illes Balears, aprovat per Decret 41/2006 de 28 d‟abril. BOIB
núm. 66 de 6.5.2006.

 Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears, aprovat per Decret 22/ 2006, de 10 de
març. BOIB núm. 39 de 18.03.2006.

 Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, aprovat pel Reial Decret 684/2013, de 6
de setembre. BOE núm. 215 de 07.09.2013

 Pla Especial d'Emergències davant el risc d'incendis forestals (INFOBAL), aprovat per Decret 41/2005, de
22 d‟abril. BOIB núm. 128 EXT de 31.08.2005

 Pla Especial de risc d'inundacions (INUNBAL), aprovat per Decret 40/2005, de 22 d‟abril. BOIB núm. 141
EXT de 23.09.2005

 Pla especial d'emergències sísmiques a les Illes Balears (GEOBAL), aprovat per Decret 39/2005, de 22
d‟abril. BOIB núm. 149 EXT de 10.07.2005

 Pla Especial de risc d'accidents de transport de mercaderies perilloses (MERPEBAL), aprovat per Decret
82/2005, de 22 de juliol. BOIB núm. 153 EXT de 14.10.2005

 Pla Especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (METEOBAL), aprovat per Decret 106
/2006, de 15 de desembre. BOIB núm. 9 EXT de 17.1.2007

 Pla Especial de contingència per contaminació accidental d'aigües marines de les Illes Balears (CAMBAL),
aprovat per Decret 126 /2008, de 21 de novembre. BOIB núm. 168 de 2.12.2008

 Pla Territorial de les Illes Balears en matèria de protecció civil (PLATERBAL), aprovat per Decret 50/1998,
de 8 de maig. BOIB núm. 68 de 23.05.1998

 Pla Forestal de les Illes Balears
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(Revisió del) Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears, aprovat per Decret 61/1999, de 28 de
maig. BOCAIB núm. 73 EXT. de 05.06.1999

 Ordre del conseller d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 juny 2013 per la qual s'aproven els criteris
generals de distribució d'instal·lacions de servei de temporada en el Domini Públic Marítim Terrestre.
BOIB núm. 90 de 27.06.2013

 Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat
comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. BOIB núm. 186 de
22.12.2009
Plans sectorials competència del Consell Insular de Mallorca:

 (Revisió del) Pla Director Sectorial de Carreteres, aprovat per Acord núm. 27133 del Ple del Consell Insular
de Mallorca. BOIB núm. 183 del 17.12.2009

 (Text refós) Pla director sectorial per a la gestió de Residus de Construcció i Demolició, voluminosos i
pneumàtics fora d'ús, aprovat per Acord núm. 22864 del Ple del Consell de Mallorca. BOIB núm. 141 del
23.11.2002

 (Revisió del) Pla director sectorial per a la gestió de Residus Urbans de l'illa de Mallorca, aprovat per Acord
núm. 3649 del Ple del Consell de Mallorca. BOIB núm. 35 del 9.3.2006

 Plan Director Sectorial de Campos de Golf
Altres plans o normes d'aplicació:

 Agendes locals 21 dels Municipis on s'ubica l'espai disposen d'agenda local 21.
 Normes subsidiàries i ordenances dels Municipis on s'ubica l'espai.
1.6. PRINCIPALS INTERESATS O ACTORS PRESENTS AL TERRITORI


Associacions d'empreses i de treballadors, i especialment les següents:

- Associació Balear d'envasadors d'aigua
- Associació de la Font des Verger
- Associació de la Font Nova
- Cambra de Comerç de Mallorca
- CCOO Illes Balears
- Comunitat d‟usuaris de la Font d'Es Molí
- Comunitat de regants de Fornalutx
- Comunitat de regants del Pla Sant Jordi
- Comunitat de regants Font de les Artigues Alaró
- Comunitat de regants S'Ull de S'aigua
- Confederació d'Associacions empresarials de Balears (CAEB)
- Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM)
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- Síndic Regants de Sóller
- Sindicat de regants i dels usuaris del Camí des Marroig
- Unió Sindical Obrera de les Illes Balears (USO)


Associacions i comunitats de veïns i propietaris, i en especial les següents:

- Associació de veïns de Bunyola
- Associació de Propietaris de Finques Rústiques de Balears
- Associació de Propietaris de la Serra de Tramuntana
- Associació de Propietaris del Medi Rural de les Illes Balears
- Associació de veïns d'Orient
- Associació Promotors Immobiliaris de Balears (PROINBA)
- Federació d'Associacions de Veïns de Palma (FAAV)


Comunitat educativa i centres d'estudis i investigació, i en especial les següents:

- Associació de Biòlegs per l‟Estudi del Medi Ambient (ABEMA)
- Associació Espanyola per a la Conservació i l‟Estudi dels ratpenats (SECEMU)
- Associació Estudi de la Natura (AEN)
- Associació Investigació i desenvolupament món rural
- Centre de Recerca Econòmica (CRE: UIB - Sa Nostra)
- Coastal Ocean Observing and Forecasting Sistem (ICTS-OceanBit)
- Fundació Balear per a la Fauna i de l'Art Cinegètic (FBFAC)
- Fundació Flora Medicinal Baleàrica
- Fundació Jardí Botànic de Sóller
- Impulsors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears (ICTIB)
- Institut d'Estudis Ecològics (INESE)
- Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)
- Instituto Oceanogràfico EspAnyl - Centre Oceanogràfic de les Balears
- Museu d‟Història Natural - Museu Balear de Ciències Naturals
- Societat Balear d'Educació Ambiental (SBEA)
- Societat d‟Història Natural de les Balears
- Universitat de les Illes Balears (UIB)


Entitats del sector de cinegètic, de la pesca, l'agricultura i la ramaderia, i en especial les següents:

- Amics de la Pesca a Pulmón Lliur
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- Asociación Balear de pesca de recreo
- ASAJA Balears
- Associació Agricola i ramadera fora vila
- Associació Agricultors i Ramaders Part Forana de Palma
- Associació Agro-forestal i ramadera de Mallorca
- Associació de Pesca Recreativa i/o Activitats Sub.
- Associació Mallorquina de Pesca Recreativa Responsable
- Associació Pescadors Esportius del Port des Canonge
- Confraria de pescadors San Pedro de Palma
- Confraria de pescadors d'Andratx
- Confraria de pescadors de Sóller
- Confraria de pescadors del Port de Pollença
- Coop. Agrícola Sant Bartomeu de Sóller
- Coop. Pagesa de Pollença
- Federació Balear de Caça
- Federació Balear de confraries
- Federació Balear de Pesca i Casting
- Federació Provincial de Confraries de Pescadors de Baleares (FBCP)
- Unió de Cooperatives Agro-alimentàries de Balears (UCABAL)
- Unió de Pagesos


Entitats del sector d'oci esportiu (ciclisme, bicicleta de muntanya, senderisme, muntanyisme, escalada,
submarinisme, etc.), i en especial les següents:

- Associació d‟activitats subaquàtiques de caràcter esportiu
- Asociación Centros de Buceo Mallorca
- Asociación clubs Náuticos de Baleares
- Associació Grup excursionista Es Tudons
- Associació Tècnics esportius i guies de muntania de Balears
- Federació Balear Activitats Subaquàtiques (FBDAS)
- Federació Balear de Muntanyisme i Escalada
- Federació Balear d'Espeleologia
- Federació Balear d'Orientació
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- Federació de ciclisme de les Illes Balears
- Grup Excursionista Camina-caminaràs
- Grup Excursionista de Mallorca (GEM)
- Grup Excursionista Els Xots
- Grup Excursionista Mitja horeta tres quarts
- Grup Excursionista Sa Ferradura
- Grup Muntaniisme de Llucmajor
- Mon Club d'Aventura
- Moviment Escola i Guiatge de Mallorca


Entitats del sector del turisme, el comerç, l'hostaleria i la restauració, i en especial les següents:

- Associació Agroturisme Balear
- Associació Foment Turisme de Mallorca
- Federació empresarial hotelera de Mallorca
- Xarxa d'Hotels Sostenibles de les Illes Balears


Entitats del sector nàutic i les instal·lacions portuàries, i especialment les següents:

- Asociació de Navegants del Mediterrani
- Associació provincial d‟empresaris d‟activitats marítimes de Balears (APEAM)
- Asociación de instalaciones náuticas deportivas de Baleares (ANADE)
- Asociación de Clubes Náuticos de Baleares
- Puertos deportivos de Baleares asociados


Entitats ecologistes, conservacionistes o de defensa animal o vegetal, i en especial les següents:

- Agrupació d'ecologistes Els Verds Independents de les Illes Balears
- Amics de la Terra Mallorca
- Amics de la Trapa
- Associació de protecció varietats vegetals raça ramadera
- Associació Amics de fora Vila
- Associació Amics de les tortugues
- Associació Amics del Barranc de Biniaraix
- Associació Amics d'Orient (AAO)
- Associació Amigos de la naturaleza i de los animales
- Associació Balear d'Amics dels Parcs (ABAP)
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- Associació Cinegètica ecològica
- Associació Club Balear de Colom de Races autòctones
- Associació Cultural Bani-Al-Bahar
- Associació cultural ecologista de Mallorca fum verd
- Associació Defensa de la natura a l'Illa de Mallorca
- Associació Defensa de la Naturalesa i Monts
- Associació Defensa de la Serra de Tramuntana
- Associació Desenvolupament Serra Tramuntana
- Associació Estudi, recuperació i conservació animals marins
- Associació Grup Activo por la Naturaleza (GAN)
- Associació Grup d‟ecologia activa
- Associació La Mallorca Natural
- Associació Mallorca Rural
- Associació Natura i Fauna de Mallorca
- Associació Recuperació del Ferreret
- Associació Tramuntana sostenible A muntanya
- Associació Tramuntana viva
- Associació Voluntaris Boscos de Balears
- Fondo para la Conservació del Buitre Negro (BVCF)
- Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Mallorca)
- Oceana
- Plataforma Salvem Andratx
- Reserva La Trapa (GOB Mallorca)
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2. INVENTARI I GRAU DE CONSERVACIÓ
2.1. INVENTARI DE TIPUS D‟HÀBITAT D‟INTERÈS COMUNITARI I ESPÈCIES XARXA NATURA 2000
2.1.1.

Hàbitats naturals i seminaturals

Hi ha diferents fonts que identifiquen els tipus d‟hàbitat presents en l'espai, les principals són:

 El Formulari Normalitzat de Dades (FND) pels LIC i ZEPA, l'últim d'ells amb data d'actualització
de setembre de 2011.

 La cartografia d’hàbitat de l'Atles de 2005 (MAGRAMA, 1:50.000)
 La cartografia de comunitats vegetals per als LIC i ZEPA elaborada per la Universitat de les Illes
Balears (UIB) l'any 2007 (UIB, 1:15.000)

 La cartografia d’hàbitat amb codificació UE: interpretació basada en la cartografia de comunitats
vegetals de UIB (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 1:15.000). Veure Annex II

 Cartografia de comunitats marines elaborada en el marc del Projecte LIFE Posidònia
(00/NAT/E/7303).
En l'elaboració d'aquest Pla es prendrà com a referència el llistat d‟hàbitat recollit en el FND, que es presenta a
continuació, i la millor cartografia disponible, que és la cartografia d'hàbitats obtinguda a partir de la
cartografia de comunitats vegetals de la UIB (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 1:15.000) i
l'elaborada en el marc del Projecte LIFE Posidònia (00/NAT/E/7303).
La següent taula presenta el llistat d‟hàbitat d'interès comunitari recollits als Formularis Normalitzats de Dades
dels LIC i ZEPA que componen Serra de Tramuntana. La numeració dels hàbitats correspon als Codis de l'Annex
I de la Directiva d'Hàbitats. Els hàbitats assenyalats amb asterisc són prioritaris.
Codi UE

Denominació

1120*

Praderies de posidònia

1150*

Llacunes costaneres

1240

Penia-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp endèmics

1310

Vegetación anual con pionera con Salicornia i otras espècies de zonas fangosas o arenosas

1410

Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)

3140

Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica .

3150

Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hidrocharition

3170*

Basses i Estanis temporals mediterranis

4090

Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga

5110

Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion p.p.)

5230*

Brolles arborescents amb Laurus nobilis

5320

Formacions baixes d‟euphorbia pròximes a penia-segats

5330

Brolles termomediterrànies i preestèpiques

5430

Matollars espinosos de tipus frigànic endèmic d‟Euphorbio-Verbascion
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Codi UE

Denominació

6220*

Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachipodietea

6420

Prats humits mediterranis d‟herbes altes de Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura i de los pisos montano a alpino

7220*

Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

8210

Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica

8220

Pendents rocallosos silicis amb vegetació casmofítica

8310

Coves no explotades pel turisme

91B0

Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia

9240

Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis

92D0

Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)

9320

Boscos d‟Olea i Ceratonia

9340

Boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

El contrast de la informació recollida als FND dels llocs xarxa Natura 2000 inclosos a l‟àmbit del Pla de gestió i la
millor cartografia disponible posa en relleu algunes diferències que seran tractades en el present Pla (veure
apartats 2.2. i 2.5.). Així, els FND inclouen certs hàbitats no recollits en la millor cartografia disponible
(Hàbitats: 1120*, 1150, 1310 i 1410) i la millor cartografia disponible apunta a l'existència de certs hàbitats
addicionals als inclosos als FND (1210, 1420, 1430, 1510*, 3290, 4030, 6110*, 7210*, 8130, 8230, 92A0 i
9540).
En la següent taula, les cel·les ombrejades en blau assenyalen la presència de l‟hàbitat en el FND i les ombrejades
en verd, la presència de l‟hàbitat en la millor cartografia disponible:
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HÀBITAT

ES000
0222
ES000
0225
ES531
0008
ES531
0009
ES531
0010
ES531
0026
ES531
0027
ES531
0028
ES531
0076
ES531
0078
ES531
0079
ES531
0080
ES531
0081
ES531
0082
ES531
0083
ES531
0084
ES531
0085
ES531
0086
ES531
0087
ES531
0088
ES531
0089
ES531
0090
ES531
0091
ES531
0092
ES531
0093
ES531
0127

Presència dels hàbitats als FND i amb la millor cartografia disponible de les diferents ZEC - ZEPA
ZEC/
ZEPA

1120*
1150*
1210
1240
1310
1410
1420
1430
1510
3140
3150
3170*
3290
4030
4090
5110
5210
5230*
5320
5330
5430
6110
6220*
6420
6430
7210*
7220*
8130
8210
8220
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8230
8310
91B0
92A0
9240
92D0
9320
9340
9540

64

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

2.1.2.

Espècies

A continuació, segons la informació més actualitzada disponible, es recull totes les espècies presents a l‟àmbit de
gestió del present Pla, diferenciant aquelles que apareixen als apartats 3.2 i 3.3 dels FND dels espais. Aquestes
espècies es distingeixen per les tres següents categories d'acord amb el Servei de Protecció de Espècies de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:






Espècies essencials: Aquelles que el seu estat de conservació a nivell de les Illes Balears depèn de la
gestió de l'espai (en taronja).
Espècies rellevants: Aquelles que el seu estat de conservació a nivell de les Illes Baleraes pot estar influït
per la gestió de l'espai, o cuio grau de conservació en l'espai depèn de la gestió (en verd).
Espècies no destacables Aquelles que el seu estat de conservació a nivell de les Illes Balears no variarà
en cap cas amb la gestió de l'espai, estant a més a més garantit per la protecció genèrica del mateix, o
la presència de la qual en l'espai és excepcional, divagant o dubtosa (sense color).

Les espècies contingudes als FND dels espais Natura 2000 que no estàn referides en l'article 4 de la Directiva
2009/147/CE o en l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE, no haurien d'estar contingudes en aquests FND, per el
que no seran considerades a l'efecte del present Pla (en blau).
Espècies referides en l'article 4 de la Directiva 2009/147/CE o en l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE (apartat
3.2 de l'FND)

4

Grup

Codi

Nom científic

Nom comú (castellà)

Nom comú (balear)4

B

A086

Accipiter nisus

Gavilàn comú

Esparver

B

A168

Actitis hipoleucos

Andarríos chico

Xivitona

B

A079

Aegipius monachus

Buitre negro

Voltor negre

B

A247

Alauda arvensis

Alonda comú

Alosa

B

A229

Alcedo atthis

Martín pescador

Arner

B

A110

Alectoris rufa

Perdiz roja

Perdiu

B

A255

Anthus campestris

Bisbita campestre

Titina d‟estiu

B

A257

Anthus pratensis

Bisbita pratense

Titina sorda

B

A256

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

Titina d‟arbre

B

A226

Apus apus

Vencejo comú

Falzia

B

A228

Apus melba

Vencejo real

Falzia reial

B

A227

Apus pallidus

Vencejo pàlido

Falzia pàl·lida

B

A091

Aquila chrisaetos

Àguila real

Àguila reial

B

A028

Ardea cinerea

Garza real

Agró blau

B

A029

Ardea purpurea

Garza imperial

Agró roig

B

A221

Asio otus

Búho chico

Mussol baniut

B

A133

Burhinus oedicnemus

Alcaravàn comú

Sebel·lí

B

A087

Buteo buteo

Ratonero comú

Aligot

B

A243

Calandrella brachidactila

Terrera comú

Terrola

Per a les aus la font de referència és: Maiol, J. (Coord.). Llista de noms recomanats d'Aucells a l'Àmbit balear. Resultat de la tasca

de la Comissió de nomenclatura del GOB. Versió inicial. Juny 2006

65

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

Grup

Codi

Nom científic

B

A010

Calonectris diomedea

Pardela cenicienta

Virot gros

B

A224

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Enganapastors

B

A366

Carduelis cannabina

Pardillo comú

Passerell

B

A364

Carduelis carduelis

Jilguero europeo

Cadernera

B

A363

Carduelis chloris

Verderón comú

Verderol

B

A365

Carduelis spinus

(Jilguero) Lúgano

Lluonet

B

A197

Chlidonias niger

Fumarel comú

Fumarell

B

A080

Circaetus gallicus

Àguila culebrera

Àguila marcenca

B

A081

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

Arpella

B

A206

Columba

Paloma bravía

Colom salvatge

B

A208

Columba palumbus

Paloma torcaz

Tudó

B

A350

Corvus corax6

Cuervo

Corb

B

A113

Coturnix coturnix

Codorniz

Guàtlera

B

A212

Cuculus canorus

Cuco

Cucui

B

A253

Delichon urbica

Avión comú

Cabot

B

A026

Egretta garzetta

Garceta comú

Agró blanc

B

A383

Emberiza calandra7

Triguero

Sól·lera

B

A377

Emberiza cirlus

Escribano soteño

Sól·lera boscana

B

A269

Erithacus rubecula

Petirrojo

Rupit

B

A100

Falco eleonorae

Halcón de Eleonora

Falcó marí

B

A103

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Falcó

B

A096

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Xoriguer

B

A322

Ficedula hipoleuca

Papamoscas cerrojillo

Papamosques negre

B

A204

Fratercula arctica

Frailecillo atlàntico

Cadafet

B

A359

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Pinsà

B

A245

Galerida theklae

Cogujada montesina

Cucullada

B

A092

Hieraaetus pennatus

Àguila calzada

Àguila calçada

B

A299

Hippolais icterina

Zarcero icterino

Busqueta icterina

B

A300

Hippolais poliglotta

Zarcero comú

Busqueta

B

A251

Hirundo rustica

Golondrina comú

Orenella

B

A014

Hidrobates pelagicus

Paíño europeo

Noneta

B

A233

Jinx torquilla

Torcecuello

Formiguer

B

A341

Lanius senator

Alcaudón comú

Capsigrani

B

A181

Larus audouinii

Gaviota de Audouin

Gavina roja

livia5

Nom comú (castellà)

Nom comú (balear)4

Tot i considerar-se com espècie rellevant, no es troba referida en l'article 4 de la Directiva 2009/147/CE o en l'Annex II de la Directiva
92/43/CEE, per la qual cosa no hauria d'estar inclosa en l'apartat 3.2 del FND, si no estar recollida en l'apartat 3.3 "Altres espècies
importants de flora i fauna".
5

6 Tot i considerar-se com espècie rellevant, no es troba referida en l'article 4 de la Directiva 2009/147/CE o en l'Annex II de la Directiva
92/43/CEE, per la qual cosa no hauria d'estar inclosa en l'apartat 3.2 del FND, si no estar recollida en l'apartat 3.3 "Altres espècies
importants de flora i fauna”.
7

Denominació que substitueix a Miliaria calandra
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Grup

Codi

Nom científic

Nom comú (castellà)

Nom comú (balear)4

B

A459

Larus

Gaviota patiamarilla

Gavina

B

A183

Larus fuscus

Gaviota sombría

Gavina fosca

B

A180

Larus genei

Gaviota picofina

Gavina de bec prim

B

A179

Larus ridibundus

Gaviota reidora

Gavina d‟hivern

B

A369

Loxia curvirostra

Piquituerto

Trencapinions

B

A271

Luscinia megarhinchos

Ruiseñor comú

Rossiniol

B

A272

Luscinia svecica

Pechiazul

Blaveta

B

A230

Merops apiaster

Abejaruco

Abellerol

B

A073

Milvus migrans

Milano negro

Milà negre

B

A074

Milvus milvus

Milano real

Milà reial

B

A281

Monticola solitarius

Roquero solitario

Pàssera

B

A262

Motacilla alba

Lavandera blanca

Xàtxero

B

A261

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Xàtxero cendrós

B

A260

Motacilla flava

Lavandera boiera

Xàtxero gros

B

A319

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Papamosques

B

A077

Neophron percnopterus

Alimoche comú

Miloca

B

A278

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

Coablanca rossa

B

A277

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Coablanca

B

A337

Oriolus oriolus

Oropéndola

Oriol

B

A214

Otus scops

Autillo

Mussol

B

A094

Pandion haliaetus

Àguila pescadora

Àguila peixatera

B

A329

Parus caeruleus

Herrerillo comú

Ferrerico blau

B

A330

Parus major

Carbonero comú

Ferrerico

B

A354

Passer domesticus

Gorrión comú

Gorrió teulader

B

A072

Pernis apivorus

Halcón abejero

Aligot vesper

B

A357

Gorrión chillón

Gorrió roquer

B

A392

Cormoràn moñudo

Corb marí

B

A273

Petronia petronia
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Coa-roja de barraca

B

A274

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real

Coa-roja

B

A313

Philloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

Ull de bou pà·lid

B

A315

Philloscopus collibita

Mosquitero comú

Ull de bou

B

A314

Philloscopus sibilatrix

Mosquitero silbador

Ull de bou siulador

B

A316

Philloscopus trochilus

Mosquitero musical

Ull de bou de passa

B

A267

Prunella collaris

Acentor alpino

Xalambrí de muntania

B

A266

Prunella modularis

Acentor comú

Xalambrí

B

A250

Ptionoprogne rupestris

Avión roquero

Cabot de roca

B

A384

Puffinus mauretanicus

Pardela balear

Virot petit

B

A318

Regulus ignicapillus

Reiezuelo listado

Reietó cellablanc

8 Denominació

michahellis8

que substitueix a Larus cachinnans
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Grup

Codi

B

A317

Regulus regulus

Reiezuelo sencillo

Reietó d‟hivern

B

A275

Saxicola rubetra

Tarabilla norteña

Vitrac barba-roig

B

A276

Saxicola torquata

Tarabilla comú

Vitrac

B

A155

Scolopax rusticola

Chocha perdiz

Cega

B

A361

Serinus serinus

Verdecillo

Gafarró

B

A191

Thalasseus sandvicensis9

Charràn patinegro

Llambritja de bec llarg

B

A210

Streptopelia turtur

Tórtola comú

Tórtora

B

A351

Sturnus vulgaris

Estornino pinto

Estornell

B

A016

Sula bassana

Alcatraz (Morus bassanus)

Mascarell

B

A311

Silvia atricapilla

Curruca capirotada

Busqueret de capell

B

A310

Silvia borin

Curruca mosquitera

Busqueret gros

B

A304

Silvia cantillans

Curruca carranqueña

Busqueret de garriga

B

A309

Silvia communis

Curruca zarcera

Busqueret de batzer

B

A303

Silvia conspicillata

Curruca tomillera

Busqueret trencamates

B

A305

Silvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Busqueret capnegre

B

A301

Silvia balearica

Curruca sarda

Busqueret sard

B

A302

Silvia undata

Curruca rabilarga

Busqueret roig

B

A333

Tichodroma muraria

Trepariscos

Pela-roques

B

A265

Troglodites troglodites

Chochín

Passaforadí

B

A286

Turdus iliacus

Zorzal alirrojo

Tord cellard

B

A283

Turdus merula

Mirlo comú

Mèrlera

B

A285

Turdus philomelos

Zorzal comú

Tord

B

A284

Turdus pilaris

Zorzal real

Tord burell

B

A282

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco

Tord flassader

B

A287

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Grìvia

B

A213

Tito alba

Lechuza comú

Òliba

B

A232

Upupa epops

Abubilla

Puput

A

1187

Alites muletensis

Sapillo balear

Ferreret

I

1088

Cerambix cerdo

Gran capricornio de la encina

Baniarriquer

M

1310

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva

Rat penat de cova

M

1316

Miotis capaccinii

Murciélago ratonero patudo

Rat penat de peus grandes

M

1321

Miotis emarginatus

Murciélago ratonero pardo

Rat penat d‟orelles dentades

M

1324

Miotis miotis

Rat penat orellut gran

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

M

1303

Rhinolophus hipposideros

M

1302

Rhinolophus mehelii

M

1349

Tursiops truncatus

Murciélago ratonero grande
Murciélago grande de
herradura
Murciélago pequeño de
herradura
Murciélago mediano de
herradura
Delfín mular

9 Denominació

Nom científic

Nom comú (castellà)

Nom comú (balear)4

Rat penat gran de ferradura
Rat penat petit de ferradura
Rat penat mitjà de ferradura
Dofí mular

que substitueix a Sterna sandvicensis

68

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

Grup

Codi

Nom científic

Nom comú (castellà)

Nom comú (balear)4

P

1468

Dianthus rupicola

-

-

P

1600

Naufraga balearica

-

-

P

1483

Paeonia cambessedesii

Peonía

Peònia

P

1395

Petalophillum ralfsii

-

-

P

1476

Ranunculus weileri

Botón de oro

Botó d´or

P

1589

Viola jaubertiana

-

-

R

1252

Podarcis lilfordi

Lagartija balear

Sargantana de les Balears

R

1219

Testudo graeca

Tortuga mora

Tortuga mora

R

1217

Testudo hermanni

Tortuga mediterrànea

Tortuga mediterrània

Altres espècies importants de flora i fauna (apartat 3.3 del FND)
Grup

Nom científic

Nom comú (castellà)

Nom comú (balear)10

P

Acer opalus subsp. granatense

Arce

Rotaboc

P

Aetheorhiza bulbosa subsp. willkommii

-

Calabruix

P

Allium antoni-bolosii subsp. antoni-bolosii

-

-

P

Arenaria balearica

-

Arenària baleàrica

P

Aristolochia bianorii

Aristoloquia redonda

Aristolòquia

P

Arum pictum

Aro

Cugot

P

Asplenium majoricum

-

Falzia

P

Astragalus balearicus

-

Eixorba-rates negre

P

Bellium bellidioides

-

Berguer

P

Brassica balearica

-

Col borda

P

Brimeura duvigneaudii

-

-

P

Bupleurum barceloi

-

Claveller de penial

P

Buxus balearica

Boj

Boix

P

Calamintha rouiana

-

-

P

Carex rorulenta

-

-

P

Centaurium bianoris

-

-

P

Cephalaria squamiflora subsp. balearica

-

-

P

Crepis triasii

-

Panconia de penial

P

Crocus cambessedesii

-

Safrà bord

P

Ciclamen balearicum

-

Engreixaporcs

P

Cimbalaria aequitriloba

-

Barba d‟ermità

P

Delphinium pictum subsp. pictum

-

-

P

Digitalis minor

Dedalera

Didalera

P

Doricnium pentaphillum subsp. fulgurans

-

Ginesta

10 Per a

les aus la font de referència és: Maiol, J. (Coord.). Llista de noms recomanats d'Aucells a l'Àmbit balear. Resultat de la tasca de

la Comissió de nomenclatura del GOB. Versió inicial. Juny 2006
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Grup

Nom científic

Nom comú (castellà)

Nom comú (balear)10

P

Dracunculus muscivorus

-

Orella de porc

P

Driopteris pallida subsp. balearica

-

Falguera

P

Erodium reichardii

-

-

P

Euphorbia maresii subsp. maresii

-

Lletrera

P

Galium crespianum

-

Rèvola de penia

Retama

Ginesta fina

cinerea11

P

Genista

P

Globularia cambessedesii

-

-

P

Helichrisum ambiguum

-

Maçanella

P

Helleborus lividus

-

Palònia blanca

P

Hippocrepis balearica12

-

Herba de cabell d'indi

P

Hipericum balearicum

-

Estepa joana

P

Launaea cervicornis

P

Linaria aeruginea13

-

-

P

Lonicera pirenaica subsp. majoricensis

-

-

P

Lotus tetraphillus

-

Territjol

P

Micromeria filiformis

-

Tem bord

P

Micromeria microphilla

-

Tem bord

P

Ophris balearica

-

Borinot

P

Pastinaca lucida

-

Carnassa

P

Phlomis italica

-

Blens de frare

P

Pimpinella bicknellii

-

Fonollasa borda

-

-

P

Policarpon

P

Primula acaulis subsp. balearica

Hierba de San Pablo mayor

Primavera blanca

P

Rhamnus ludovici-salvatoris

-

Llampúgol

P

Romulea assumptionis15

-

-

P

Rubia angustifolia subsp. angustifolia

-

Raspeta

P

Scutellaria balearica

-

-

P

Senecio rodriguezii

-

Camamil·la de la mar

P

Sesleria insularis subsp. insularis

-

-

P

Sibthorpia africana

-

-

P

Silene mollissima

-

-

P

Soleirolia soleirolii

-

-

P

Solenopsis minuta subsp. balearica

-

-

P

Teucrium asiaticum

-

Brutònica

policarpoides14

11

La subespècie present es la Genista cinerea subsp. leptoclada, sinònim de la espècie Genista majorica.

12

La subespècie present a la Serra de Tramuntana es Hippocrepis balearica subsp. balearica.

13

La subespècie present es Linaria aeruginea subsp. pruinosa.

14

La subespècie present es Policarpon polucarpoides subsp. colomense.

15

Aquesta espècie ha canviat el seu nom per una revisió taxonòmica a Romulea columnae subsp. assumptionis.
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Grup

Nom científic

Nom comú (castellà)

Nom comú (balear)10

P

Teucrium cossonii subsp. cossonii

-

-

P

Teucrium marum subsp. occidentale

-

Coixinet de monja

P

Thapsia gimnesica

-

Fonollassa groga

P

Thimus richardii subsp. richardii

-

-

A

Bufo viridis balearica

Sapo verde

Calàpet verd

A

Rana ridibunda perezi

Rana comú

Granota verda

I

Allognathus graellsianus

-

-

I

Alphasida depressa

-

-

I

Asida barceloi

-

-

I

Cirtonus majoricensis

-

-

I

Dasilobus ferrugineus

-

-

I

Iberellus balearicus

-

-

majoricensis16

I

Limax

-

-

I

Malthonica balaearica

-

-

I

Roncus neotropicus

-

-

I

Thorectes balearicus

-

-

I

Tudorella ferruginea

-

-

I

Vitrea gasulli

-

-

M

Apodemus silvaticus

Ratón de campo

Ratolí de bosc

M

Eliomis quercinus

Lirón careto

Rata cellarda

M

Lepus capensis

Liebre ibérica

Llebre

R

Hemidactilus turcicus

Salamanquesa rosada

Dragó rosat

R

Macroprotodon cucullatus

Culebra de cogulla

Serp de caputxó

R

Natrix maura

Culebra viperina

Serp d‟aigua

R

Tarentola mauritanica

Salamanquesa comú

Dragó comú

El contrast de la informació recollida al FND i la informació més actualitzada disponible posa de manifest
algunes diferències que seran tractades en el present Pla (veure apartats 2.3. i 2.5.). S'aplica el mateix codi de
color exposat anteriorment:
Espècies presents a l'espai segons la millor informació disponible però no recollides en l'apartat 3.2 del FND
Grup
M

Nom científic
Barbastella barbastellus

Espècies presents a l'espai segons la millor informació disponible però no recollides en l'apartat 3.3 del FND
Grup
A

16

Nom científic
Rana perezi

Grup
P

Nom científic
Helianthemum scopulicolum

El gènere de la espècie Limax majoricensis ha canviat a Limacus.
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Espècies presents a l'espai segons la millor informació disponible però no recollides en l'apartat 3.3 del FND
Grup

Nom científic

Grup

Nom científic

B

Hieraaetus fasciatus

P

Helichrisum microphillum

M

Eptesicus serotinus

P

Hieracium amplexicaule

M

Genetta genetta

P

Hipericum hircinum subsp. cambessedesii

M

Martes martes

P

Ilex aquifolium

M

Miotis escalerai

P

Isoetes histrix

M

Nictalus leisleri

P

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea

M

Pipistrellus kuhlii

P

Ligusticum huteri

M

Pipistrellus pipistrellus

P

Monotropa hipopitis

M

Tadarida teniotis

P

Neottia nidus-avis

P

Agrostis barceloi

P

Ononis crispa subsp. zschackei

P

Amelanchier ovalis

P

Orchis cazorlensis

P

Anthriscus caucalis

P

Pinus halepensis var. ceciliae

P

Asplenium fontanum subsp. fontanum

P

Pistacia terebinthus

P

Cephalanthera rubra

P

Poligala vulgaris

P

Chaenorhinum rodriguezii

P

Polistichum aculeatum

P

Colchicum lusitanum

P

Polistichum setiferum

P

Cotoneaster majoricensis

P

Potamogeton lucens

P

Cistopteris fragilis subsp. fragilis

P

Quercus suber

P

Driopteris filix-mas

P

Rosa squarrosa

P

Driopteris tirrhena

P

Ruscus aculeatus

P

Euphorbia fontqueriana

P

Scleranthus verticillatus

P

Euphorbia maresii subsp. balearica

P

Taxus baccata

P

Euphorbia squamigera

P

Thimus herba-barona

P

Genista valdes-bermejoi

P

Urtica atrovirens subsp. bianorii

P

Gimnadenia conopsea
Helianthemum appeninum subsp.
appeninum

P

Vitex agnus-castus

P
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2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DEL GRAU DE CONSERVACIÓ DELS TIPUS D‟HÀBITAT D‟INTERÉS
COMUNITARI
2.2.1.

Introducció

A continuació es presenta el conjunt de fitxes amb la informació relativa als hàbitats del FND. El patró de fitxa
utilitzat presenta l'estructura i continguts:
Denominació de l’hàbitat
Dades de localització

Superfície total (ha). Suma de la superfície per la qual
s'estén l'hàbitat en la totalitat de l'àmbit del Pla de Gestió,
encara que pugui estar present en cobertures inferiors al
100%.
% dins l’àmbit del Pla de Gestió. Superfície relativa que
representa el valor anterior pel que fa a la superfície total
del lloc.

Localització cartogràfica de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de
Gestió.
Aquesta informació s‟inclou amb major detall en la
cartografia. Per conèixer la cobertura que ocupa l'hàbitat en
cada tessel·la de la cartografia, s'ha de consultar en la
geodatabase que acompanya el Pla.
Com es va justificar en l'epígraf 2.1.1. del present document,
s'ha utilitzat la millor cartografia disponible. En alguns casos,
la distribució dels hàbitats segons aquesta cartografia no és
coincident amb la informació recollida als FND dels diferents
LIC / ZEPA inclosos a l‟àmbit del Pla. És per això que una de
les primeres mesures a posar en pràctica serà la verificació de
la presència dels hàbitats als espais indicats.

Descripció
Prenent com a referència la informació oficial proporcionada pel MAGRAMA 17, aquest apartat inclou una diagnosi sintètica
de cada tipus d‟hàbitat en relació amb els següents aspectes:
 Fesomia / estructura i dinàmica.
 Factors ecològics susceptibles de ser modificats amb la gestió, obtinguts a partir de la següent informació:
Factors biòtics i abiòtics de major significació en la definició de l'estructura, funció i dinàmica de cada tipus
d'hàbitat. Si així es recull en la bibliografia consultada, també es fa referència a factors antròpics la incidència dels
quals o absència pot ser determinant en la conservació de l‟hàbitat (ex. pasturatge, manteniment d'activitat
salinera, etc.).
Exigències ecològiques dels diferents hàbitats, sent un aspecte clau sobre el qual establir les adequades mesures de
gestió que garanteixin un grau de conservació favorable de cada tipus d‟hàbitat 18.
Els factors ecològics recollits per a cada hàbitat s'han tingut en compte en la determinació d'objectius operatius adequats
per aconseguir el grau de conservació favorable, així com a primera aproximació a la definició dels indicadors de seguiment
(apartat 3.3 del Pla).
Quan així ho requereixi, l'Òrgan Gestor de les ZEC haurà de completar la informació recollida en aquestes fitxes consultant
la font de referència, per a això es recull la cita bibliogràfica a cada fitxa; en aquesta font podrà aprofundir en la
caracterització ecològica de cada hàbitat i també als paràmetres per avaluar el seu grau de conservació.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai
XXXX

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global19

Com s'allunya de la
definició de l‟hàbitat tipus
segons el Manual
d'Interpretació Europeu.

Proporció de superfície de
l'hàbitat en relació amb la
superfície total que ocupi en
el territori nacional de la

Grau de conservació de
l'estructura i de les
funcions i possibilitat
de restauració. Valors:

Avaluació global del
valor del lloc per a la
conservació del tipus
d‟hàbitat. Valors: A,

VV.AA., 2009. Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministerio
de Medio Ambiente, i Medio Rural i Marino.
17

18

Comisió Europea, 2000. Gestió dels espacis Natura 2000. Disposicions de l'article 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hàbitat.

Aquest criteri serveix per avaluar el valor global del lloc des del punt de vista de la conservació del tipus de hàbitat considerat. Constituie
una avaluació integrada de tots els criteris anteriors. Decisió d'execució de la Comissió C (2011) 4892. DO L 198 de 30.07.2011, p.59
19
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Denominació de l’hàbitat
Valors: A, excel·lent; B,
bona; C, significativa; D,
presència no significativa.
El grau de conservació global es descriu
FND.

Regió biogeogràfica. Valors:
A, excel·lent; B, bona;
excel·lent; B, bo; C,
A, 100 ≥ p> 15%; B, 15 ≥ p>
C, mitjana o reduïda
significatiu.
2%; C, 2 ≥ p> 0%
com el valor del lloc per a la conservació de l‟hàbitat, d'acord amb l'avaluació del

2. Pressions i amenaces
Les pressions són aquells factors que estàn actuant actualment sobre l 'àrea o que ho han fet durant el període de
diagnòstic, mentre que les amenaces són factors que s'espera que puguin actuar en el futur20.
Les Pressions i amenaces a les quals està sotmès cada hàbitat s'han identificat a partir d'informació obtingut sobre el
terreny. A cada pressió i/o amenaça se li assigna un codificació estàndar definit per la Unió Europea 21. Així mateix, en funció
de la informació disponible, es precisa la seva localització en diferents emplaçaments de l‟hàbitat. Les pressions es marquen
amb cel·les de color vermell i les amenaces amb cel·les de color beix.
Codi UE

Descripció

A04

Pasturatge

Localització
Pressió

Amenaça

Les Pressions i amenaces i la seva afecció als factors ecològics dels hàbitats serveixen de partida per a l'establiment dels
objectius operatius i les mesures de conservació, com així es detalla en l'apartat 3 del Pla.
3. Evolució i tendència
Aquesta informació procedeix de les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'article 17 de la
Directiva Hàbitats, per al període 2007-2012. Les dades de tendència recollides en l'informe fan referència fonamentalment
al paràmetre superfície ocupada per l'hàbitat, en el conjunt de les Illes Balears.
Aquesta informació és rellevant per poder considerar la rellevància de l‟hàbitat a la coherència de la xarxa Natura, segons
estableix l'article 3 de la Directiva 92/43.

20 European

Topic Centre on Biological Diversiti, 2011. Assesment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatori Notes
& Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft. DG Environment, European Environment Agenci (EEA)
21

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal (19/11/2013)
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2.2.2.

Hàbitat 1120* Praderies de posidònia

Hàbitat 1120* - Praderies de posidònia
Localització a la Serra de Tramuntana

No compta amb cartografia recent. Es proposa actualitzar la
cartografia a l’àmbit del Pla de Gestió

Descripció
Praderies submarines mil·lenàries formades per l'angiosperma marina Posidonia oceanica, endèmica de la mar Mediterrània,
que colonitza substrat dur o tou, amb un creixement molt lent. A les costes espanyoles, en aigües transparents i oligotròfiques
arriben a assolir els 45 m de profunditat. Encara que a simple vista, les praderies semblen pobres en vida animal, es tracta
d'un ecosistema molt complex, en el qual poden distingir-se tres grans estratocenosis imbricades: la comunitat de l'estrat
foliar, la del rizoma i la comunitat hipogea
Fisonomia / estructura: Les praderies de P. oceanica formen una canopea espessa causa de la seva densitat (pot superar
àmpliament els 1.000 haces/m2 en zones someres) i la longitud i amplada de les fulles (que poden superar el metre de
longitud a l'estiu). Les fulles verdes d'aquesta planta solen aparèixer fortament cobertes d'una comunitat de epífits,
especialment densa a l'estiu. Sovint formen en la seva base acumulacions biogèniques que poden arribar a diversos metres de
gruix. Aquests esculls, també anomenats "mata" s'eleven per l'acumulació de sediments i petxines en l'entramat de rizomes
de la planta i pel creixement vertical d'aquests rizomes, amb el qual la planta respon. Les praderies poden formar cinturons
extensos mes o menys continus al llarg de la costa, de diversos km2, o formar taques d'uns pocs m2. De vegades, les praderies
de P. oceanica s'imbriquen amb praderies d'altres angiospermes marines més petites, com les de Cimodocea nodosa, sempre
en mosaic, mai barrejades.
Dinàmica de la vegetació: El hidrodinamisme és un factor important que delimita clarament en les costes obertes la
profunditat mínima de les praderies de P. oceanica, i aquestes estàn fortament modelades pels corrents de fons costaneres. Pel
que fa a la temperatura, el creixement de la planta es redueix i la seva mortalitat augmenta als estius molt càlids. S'ha suggerit
que la major floració de P. oceanica després d'aquests estius càlids podria ser una resposta a l'estrès tèrmic.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana22:
Del gran nombre de factors ecològics o biofísics de control que depèn la dinàmica natural de l‟hàbitat, alguns dels quals són
abiòtics, a continuació es relacionen aquells factors fisicoquímics més susceptibles de ser modificats per l'acció humana:



Aportacions de matèria orgànica. Les aportacions de matèria orgànica al·lòctona (diferent de la que genera la
pròpia planta), que sol ser més rica en nitrogen i fòsfor i per tant més làbil, estimula les poblacions bacterianes del
sediment. Aquest es torna ràpidamente anòxic, augmentant la degradació anaeròbia de la matèria orgànica. Llargs
períodes de metabolisme anaerobi als rizomes poden debilitar la planta i comprometre la seva supervivència.
Aquest factor està estretament lligat també a l‟herbivoria (a major concentració de matèria orgànica, major proliferació
d‟epífites palatables) i a la concentració de nutrients (compostos de N i P) en l'aigua, que determina sovint la seva
transparència: les concentracions baixes limiten la producció primària dels organismes fotosintètics, especialment del
fitoplàncton, permetent que arribi llum suficient als macròfits bentònics. Les praderies de Posidonia oceanica creixen en
aigües oligotròfiques, on els seus menors requeriments en N i P, i també la major capacitat d'extracció, emmagatzematge
i reciclatge de nutrients, els dóna un avantatge competitiu enfront del plàncton i les algues macròfits i epífites.



Taxa de sedimentació / erosió. La reducció dràstica de les aportacions sedimentàries i/o els canvis locals en
l'hidrodinamisme poden desencadenar processos erosius de la mata, als quals els llargs rizomes verticals de la planta
queden al descobert i es descalcen o són arrencats massivament durant episodis de fort onatge. L'augment del nivell del
mar, agreujat pel desmesurat procés d'erosió costanera generalitzat a les costes espanyoles, ha immobilitzat o retirat
dipòsits dunars de sorra que podrien haver atenuat els efectes. Les construccions costaneres (espigons, etc.) També
poden alterar l'hidrodinamisme i els processos sedimentaris locals, produint l'enterrament de la praderia, o la seva
erosió.

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Díaz, E. & Marbà, N., 2009. 1120 Posidonion oceanicae. Praderies de posidònia (*). En: VV.AAAA., Bases ecològiques preliminars per a la
conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí. 129 p.
22
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Hàbitat 1120* - Praderies de posidònia
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310077 Es Rajolí

C

C

A

A

ES5310081 Port des Canonge

A

C

A

A

ES5310082 S'Estaca - Punta de Deià

A

C

A

A

ES5310094 Cala Figuera

A

B

A

A

D'acord amb els FND l'avaluació global dels quatres espais és excel·lent per a la conservació favorable. No obstant això en el
moment d'elaboració del Pla no es compta amb cartografia recent d'aquest l'àmbit, el que fa impossible determinar aquesta
avaluació.
2. Pressions i amenaces
L'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 per als hàbitats de l'Annex I de la
Directiva Hàbitats, apunta les següents Pressions i amenaces per al hàbitat:
Codi UE

Descripció

C01.01

Extracció de sorra i grava

C02

Exploracions i explotacions petrolíferes o de gas

F02.02.01

Arrossegament de fons

F02.03

Pesca recreativa

G05.02

Danys en el llit marí (fondejos)

H01

Contaminació d'aigües superficials

H02

Contaminació d'aigües subterrànies

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones

J02.02

Eliminació de sediments

J02.05.01

Modificació del flux d'aigua (corrents marins)

Pressió

Amenaça

4. Evolució i tendència
L'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 2007-2012, apunta que per
als hàbitats marins serà el MAGRAMA qui realitzi l'avaluació a partir de la informació de la DG de Sostenibilitat de la Costa i
el Mar.
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2.2.3.

Hàbitat 1150* Llacunes costaneres

Hàbitat 1150* – Llacunes costaneres
Localització a la Serra de Tramuntana

No compta amb cartografia recent. Es proposa verificar la seva
presència i actualitzar la cartografia a l’àmbit del Pla de Gestió

Descripció
Fisonomia i dinàmica: Existeixen tres tipologies de llacuna costanera:



Llacunes costaneres i albuferes. Cossos, d'aigua pròxims al mar, separat aparentment del mar per una barra arenosa o
de cants la formació de la qual (caràcter genètic) està unida, o relacionada, amb processos de dinàmica litoral, actuals
o subactuales.




Deltes i llacunes d’inundació. Es caracteritza per presentar un predomini de la dinàmica fluvial sobre l'acció litoral.
Salines. Masses d'aigua costanera modificades per l'acció antròpica per a l'extracció de la sal. Originàriament com a
cos únic, estàn dividides en molts cossos d'aigua superficials, alimentats d'aigua marina o salmorra, formant estuaris
que es denominen evaporadors, concentradors i cristal·litzadors depenent la salinitat de la salmorra.

A l‟àmbit del Pla de Gestió, es donen les de la primera tipologia, amb aigües salobres someres de salinitat variable depenent
de les precipitacions, l'evaporació, les aportacions d'aigua de pluja, les inundacions temporals des del mar durant els
temporals, i el intercanvi mareal.
Els herbassars subaquàtics d'aigües salobres o salines (Ruppietea) estàn constituïts per vegetació cormofítica de caràcter
halícola que arrela en sediments generalment fangosos moderadament rics en clorurs i, de vegades, en sals de sofre. Colonitza
sèquies, estanys, basses i canals de corrent feble d'aigües alcalines i mineralitzades, sovint a la zona de contacte entre l'aigua
salada i dolça. El nivell d'aigua pot baixar considerablement o fins i tot assecar-se. Llavors les restes vegetals apareixen com
una coberta terrosa que es barreja amb els precipitats de sals procedents de l'aigua evaporada.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats amb la gestió23:



Físico químics: àrea de la zona humida i connectivitat; profunditat mitjana i relativa; extensió i ús del territori a la
conca vessant i de les masses d'aigua subterrànea relacionades amb la zona humida; aportacions i sortides d'aigua
subterrànea; aportacions d'aigua marina; concentració de nutrients i matèria orgànica; transparència i terbolesa;
acidificació i pH.



Biològics. Fitoplàncton, micròfits; estructura i composició de la comunitat riberenca.

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

B

C

A

A

D'acord amb el FND l'avaluació global del lloc és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat. No obstant això no
disponde de cartografia recent, per la qual cosa serà necessari establir com a mesura la comprovació de l'existència de
l‟hàbitat i la definició del seu grau de conservació.
2. Pressions i amenaces
Codi UE

Descripció

E01

Zones urbanitzacdes

F03.01

Caça

H02

Contaminació d‟aigües subterrànies

I01
J02.01

Pressions/amenaces

Invasió del medi per espècies al·lòctones (principalment
Cortaderia)
Rebliment de recintes, dics, estanys, etc.

Soria, J.M., Sahuquillo, M., 2009. 1150 Llacunes costaneres (*). En: VV.AA., Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat
d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí. 70 p.
23
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Hàbitat 1150* – Llacunes costaneres
J02.03

Canalització i desviament de l‟aigua

J02.05

Alteració del funcionament hidrològic(general)

J02.05.01

Modificació del flux d‟aigua (corrents marins)

K02.02

Acumulació de matèria orgànica

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

2.2.4.

Hàbitat 1240 Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. endèmics

Hàbitat 1240 - Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp endèmics
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

450,00

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

1,44

Descripció
L‟hàbitat es desenvolupa al litoral mediterrani sotmès a una forta influència marina. Les condicions ecològiques per a la
colonització de les comunitats vegetals són molt exigents. El substrat és essencialment mineral: esquerdes rocoses i petits
replans dels penyals; sovint els sòls estàn formats per partícules minerals procedents de l'alteració de la roca mare i de les
restes orgàniques que queden atrapades. S‟inclou dins d'aquest hàbitat la part dels penya-segats situada a primera línia de
costa amb una gran influència dels vents i aerosols marins.
Fisonomia / estructura: Vegetació de tipus camefítico, herbàcia, oberta i dominada per espècies suculentes, desenvolupantse en un sol estrat. Els Percentatges de cobertura rarament són elevats. Presenta un desenvolupament de puntual a lineal que
segueix la configuració des de les esquerdes de les roques litorals i la influència de la pols marí. La composició florística i la
fisonomia de l‟hàbitat està determinada per les saladines (Limonium spp.), Per fonoll marí (Crithmum maritimum) i per les
pastanagues marines (Daucus carota ssp. Commutatus i ssp. Majoricus).
Dinàmica de la vegetació: Les fortes exigències ecològiques fan que aquest hàbitat no presenti una dinàmica peculiar. Només
en circumstàncies de poca erosió (poc pendent) pot manifestar el seu caràcter edafogenètic i, conseqüentment, la capacitat
per crear condicions adequades per al desenvolupament d'orles herbàcies al voltant de les mates de Limonium.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana24: No existeixen. El desenvolupament de les formacions
vegetals, comunitats, associacions i ecosistemes que s'estenen sobre aquests substrats està condicionat pels processos
d'erosió i l'efecte de les precipitacions atmosfèriques i règim de temperatures. No obstant això, l'activitat humana no hauria
alterar la dinàmica dels processos naturals com passa en altres àrees de la Regió mediterrània on es veuen afectades
directament per la construcció d'accessos a les platges excavant escales a les roques o indirectament per l'augment de la
nidificació de gavines atretes per la presència d'abocadors. L'acumulació d'excrements d'aquestes aus impossibilita el
desenvolupament d'aquesta fitocenosis.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES0000222 La Trapa

C

C

A

A

ES0000225 Sa Costera

C

C

A

A

24

Balaguer, P., Gómez-Pujol Ll. i Fornós, J., 2009. 1240 Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. endèmics.
En: VV.AA., Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i
Medi Rural i Marí. 66 p.
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Hàbitat 1240 - Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp endèmics
ES5310087 Bàlitx

A

C

A

A

ES5310093 Formentor

C

C

A

B

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

B

A

A

En termes generals, l'avaluació global dels llocs és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat, d'acord amb la
informació del FND. Destaca la rellevància de l‟hàbitat a l'espai ES5310127 en termes de superfície relativa, ja que l‟espai
acull entre el 2-15% de la superfície total que ocupa l'hàbitat en el territori nacional de la Regió biogeogràfica. Així mateix, la
representativitat de l‟hàbitat a l'espai ES5310087 és excel·lent.
2. Pressions i amenaces
Codi UE

Descripció

Pressions / amenaces

D01.01

Senders, camins i pistes per a bicicletes

E01.02

Urbanització dispersa

G05.04

Vandalisme

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones (principalment
Carpobrotus, Ipomea indica)

J02.05.01

Modificació del flux d‟aigua (corrents marins)

K02.02

Acumulació de matèria orgànica

3. Evolució i tendència
Les dades recollides a l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest la tendència decreixent de l‟hàbitat a curt i llarg termini. Segons l‟informe, l'hàbitat no està
amenaçat als penyals verticals o subverticals de difícil accés . Està en regressió als llocs sotmesos a forts nivells de
freqüentació.
La gran afluència turística litoral durant els mesos d‟estiu, fa que molts usuaris es desplacin cap a llocs de més difícil accés:
platges o zones de bany en costes rocoses o al peu de penya-segats. Aquest augment en el tràfic de persones provoca
l'obertura de senders i el progressiu trepig, a més a més d'una elevada afluència diària a través del mar.
Els processos d'urbanització poden ser causa de desaparició o d'alteració d'aquest tipus d‟hàbitat. L'ocupació del sòl,
l'abocament de runes o l'emanació d'efluents causen efectes perjudicials irreversibles.
Presenta tendència a ser envaït per plantes nitròfiles oportunistes als llocs de nidificació i repòs d‟aus marines, i també per
plantes exòtiques utilitzades en jardineria, ex. Carpobrotus sp., Senecio cinerea.
És vulnerable a la pol·lució de la pols marí, principalment als llocs en procés de fragmentació i també, a l'artificialització del
litoral per construccions sobre costes rocoses (planificació turística, portuària, o urbanística).

2.2.5.

Hàbitat 1310 Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses

Hàbitat 1310 – Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses
Localització a la Serra de Tramuntana

No compta amb cartografia recent. Es proposa verificar la seva presència i
actualitzar la cartografia a l’àmbit del Pla de Gestió

Descripció
Aquest hàbitat agrupa el conjunt de tipus de vegetació anual de les basses salines, present als saladars costaners. Colonitza
sòls salins, llim-argilosos o sorrencs, que temporalment poden estar inundats. Presenta dos aspectes molt diferents segons
dominin Espècies carnoses o herbàcies.
Les formacions de quenopodiàcies anuals són de petita talla i d'aspecte carnós, colonitzant terres llimosos que queden en
primera línia després de la retirada temporal de l'aigua de les basses. Per contra, les formacions herbàcies dominades per
espècies no carnoses, generalment gramínies, creixen en tot tipus de sòls salins no evolucionats.
Als sòls de Tramuntana està present la comunitat d'herbassars anuals de Saginetea maritimae, en basses obertes a sòls salins.
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Hàbitat 1310 – Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses
Fisonomia / estructura: Hàbitat dominat florísticament i fisionòmicament per herbàcies anuals.
Dinàmica de la vegetació: A causa dels estrictes requeriments ecològics, aquest hàbitat agrupa associacions vegetals que
corresponen a vegetació de tipus permanent, i no presenta cap dinàmica particular.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats amb la gestió25:



Salinitat-dinàmica d'inundació-humitat edàfica.

Les alteracions hidrològiques i les pertorbacions del substrat (drenatges, dragatges, compactació, deposició de àrids, etc.),
Dificulten enormement la restauració. L‟herbivoria d'ungulats pot afectar les espècies i al sòl (especialment durant les èpoques
d'entollament), encara que ben manejada pot contribuir a la dispersió de propàguls a zones degradades. Les variacions de
topografia (compactació, trànsit) perjudiquen els règims naturals d'inundació, alterant l'hàbitat.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Superfície
relativa

Representativitat

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

C

Conservació
A

Global
A

D'acord amb l'FND, l'avaluació global del lloc és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat. No obstant això no
disponde de cartografia recent, per la qual cosa serà necessari establir com a mesura la comprovació de l'existència de
l‟hàbitat i la definició del seu grau de conservació.
2. Pressions i amenaces
Codi UE

Descripció

Pressions / amenaces

A02

Modificació de les pràctiques de cultiu

A04.03

Abandonament dels sistemes de pasturatge

D03.01

Àrees portuaries

E01

Zones urbanitzacdes

G05.01

Compactació per trepig

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones (principalment Carpobrotus, Ipomea indica)

J02

Canvis induïts per l‟ésser humà en les condicions hidràuliques

J02.12.01

Obres de protecció costanera, dics

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

2.2.6.

Hàbitat 1410 Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)

Hàbitat 1410 - Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)
Localització a la Serra de Tramuntana

No compta amb cartografia recent. Es proposa verificar la seva presència i
actualitzar la cartografia a l’àmbit del Pla de Gestió

Descripció
Espinar, J. L., 2009. 1310 Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses. En: VV.AA., Bases
ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
70 p.
25
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Hàbitat 1410 - Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)
L‟hàbitat prospera des de zones baixes inundades fins a zones més elevades sota condicions halòfiles i enfangament irregular.
Normalment es troba a les vores dels llacs i aiguamolls costaners, sobre substrat sorrenc-llimós. El nivell d'inundació i la
salinitat poden variar molt segons la posició topogràfica, els afloraments freàtics i la sequera estival.
L‟hàbitat agrupa el conjunt de pastures salins mediterranis. A les Illes Balears, està present als marjals, saladars litorals, plaias
i zones rocoses costaneres.
Fisonomia / estructura: Hàbitat dominat florísticament i fisionòmicament per joncs o per la família de les plantaginàceas.
Dinàmica de la vegetació: A causa dels estrictes requeriments ecològics, aquest hàbitat agrupa associacions vegetals que
corresponen a vegetació de tipus permanent, i no presenta cap dinàmica particular.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 26:



Període d'inundació, humitat edàfica i salinitat: És important mantenir la dinàmica natural de drenat per al
manteniment de la zonació i els patrons de successió. Pressions a evitar: alteració de règim hídric i de drenatge (dics
associats a rius i estuaris, embassaments, sobreexplotació aqüífers) i la introducció d'herbívors, que poden alterar la
productivitat, diversitat i patrons de successió en comunitats vegetals salines costaneres

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

C

B

B

D'acord amb l'FND, l'avaluació global de l‟espai és bona per a la conservació favorable de l‟hàbitat. No obstant això no
disposa de cartografia recent, per la qual cosa serà necessari establir com a mesura la comprovació de l'existència de l‟hàbitat
i la definició del seu grau de conservació.
3. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

D01.01

Senders, pistes, carrils bici, etc.

E01.02

Urbanització dispersa

E03.03

Abocament de residus inerts

G05.01

Compactació per trepig

G05.04

Vandalisme

H01

Contaminació del aigua

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones

J02.01

Rebliment de recintes, dics, estanys, etc.

J02.03

Canalització i desviament de l‟aigua

J02.05

Modificació del funcionament hidrològic

J02.06

Extracció d‟aigües superficials

J02.11

Dipòsits de materials d‟excavació

K02.02

Acumulació de matèria orgànica

K04.05

Danys per herbívors

Pressions/amenaces

4. Evolució i tendència

Espinar, J. L., 2009. 1410 Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimi). En: VV.AA., Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus
d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí. 77p.
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Hàbitat 1410 - Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)
Les dades recollides a l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

2.2.7.

Hàbitat 3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica .

Hàbitat 3140 - Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica .
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annexe II. Cartografía

Superfície total (ha)

26,03

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

0,083

Descripció
Aquest hàbitat es troba en qualsevol nivell altitudinal, i és molt dependent de factors físics i químics com: la profunditat, la
lluminositat, fenòmens de pol·lució, transparència, etc.
La creació de mitjans nous (basses, estanys) de vegades permet la instal·lació de noves poblacions.
Fisonomia i estructura: Vegetació pionera heliófila, present a les vores de llacunes, o l'interior de basses i estanys generalment
poc profunds. Les seves poblacions poden ser monoespecífiques o compostes per espècies que pertanyen a un o diversos
gèneres: Chara, Nitella, Tolipella, Nitellopsis, Lamprothamnion. Els caròfits poden constituir els estrats més profunds formant
tapissos o plaques submergides.
Dinàmica de la vegetació: Per el seu caràcter pioner, els caròfits colonitzen els medis aquàtics nous. Les poblacions pioneres
poden aparèixer en les aigües mesotròfiques poc profundes i mantenir-se durant alguns anys. Més rarament persisteixen com a
companyes dins d'associacions més diverses de les vores de llacunes on generalment constitueixen formes relictes d'una
vegetació inicial exclusiva. La colonització integral del sòl submergit per caròfits ha de disposar d'aigües tranquil·les amb un
nivell estable, superfície reduïda i amb abric.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 27:



Presència abundant de bicarbonats en les aigües (zona de litologia calcària, especialment amb fenòmens de
carstificació molt actius).




Necessitat de manteniment de vessament superficial per alimentar les basses.
Qualitat de les aigües

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Superfície
relativa

Representativitat

Conservació

Global

ES5310009 Es Teix

C

C

A

A

ES5310027 Cimals de la Serra

C

C

B

B

ES5310078 De Cala de ses Ortigues a Cala
Estellencs

C

C

B

B

ES5310087 Bàlitx

A

C

B

B

Camacho, A., Borja, C., Valero-Garcés, B., Sahuquillo, M., Cirujano, S., Soria, J. M., Rico, E., De La Hera, A., Santamans, A. C., García De
Domingo, A., Chicote, A. & Gosàlvez, R., 2009. 3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica. En: VV.AA., Bases
ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí. 47 p.
27
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Hàbitat 3140 - Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica .
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

C

B

B

En termes generals, l'avaluació global dels espais és bona per a la conservació favorable de l‟hàbitat. No obstant això cal
conèixer en detall aquesta avaluació als diferents emplaçaments de l‟hàbitat.
3. Pressions i amenaces
Codi UE

Descripció

Pressiones/amenaces

E03

Abocaments

G05.04

Vandalisme

H01

Contaminació d‟aigües superficials

H02

Contaminació d‟aigües subterrànies

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones (principalment Cortaderia)

J02

Canvis induïts per l‟ésser humà en les condicions hidràuliques

J02.01

Rebliment de recintes, dics, estanys, etc.

J02.03

Canalització i desviament de l‟aigua

J02.05.02

Estructures que modifiquen els cursos d‟aigües continentals

J02.10

Drenatges

K01.03

Desecació

K02.03

Eutrofització (natural)

4. Evolució i tendència
Les dades recollides a l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest la tendència decreixent de l‟hàbitat i la seva pèrdua de qualitat. Les nombroses caròfites que
componen aquest hàbitat estàn sovint en situació de raresa i de vulnerabilitat, quan no han desaparegut.
Aquesta tendència es deu al fet que el hàbitat és molt depenent de les propietats químiques i físiques de l'aigua:
transparència, composició química, grau d'eutròfia, etc., i així mateix, molt sensible a les actuacions antròpiques sobre el
hàbitat o zones adjacents (ie canvis en la regulació dels nivells d'aigua, drenatge, dessecació, o bé, l'acció de determinats
agents de pol·lució d'aigua com adobs i herbicides que augmenten la concentració de nutrients i disminuien la transparència
de l'aigua).

2.2.8.

Hàbitat 3150 Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hidrocharition

Hàbitat 3150 – Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hidrocharition
Localització a la Serra de Tramuntana
Superfície total (ha)
% dins l’àmbit del Pla de Gestió

Veure Annexe II. Cartografía
0,78
0,0025

Descripció
Hàbitat d'aigües retingudes caracteritzat per tenir un contingut en nutrients relativament alt, que permet el desenvolupament
d'una vegetació característica corresponent a diferents biotips (plantes flotants, plantes arrelades amb fulles flotants, plantes
arrelades no flotants, etc.).
Fisonomia / estructura: La majoria de les espècies de vegetació típiques d'aquesta fitocenosi es caracteritzen per tenir òrgans
flotants, la qual cosa les fa fàcilment visibles a la superfície de les masses d'aigua on es desenvolupen. Aspectes com ara el
grau tròfic, la morfometria i les característiques del llit, o la mineralització de l'aigua, entre d'altres, influeixen sobre el tipus de
comunitat vegetal que, d'entre les típiques d'aquest hàbitat, podem trobar a cada massa d'aigua. Com a fitocenosis típiques
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Hàbitat 3150 – Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hidrocharition
de l‟hàbitat es troben les següents: Comunitats flotants no arrelades de lemnáceas; Comunitats flotants no arrelades de
pteridòfits aquàtics; Comunitats flotants no arrelades de briòfits; Comunitats arrelades amb fulles flotants de nenúfars;
Comunitats arrelades de potamogetonàceas; Comunitats arrelades de fons; Comunitats aquàtiques no arrelades i
semisubmergides.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats amb la gestió28: Aquest tipus d‟hàbitat està restringit a aquells en què les
concentracions de nutrients poden arribar a ser relativament altes per aportacions naturals, presentant aigües riques en bases,
i als quals la resta de característiques de la massa d'aigua permeten el desenvolupament de les comunitats vegetals. Els
processos d'enriquiment en nutrients es poden deure tant a lixiviació natural de nutrients, com l'envelliment natural del llac,
però no a processos antròpics. Això el diferencia dels llacs naturals eutrofitzats, ja que aquest procés constitueix una alteració
de les condicions naturals del sistema i, per tant, es tractaria d'un ecosistema alterat.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310027 Cimals de la Serra

C

C

B

B

L'avaluació global del lloc és bona per a la conservació favorable de l'hàbitat, però es veu afectat negativament per la
desaparició gradual de sèquies, canals i pous.
2. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

A02

Modificació de les pràctiques de conreu

G05.01

Compactació per trepig

H02
I01
J02.03

Contaminació d‟aigües subterrànies
Invasió del medi per espècies al·lòctones
Canalització i desviament de l‟aigua

J02.05

Modificació del funcionament hidrològic

J02.10
J02.11

Drenatges
Dipòsits de materials d‟excavació

K01.03

Desecació

K02.02

Acumulació de matèria orgànica

Pressions/amenaces

4. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

Camacho, A., Borja, C., Valero-Garcés, B., Sahuquillo, M., Cirujano, S., Soria, J. Rico, E., De La Hera, Santamans, A. C., García De
Domingo, Chicote, & Gosàlvez, R., 2009. 3150 Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hidrocharition. En: VV.AA., Bases
ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí. 70 p.
28
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2.2.9.

Hàbitat 3170* Basses i Estanys temporals mediterranis

Hàbitat 3170* - Basses i Estanys temporals mediterranis
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

337,99

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

1,083

Descripció
Les basses o estanys temporals són cavitats de dimensions reduïdes i poc profundes (de pocs dm2 a 100m2, prof <0.5m), que
es disposen sobre terreny pla i impermeable. Es formen com a conseqüència dels processos de dissolució de roques calcàries.
Presenten un notable caràcter heliòfil i es troben en zones no allunyades de la costa, encara que a Mallorca hi ha
localitzacions fins a altituds properes als 900 m.
L'aigua de les basses té el seu origen en les pluges i l'escorrentia. Els nivells d'inundació són variables i depenen de la
topografia, pluviometria, porositat del sòl, tipus de roca i la seva impermeabilitat. La durada i període d'inundació varia molt
interanualment. Normalment es troben inundades durant l'hivern i la primavera i s'assequen per complet a l'estiu.
Fisonomia i estructura: Les comunitats vegetals corresponen a pastures baixes, denses (només a nivell de plantes nanes), amb
plantes suculentes, estacionalment submergides i dominades per teròfits. La riquesa específica de les comunitats segueix un
gradient espacial que es relaciona amb la profunditat i amb la durada del període d'inundació.
Dinàmica de la vegetació: El nivell d'aigua i la durada de la immersió condicionen la distribució i amplitud de les bandes de
vegetació de les diferents comunitats: aquàtiques, amfíbies i terrestres. La persistència de les espècies característiques depèn
del manteniment de fases submergides a l'hivern, que selecciona les espècies tolerants a la inundació. La vegetació segueix un
cicle anual, amb variacions interanuals importants en la composició específica i l'extensió espacial en funció de la intensitat i
de la distribució temporal de les precipitacions.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana29: La modificació de les característiques fisiogràfiques del
sistema, amb excavacions, variacions del pendent o ocupació del litoral, suposa una alteració substancial de les
característiques naturals d'aquestes llacunes que modifica en gran mesura l'estructura de l‟hàbitat
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310027 Cimals de la Serra

C

C

A

A

L'avaluació global del lloc és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat.
2. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

A01

Cultius

E01.03

Urbanització dispersa

E03

Abocaments

G05

Altres intrusions i pertorbacions humanes: acumulació d‟escombraries

G05

Altres intrusions i pertorbacions humanes: acumulació d‟escombraries

G05.01

Compactació per trepig

Pressions/amenaces

Camacho, A., Borja, C., Valero-Garcés, B., Sahuquillo, M., Cirujano, S., Soria, J. M, Rico, E., de la Hera, A., Santamans, A. C., García de
Domingo, A., Chicote, A. & Gosàlvez, R.U., 2009. 3170* Basses i Estanis temporals mediterranis (*). En: VV.AA., Bases ecològiques
preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
87 p
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Hàbitat 3170* - Basses i Estanys temporals mediterranis
G05.04

Vandalisme

H02

Contaminació d‟aigües subterrànies

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones

J02.03

Canalització i desviament de l‟aigua

J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d‟aigües continentals
J02.11

Dipòsits de materials d‟excavació

K01.03

Desecació

K02.03

Eutrofització

L05

Col·lapse del terreny, lliscament de terra

4. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable de l‟hàbitat pel que fa a superfície ocupada a curt i llarg termini, si bé la seva
qualitat està en retrocés. La raresa, la reduïda extensió d'aquests hàbitats (de l'ordre d'unes poques hectàrees a les Illes
Balears) i la variabilitat fa que tots els seus estats s'hagin de conservar.
Tant l'abandonament de determinades activitats com els canvis en la modalitat d'ús condueixen igualment a la seva
degradació, ex.: Les modificacions hidràuliques per dessecació - drenatge o, per contra, per addició d'aigua, són reversibles,
però les possibilitats de restauració de l‟hàbitat i de la seva composició florística és escassa; el desenvolupament anormal de la
vegetació arbustiva o arbòria de l'entorn provoca d'una banda la disminució de la lluminositat i per un altre l'acumulació de
restes orgàniques que canvien les característiques químiques i físiques dels sòls i l'aigua; etc.

2.2.10. Hàbitat 4090 Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga
Hàbitat 4090 - Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga
Localització a la Serra de Tramuntana
Superfície total (ha)
% dins l’àmbit del Pla de Gestió

Veure Annex II. Cartografia
16.308,04
52,23

Descripció
És un hàbitat que es troba per sobre dels nivells forestals o en clarianes i zones degradades d'alguns boscos i matolls.
Fisonomia i estructura: L'efecte del vent juntament amb el del pasturatge, la forta insolació i l'escassa potència dels sòls
(característica dels territoris càrstics que sovint s'accentua per l'erosió), han determinat els trets principals de les plantes que
integren aquestes comunitats: la seva mida reduïda (majoritariamente són camèfits i nanofanerófitos) i el desenvolupament
de mecanismes físics per a la protecció enfront de la sequera i l'excés d'insolació, bé per la reducció de la superfície foliar
(leptofília), bé per la presència d'espines o per la cobertura de pèl.
S‟inclouen en aquest tipus d'hàbitat diferents tipus de vegetació pulvinular - espinosa o xeroacàntica (en coixinet) - Hipericion
balearica -, incloent un elevat nombre d'endemismes.
A la serra de Tramuntana és on aquestes comunitats arriben les seves màximes extensions, amb les següents associacions:



Comunitat de ginesta espinosa i peu de milà (Genisto fasciculatae-Thimelaeetum velutinae), generalment per sobre dels
800 m d'altitud. Ocupa llocs exposats al vent com colls, cims i talussos amb exposició N.



Comunitat de col del dimoni (Pastinacetum lucidae). Es tracta d'una comunitat poc densa de caràcter subnitrófilo, en la
qual destaca l'abundància del hemicriptòfit endèmic Pastinaca lucida i en què les espècies espinoses tenen un paper
secundari.



Comunitats de Teucrietum subspinosi. És el matoll predominant per sobre dels 600-700 m d'altitud. Presenta
abundància de camèfits pulviniformes.
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Hàbitat 4090 - Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga
Dinàmica de la vegetació
Té caràcter permanent a les cotes baixes amb influència marítima i pot ser serial en cotes més altes de transició a zones
culminals on també té caràcter permanent. El factor comú que determina la seva presència en aquests ambients en principi
tan diferents, és l'acció constant del vent, que suposa un condicionant mecànic d'erosió, humitat ambiental i temperatura per
al desenvolupament d'aquesta vegetació.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 30:



Taxes de pasturatge, recurrència d'incendis, erosió

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

C

C

A

A

ES5310009 Es Teix

B

C

A

A

ES5310027 Cimals de la Serra

A

C

A

A

ES5310083 Es Boixos

A

C

A

A

ES5310085 Moncaire

B

C

B

B

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

C

A

A

En termes generals, l'avaluació global dels llocs inclosos Dins de l'Àmbit del Pla de Gestió és excel·lent per a la conservació
favorable de l‟hàbitat. Únicament el espai ES5310085 presenta una avaluació global bona per a la conservació favorable de
l‟hàbitat. Destaca la representativitat excel·lent de l‟hàbitat als espais ES5310027 i ES5310083.
2. Pressions i amenaces
La principal amenaça per a la conservació d'aquest tipus d‟hàbitat és el sobrepasturatge per herbívors assilvestrats amb
densitats de població massa elevades. La freqüentació excessiva per part de ciclistes i excursionistes provoca trepig i augment
de l'erosió per obertura de nous camins, amb la consegüent fragmentació i reducció en la superfície d‟hàbitat.
Codi UE

Descripció

D01.01

Camins, pistes, carrils bici, etc.

D01.02

Carreteres i autopistes

E01.03

Urbanització dispersa

G01

Esports a l‟aire lliure i activitats d‟oci i recreatives

G05.01

Compactació per trepig

K01.01

Erosión

K04.05

Danys per herbívors

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones

J01

Incendis i/o absència d‟incendis

Pressions/amenaces

4. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

Bonet, F. J., Zamora, R., Gastón, A., Molina, C. & Bariego, P., 2009. 4090 Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga. En: VV.AA.,
Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i
Marí. 122 p.
30
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2.2.11. Hàbitat 5110 Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion
p.p.)
Hàbitat 5110 - Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion p.p.)
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

2.218,26

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

7,10

Descripció
Les poblacions de Buxus balearica a Mallorca i Cabrera són reduïdes i disjuntes. Es té constància bibliogràfica de l'existència
d'importants boscos de boix que han desaparegut a causa de la tala i el carboneig practicat de forma intensa.
L‟hàbitat preferent del boix és el costaner rocós i els penya-segats orientats al nord, més frescos i humits, normalment entre els
330 i 380 msnm. Creixen sobre terrenys mes o menys carstificats de calcàries dolomítiques, als vessants i els cims rocosos, als
esperons i barrancs dels pisos meso i termo mediterranis, podent excepcionalment baixar fins a unes desenes de metres per
sobre del nivell del mar (p. ex. Cala Sant Vicenç, a Pollença, o en Cabrera).
Les bojedes de Mallorca són un dels tipus de vegetació més rellevants i significatius de l‟illa, fins al punt que constituien una de
les millors mostres que queden d'aquest element biogeogràfic mediterrani, que els canvis climàtics semblen conduir cap a
l‟extinció. Les úniques poblacions a Mallorca es localitzen gairebé exclusivament a la Serra de Tramuntana. En Muntanyes
d‟Artà, no superen els deu exemplars.
Dinàmica de la vegetació: Actualment les bojedes a les Illes Balears estàn en regressió, en ser una mena pròpia d'èpoques de
clima subtropical que ha quedat relegada a enclaus concrets on més que desenvolupar de forma adequada, sobreviuen
individus adults sense que hi hagi una regeneració i colonització de nous llocs per part de nous individus.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana31:
L'acció humana afecta directament la presència dels insectes pol·linitzadors i dispersors de llavors, així com l'augment de la
pressió ramadera i de la fragmentació o fins i tot en l'eliminació total del tipus de l‟hàbitat.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

C

C

A

A

ES5310009 Es Teix

B

C

A

A

ES5310027 Cimals de la Serra

A

C

A

A

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

C

A

A

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

C

C

A

A

D'acord amb els FND, l'avaluació global dels llocs inclosos dins de l'Àmbit del Pla de Gestió és excel·lent per a la conservació
favorable de l‟hàbitat. Destaca a més a més l'excel·lent representativitat de l‟hàbitat al lloc ES5310027.
2. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

A05.01

Cría d‟animals

B03

Explotació forestal sense replantació o regeneració natural

Pressions/ amenaces

Tena, D., 2009. 5110 Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion p.p.). En: VV.AA., Bases
ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
67 p.
31
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Hàbitat 5110 - Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion p.p.)
G01.02

Senderisme, equitació i vehícles no-motorizats

G01.04

Muntanyisme, escalada i espeleologia

J01

Incendis

K01.01

Erosió

K04.05

Danys per herbívors

K02

Evolució biocenòtica, succesions

4. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.
No obstant això, el futur d'aquestes formacions a Tramuntana depèn del control de la càrrega de cabres.

2.2.12. Hàbitat 5230* Brolles arborescents amb Laurus nobilis
Hàbitat 5230* Brolles arborescents amb Laurus nobilis
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

75,09

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

0,24

Descripció
La individualització d'aquest tipus d‟hàbitat és dificultosa, havent-se reconegut en sentit estricte únicament les poblacions de
llorer existents a Balears, Catalunya i València. A la resta del territori, els lloredes han estat interpretats com a pertanyents a
altres tipus d‟hàbitat (ex. 9340, 92B0). A les Illes Balears, la població del Torrent de Pareis (Mallorca) és la més important.
El llorer va formar part dels boscos del Terciari a Europa, amb clima tropical o subtropical, i té per tant caràcter relicte. La
seva sensibilitat a la temperatura i la seva necessitat de precipitacions condicionen la seva distribució, fonamentalment
costanera, apareixent des del nivell del mar fins als vessants de les muntanyes que recullen els vents marins temperats i
carregats d‟humitat. Al litoral llevantí i balear, on el clima és més sec, el llorer es refugia en goles, vessants d'ombria o
situacions amb un cert matís temperat, sigui per un microclima més suau i humit, sigui per l'aparició d'humitat edàfica.
Aquests bosquets creixen sobre tot tipus de substrat, des gresos a penya-segats calcaris.
Fisonomia/estructura: La comunitat es desenvolupa generalment en forma de matoll molt dens amb abundància d'arbres. A
més a més del llorer solen aparèixer altres espècies lauroides o de matoll noble mediterrani-marfulls (Viburnum tinus), arboços
(Arbutus unedo), aladerns (Rhamnus alaternus), fals aladern (Phillirea latifolia), així com alzines (Quercus ilex), arbres de ribera,
verns (Alnus glutinosa), freixes (Fraxinus ornus), lianes i plantes enfiladisses, Smilax aspera, Rubus ulmifolius, Rubia peregrina, Tamus
communis o Ruscus aculeatus.
Dinàmica de la vegetació: Es tracta d'un sistema força estable, sempre que no es produeixin pertorbacions del medi
(desbrossaments, incendis, desviament o canalització de lleres, esllavissades o conreu del substrat, etc.). La majoria de les
espècies de l‟hàbitat, són llenyoses de llarga vida i creixement lent, de manera que es veuen molt perjudicades per aquest tipus
de pertorbacions, i poden trigar força anys a recuperar-se, en funció de la intensitat de la pertorbació. Hàbitat relíctic.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 32:



Els principals factors limitants per a aquest tipus d‟hàbitat són de caràcter abiòtic: les baixes temperatures i l'escassetat
de precipitacions, especialment el dèficit hídric estival característic del clima mediterrani.



El factor biòtic més determinant, donat el temperament ombròfil de la majoría de les espècies, és la presència de certa

Rodríguez-Sànchez, F. & Arroio, J., 2009. 5230. Matorrales ombrófilos arborescentes con Laurus nobilis (*). En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hàbitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, i Medio Rural i
Marino. 67 p.
32
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Hàbitat 5230* Brolles arborescents amb Laurus nobilis
cobertura vegetal (arbres i matoll), especialment en les zones amb major exposició al sol. En zones desproveïdes de
cobertura, és difícil l'establiment de les espècies característiques.



L'excés de pressió herbívora per part del bestiar o d'ungulats silvestres (especialment cabra assilvestrada) també pot
limitar el desenvolupament i persistència de la comunitat. La majoría de les espècies típiques són bastant palatables.
Així mateix, la recol·lecció de fulles i branques de llorer pot ser excessiva en algunes localitats



La majoria de les espècies característiques són generalistes en les seves interaccions mutualistes amb animals
(pol·linització per vent / insectes no especialitzats, dispersió de llavors principalment endozoócora per una varietat
d‟aus).

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES0000225 Sa Costera

A

A

A

A

ES5310028 Es Binis

A

A

A

A

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

A

A

A

A

D'acord amb la informació dels FND, l'avaluació global dels llocs inclosos dins de l'àmbit del Pla de Gestió és excel·lent per a
la conservació favorable de l‟hàbitat. Destaca a més a més l'excel·lent valoració de la resta de paràmetres de l'hàbitat a tot
arreu.
2. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

F04.02

Recolecció de fongs

J01

Incendis i/o absència d‟incendis

J02.03

Canalització i desviament de l‟aigua

K01.01

Erosió

K04.05

Danys per herbívors

Pressions/
amenaces

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

2.2.13. Hàbitat 5320 Formacions baixes d‟euphorbia pròximes a penia-segats
Hàbitat 5320 Formacions baixes d’euphorbia pròximes a penia-segats
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

31,63

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

0,10

Descripció
És un tipus d‟hàbitat amb distribució molt restringida, present a Mallorca i Menorca. La petita extensió d'aquest tipus
d‟hàbitat impedeix el desenvolupament d'una comunitat faunística específica i diversa, com no sigui aquella formada per les
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Hàbitat 5320 Formacions baixes d’euphorbia pròximes a penia-segats
espècies en trànsit de comunitats vegetals adjacents.
Fisonomia/ estructura: Són matolls de baix port pròxims a penya-segats costaners i que se situen entre els matolls encoixinats
espinosos més propers al mar i els matolls no halòfils de terra endins. Són formacions obertes en les que solen dominar els
endemismes gimnésicos. Aquesta formació està especialment influenciada per condicions abiòtiques: el substrat (dur i rocós)
limita tant la qualitat com la quantitat de sòl disponible i, en segon lloc, la influència de la proximitat al mar (sal i acció
directa del vent) afecta i limita el desenvolupament a causa del seu efecte negatiu en la majoría de processos fisiològics de les
plantes.
Dinàmica de la vegetació: Aquesta formació presenta una gran diversitat vegetal, tot incloent més del 50% dels endemismes
vegetals de les Balears. En termes relatius, un major diversitat implica una major singularitat i, en general, una major
maduresa de la formació. A més a més, un augment en la biodiversitat de la formació implica que hi ha un major nombre
d'espècies funcionalment equivalents, per tant, les localitats més diverses podrien veure ecològicament menys afectades
davant l'extinció d'alguna espècie a causa de que la funció que exerciria aquesta podria ser substituïda per una altra/s.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 33:



Aquesta formació està especialment influenciada per condicions abiòtiques, sent factors que afecten el
desenvolupament d'una vegetació més desenvolupada: el substrat (dur i rocós) limita tant la qualitat com la quantitat
de sòl disponible per a les plantes; la influència de la proximitat al mar (sal i acció directa del vent).



Les localitats amb major cobertura en espècies arbustives tenen una major resiliència (ex. milloren la disponibilitat de
recursos i disminuien l'efecte nociu de la radiació alta) i una major capacitat de regeneració davant de qualsevol
alteració en les condicions del sòl (ex. erosionabilitat, quantitat i qualitat del humus).

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES0000222 La Trapa

C

A

A

A

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

A

A

A

D'acord amb la informació continguda als FND, l'avaluació global dels llocs inclosos dins de l'àmbit del Pla de Gestió és
excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat.
2. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

E01.02

Urbanización discontinua

E03

Abocaments

G05.01

Compactació per trepig

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones (principalment Agave
americana, Ipomea indica, Pennisetum)

Pressions/
amenaces

4. Evolució i tendència
Les dades recollides a l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

Rodríguez, J. & Traveset, A., 2009. 5320 Formacions baixes d‟euphorbia pròximes a penia-segats. En: VV.AA., Bases ecològiques preliminars per
a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari a Espanya. Madrid: Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí. 67 p.
33
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2.2.14. Hàbitat 5330 Brolles termomediterrànies i preestèpiques
Hàbitat 5330 - Brolles termomediterrànies i preestèpiques
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

27.537,98

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

88,20

Descripció
Formacions de matoll característiques de la zona termo-mediterrània. Queden inclosos els matolls, majoritariamente
indiferents a la naturalesa silícia o calcària del substrat, que arriben els seus majores representacions o el seu òptim
desenvolupament a la zona termomediterrània. Bases Ecològiques estableix tres grans tipus d'hàbitats dins de 5330:
termomediterranis, Canaris i àrids.
Dinàmica de la vegetació: l'hàbitat 5330 termomediterrani és propi de climes càlids, més ben secs, en tot tipus de substrats.
Actua com a etapa de substitució de formacions de major port, o com a vegetació potencial o permanent en climes semiàrids
(sud-est ibèric) o en substrats desfavorables.
Fisonomia i estructura: en general es tracta d'hàbitats molt rics en espècies, dominats per la presència de camèfits i
nanofanerófitos encara que també són freqüents els hemicriptòfits i geòfits. Les formacions Balear porten Pistacia lentiscus,
Mirtus communis, Olea silvestris, Chamaerops humilis, Asparagus albus, etc., I estàn relacionades amb els ullastrars i algarrobales del
tipus d‟hàbitat 9320. En costes abruptes de Catalunya i les Balears viuen formacions del tàxon relicte Paleotropical Euphorbia
dendroides. A les Balears, el matoll termòfil està dominat per Ampelodesmos mauritanica i Smilax aspera subsp. balearica.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 34:



Els factors biofísics susceptibles de ser gestionats generals i estàn relacionats amb el manteniment dels processos
naturals de pol·linització i dispersió de propàguls.



Els factors físics limitants per a aquest tipus d‟hàbitat són la sequera estival i les temperatures mitjanes anuals altes
compreses entre 17 i 22 ° C. L'estrès hídric és tan intens, especialment durant l'estiu, que només espècies
fisiològicament ben adaptades (latents durant la sequera, tolerants a la sequera, esclerofil, caducs per sequera i
dimórficos-estacionals) poden existir en aquests ambients.

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES0000222 La Trapa

C

C

A

A

ES0000225 Sa Costera

B

C

A

A

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

B

C

A

A

ES5310009 Es Teix

C

C

A

A

ES5310010 Comuna de Bunyola

B

C

B

B

ES5310027 Cimals de la Serra

B

C

A

A

ES5310028 Es Binis

C

C

A

A

ES5310076 Serral den Salat

B

C

B

B

ES5310078 De Cala de ses Ortigues a Cala
Estellencs

B

C

B

B

ES5310079 Puig de na Bauçà

B

C

B

B

Cabello, J., Morata D., Otto, R., Fernàndez Palacios, J.M., 2009. 5330 Matorrales termomediterráneos, matorrales suculentos canarios
(macaronésicos) dominados por Euphorbias endémicas y nativas y tomillares semiáridos dominados por plumbagináceas y quenopodiáceas
endémicas y nativas. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid:
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 170 p.
34
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Hàbitat 5330 - Brolles termomediterrànies i preestèpiques
ES5310080 Puigpunyent

B

C

B

B

ES5310081 Port des Canonge

A

C

B

A

ES5310083 Es Boixos

A

C

A

A

ES5310084 Torre Picada

A

C

A

A

ES5310085 Moncaire

C

C

B

B

ES5310087 Bàlitx

A

C

A

A

ES5310088 Gorg Blau

A

C

A

A

ES5310089 Biniarroi

C

C

B

C

ES5310091 Mossa

C

C

B

C

ES5310092 Muntanyes de Pollença

B

C

A

B

ES5310093 Formentor

A

C

B

B

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

A

C

A

A

2. Grado de conservació global
L'avaluació global dels espais continguts a l‟àmbit del pla de gestió varia fonamentalment entre bona-excel·lent per a la
conservació favorable de l‟hàbitat.
3. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

D01

Carreteres, camins, línees de ferrocarril

E01

Zones urbanitzacdes

F03.01

Caça

F04.02

Recolecció de fongs

G02

Infraestructures esportives i de oci

J01

Incendis i/o absencia d‟incendis

J01.01

Cremes

K01.01

Erosió

L

Esdeveniments geològics, catàstrofes naturals

Pressions/
amenaces

4. Evolució i tendència
Les dades recollides a l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.
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2.2.15. Hàbitat 5430 Matollars espinosos de tipus frigànic endèmic d’Euphorbio-Verbascion
Hàbitat 5430 – Matollars espinosos de tipus frigànic endèmic d’Euphorbio-Verbascion
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

16,48

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

0,053

Descripció
Aquest hàbitat es pot trobar a les parts altes dels penya-segats, representat per una comunitat costanera dominada per petits
arbustos espinosos i en forma de coixinet sotmesa de manera permanent als vents marins carregats de sal. Defineixen un espai
que se situa entre la vegetació de saladines (Crithmo - Limonion) de vora de mar però lluny de les esquitxades de les onades i dels
matolls forestals situats més l'interior (màquies de l‟Oleo - Ceratonion).
A l‟àmbit del Pla de Gestió només es troben mostres relativament ben desenvolupades als voltants del far del cap de Formentor.
Fisonomia/estructura: Es tracta d'una comunitat dominada per camèfits pulviniformes i espinescents, en general separats
entre ells per espais buits. L'espècie característica és el socarrell (Launaea cervicornis), un coixinet espinós i endèmic de no més de
30 cm d'alçada. Apareix acompanyat per altres espècies com la pastanaga marina (Daucus gingidium), la sempreviva (Helichrisum
stoechas), el jonc (Schoenus nigricans), Plantago Coronopus, Euphorbia pithiusa, Inula crithmoides, sempre creixent entre les esquerdes de
les roques sobre els penya-segats marins.
Dinàmica de la vegetació: Aquesta formació està especialment influenciada per les condicions ambientals, afectant al seu
desenvolupament en altura, com són el tipus de substrat, dur i rocós que limita el sòl i els nutrients disponibles, i la proximitat
al mar, a causa de la sal i l'acció directa del vent.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana35:
Aquesta formació està especialment influenciada per condicions abiòtiques, on la proximitat al mar (sal i acció directa del vent)
és el factor que té més influència en el desenvolupament de la comunitat
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

C

B

B

L'avaluació global del espai és bona per a la conservació favorable de l‟hàbitat.
2. Pressions i amenaces
Són formacions riques amb biodiversitat i espècies singulars - endèmiques i microareals - especialment vulnerables a la
competència d'espècies al·lòctones de caràcter invasor pel seu creixement ràpid, com les del gènere Carpobrotus o gramínies del
gènere Pennisetum, tot i que de moment aquest últim només ha estat citat a l'entrada de la finca de cala Bóquer. A més a més
de la competència amb espècies invasores es consideren amenaces el foc i l'alteració del tipus d‟hàbitat. Especial atenció
requereix l'alteració del tipus d‟hàbitat (urbanització, construcció d'infraestructures), fenomen especialment comú en
ecosistemes costaners de tot el Mediterrani i especialment a les Illes Balears.
Codi UE

Descripció

E01

Zones urbanitzacdes

E01.01

Urbanización continua

E01.03

Urbanització dispersa

G05.01

Compactació per trepig

Presiones/amenaces

Rodríguez Pérez, J. & Traveset, A., 2009. 5430 Matorrales de tipo frigánico endémicos de Euphorbio-Verbascion. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Ruraly
Marino. 53 p.
35
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Hàbitat 5430 – Matollars espinosos de tipus frigànic endèmic d’Euphorbio-Verbascion
I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones
(principalment Agave americana)

J01

Incendis i/o absència d‟incendis

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el decreixement de la superfície ocupada per aquest hàbitat a curt i llarg. A l'estat espanyol aquest
hàbitat només es troba a les Illes Balears, i dins d'aquestes, només a les més orientals, és a dir, Mallorca i Menorca
(Gimnèsies).

2.2.16. Hàbitat 6220* – Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachipodietea
Hàbitat 6220* – Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachipodietea
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

17.129,22

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

54,86

Descripció
Aquest hàbitat inclou tres grans grups de comunitats vegetals: les vivaces xeròfiles i basòfiles dominades per gramínies
dures (Thero-Brachipodion ramosi i Hiparrhenietalia hirtae) i la major part de les xeròfiles formades per teròfits i geòfits
tardor - hivern (Helianthemetea guttati).
Fisonomia/estructura: Es tracta de pastures xerofítiques mediterrànies, generalment obertes, dominades per gramínies
vivaces i petites plantes anuals, que es desenvolupen sobre un substrat sec, sorrenc i calcari, bastant poc desenvolupat i
magre. Entre elles, es desenvolupen altres, teròfits, hemicriptòfits i especialment geòfits, que contenen una elevada
diversitat. Es donen en condicions de molt bona il·luminació.
Dinàmica de la vegetació: Es tracta de pastures amb una gran diversitat específica. Aquests pastures cobreixen les
clarianes de les brolles; freqüentment estàn en contacte amb comunitats ruderals. A més a més, constituien una
interessant font d'aliment per al manteniment de la fauna de mamifers i aus. Si sobre ells es disminuiex la pressió del
pasturatge, en àrees amb sòls no esquelètics ràpidament són substituïdes per bruguerars, romerars, timonedes i brolles.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 36: Aquest tipus d‟hàbitat comprèn pastures molt
sensibles al cessament del seu aprofitament (sega, pasturatge). Amb la disminució de la pressió del pasturatge, són
envaïts ràpidament per formacions llenyoses aromàtiques de brolles, timonedes i salviars.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Superfície
relativa

Representativitat

Conservació

Global

ES0000222 La Trapa

C

C

B

B

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

C

C

A

A

ES5310009 Es Teix

C

C

A

A

ES5310027 Cimals de la Serra

C

C

B

B

36

Remón, J. L., Gómez, D. & García-Gonzàlez, R., 2009. 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano
a alpino. En: VV. AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 76 p.
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Hàbitat 6220* – Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachipodietea
ES5310079 Puig de na Bauçà

A

C

A

A

ES5310083 Es Boixos

B

C

A

B

ES5310090 Puig d'Alaró - Puig de
s'Alcadena

A

C

B

A

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

C

B

B

L'avaluació global dels diferents espais és bona-excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat.
2. Pressions i amenaces
Codi UE

Descripció

A04.03

Abandonament dels sistemes de pasturatge

A06.04

Abandonament de cultius

D01

Carreters, camins, línees de ferrocarril

E01

Zones urbanitzacdes

E03

Abocaments

F03.01

Caça

G02

Estructures esportives i oci

K02.03

Eutrofizació

Presions/amenaces

L‟abandonament dels sistemes de pasturatge i els cultius de secà pot suposar la proliferació d'espècies de comunitats
forestals i fruticoses. En aquest sentit, el manteniment d'una herbívora controlada pot contrarestar aquest efecte. A
escala global és, per tant, aconsellable combinar àrees amb diferents tipus de pressió de pasturatge per maximitzar la
diversitat d'espècies.
3. Evolució i tendència
La tendència d'aquest hàbitat és desconeguda segons l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la
Directiva Hàbitats per al període 2007-2012
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2.2.17. Hàbitat 6420 Prats humits mediterranis d‟herbes altes de Molinion-Holoschoenion
Hàbitat 6420 - Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinion-Holoschoenion
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

150,89

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

0,48

Descripció
Comunitats mediterrànies de joncs fonamentalment dels gèneres Scirpus i Juncus i altres herbàcies grans de caràcter azonal i
hidròfil que prosperen sobre sòls amb freatisme estacional.
Jonqueres i prats es situen en la catenària de vegetació higròfila formant un últim anell exterior (el que correspon a la zona
menys humida), de manera que en contacte amb ella es solen desenvolupar les comunitats de tipus zonal.
A Mallorca, com en totes les zones mediterrànies poc plujoses, és habitual trobar aquesta vegetació només a prop de sèquies
o de basses temporals. Generalment, les jonqueres són més abundants que els prats, ja que tenen una capacitat major per
resistir la sequera, fins i tot la recurrent.
Les jonqueres amb tresflorina mallorquina (Hipericetum cambessedesii) són la comunitat més singular d'aquest grup. Creix
només a la Serra de Tramuntana, especialment a la meitat septentrional. S'estableix principalment als llits i vores pedregoses
de rierols i torrents, així com en zones molt humides de les proximitats de brolladors. La tresflorina mallorquina apareix
comúmente acompanyada per un limitat seguici d'espècies herbàcies menys elevades: Agrostis stolonifera, Bellium bellidioides,
Potentilla reptans, Scirpoides holoschoenus.
Malgrat que als voltants de Lluc (Escorca) i en altres llocs de la Serra es troben mostres significatives de poblacions de Achillea
ageratum, és al llit d'alguns torrents de la zona central de Mallorca on es localitzen les extensions més grans.
Fesomia / estructura i dinàmica de la vegetació: Hàbitats densos on destaquen diversos tipus de joncs que formen un estrat
superior sempre verd, d'alçada mitjana i sovint discontínua. Entre els buits es desenvolupen altres espècies herbàcies,
generalment de menor grandària, que quan arriba l'estiu es marceixen.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 37:



Aquest hàbitat és fràgil i presenta una estreta dependència del freatisme (amb habitual dessecació a mitjans/finals
d‟estiu) i de la qualitat de l'aigua (dolça o amb escassa salinitat)



El pasturatge extensiu, ordenat i racional, es considera beneficiós per mantenir l'estructura i el funcionament del tipus
d‟hàbitat

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES0000225 Sa Costera

C

C

A

A

ES5310027 Cimals de la Serra

C

C

A

A

ES5310088 Gorg Blau

A

C

A

A

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

C

A

A

L'avaluació global dels diferents espais és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat. Destaca la representativitat
excel·lent de l‟hàbitat a l'espai ES5310088.
2. Pressions i amenaces
No només el cabal i la distribució dels recursos hídrics són determinants per a la conservació d'aquest tipus d‟hàbitat, sinó
també la seva qualitat. Per això, si afecten aquestes comunitats, s'ha d'evitar les captacions d'aigua, els drenatges i les
infraestructures de retenció, com basses i abeuradors, o altres alteracions.

San Miguel, A., 2009. 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas. En VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid. 54 p
37
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Hàbitat 6420 - Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinion-Holoschoenion
Per la seva vinculació a l'aigua és un hàbitat atractiu per al bestiar, pel que sol patir una forta pressió d‟herbivoria,
compactació per trepig i nitrificació. Aquests efectes, dins d'uns límits admissibles, són els que han contribuït a la
configuració actual de les comunitats de l‟hàbitat, amb una cobertura incompleta de joncs i un estrat inferior d'espècies
herbàcies més palatables, incloses les lleguminoses, que en bona mesura depenen d‟aquesta pressió, i també les nitròfiles,
amb un moderat grau d‟abundància. No obstant això, si es sobrepassen aquests nivells admissibles poden arribar a provocar
la degradació de les comunitats o fins i tot la seva desaparició, cada dia més freqüent a les finques de caça major amb una
càrrega excessiva.
Les comunitats de Molinio - Holoschoenion properes a vies de comunicació o masses d'aigua solen suportar una elevada pressió
antròpica, bé de caràcter recreatiu o bé per acumulació d'escombraries de tot tipus.
Codi UE

Descripció

Pressions/amenaces

A04.03

Abandonament dels sistemes de pasturatge

G05

Altres intrusions i pertorbacions humanes: acumulació d‟escombraries

H01

Contaminació d‟aigües superficials

H02

Contaminació d‟aigües subterrànies

J02.01

Rebliment de recintes, dics, estanys, etc.

J02.03

Canalització i desviació de l‟aigua

J02.05

Alteració del funcionament hidrològic(general)

K02.02

Acumulació de matèria orgànica

K02.03

Eutrofizació

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest la tendència decreixent de la superfície ocupada per l'hàbitat.

2.2.18. Hàbitat 6430 Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a alpins
Hàbitat 6430 – Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a alpins
Localització a la Serra de Tramuntana
Superfície total (ha)
% dins l’àmbit del Pla de Gestió

Veure Annex II. Cartografia
1.920,67
6,15

Descripció
Aquestes comunitats estàn dominades per plantes herbàcies de talla elevada amb gran superfície foliar el que els dóna un
aspecte exuberant. Normalment es localitzen a zones ombrívoles, humides i nitrogenades prop dels torrents, i confinades a
superfícies reduïdes.
A Balears prosperen dos tipus principals: les comunitats esciòfiles d'herbes vivaces o anuals de mida mitjana o gran, que tenen
les estacions primàries a les orles de bosc i que es desenvolupen sobre sòls frescos i rics en matèria orgànica (Gal·li - Alliarion
petiolatae), i les vivaces nitròfiles, subheliòfiles constituïdes per plantes enfiladisses, hemicriptòfits, escaposos i teròfits
(Convolvulion sepium).
Fisonomia i estructura: Les formes menys antròpiques són herbassars que poden superar un metre d'alçada, sovint
comunitats molt dinàmiques, sovint florísticament pobres. No obstant això, són molt abundants les formes amb fort caràcter
antròpic: els canyars (Arundini donacis-Convolvuletum sepium), comunitat helofítica molt pobre en espècies, lligada als regadius i
cursos d'aigua, integrada fonamentalment per l'espècie al·lòctona Arundo donax.
Dinàmica de la vegetació: Els megaforbis que es desenvolupen sobre sòls hidromorfs en vores de rierols, cursos fluvials i
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Hàbitat 6430 – Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a alpins
boscos higròfils estàn determinats per les condicions particulars d'altitud, topografia, sòl, ombrofilia i humitat existents.
Tenen un cert caràcter permanent ja que estàn sotmesos a fortes variacions estacionals. La dinàmica natural o associada a
l'activitat humana pot fer evolucionar aquestes comunitats cap a un tipus d‟hàbitat forestal per canvis en les condicions
mesològiques d'exposició solar, higrofilia, hidrologia.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 38:





Condicions hidrològiques i geològiques
Fluctuació dels nivells d'aigua als rius i el seu entorn, així com condicions de lluminositat.
Composició d’espècies

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310081 Port des Canonge

C

C

B

B

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

C

A

A

L'avaluació global dels dos espais és bona-excel·lent per a la conservació favorable de l'hàbitat.
2. Pressions i amenaces
Segons l'informe sobre els resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva Hàbitats, les amenaces i
pressions que poden afectar l'hàbitat en general són les següents.
Codi UE

Descripció

Pressions/amenaces

E01.03

Urbanització dispersa

E02

Àrees industrials o comercials

E03.01

Abocaments de residuos domésticos

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones (principalment Arundo donax, Cordaderia)

J02.03

Canalització i desviament d‟aigua

J02.05

Modificació del funcionament hidrològic

3. Evolució i tendència
La tendència d'aquest hàbitat és estable segons l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva
Hàbitats per al període 2007-2012

2.2.19. Hàbitat 7220* Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)
Hàbitat 7220* - Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)
Localització a la Serra de Tramuntana
Superfície total (ha)
% dins l’àmbit del Pla de Gestió

Veure Annex II. Cartografia
246,55
0,79

Remón, J.L., Gómez, D. & García-Gonzàlez, R., 2009. 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 76 p.
38
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Hàbitat 7220* - Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)
Descripció
Hàbitat present en diferents construccions i elements etnològics relacionats amb l'ús d'aigua, p.ex. pous, estanys, brolladors,
fonts i ambients ombrívols i frescos, estant totalment condicionat a la qualitat de l'aigua i a la seva càrrega de cations. Les
comunitats vegetals creixen sobre materials calcíticos que sovint formen tuf o travertins. La seva composició és variada i està
dominada per molses i falgueres (vegetació equilibri-pteridofítica) i algunes plantes vasculars molt especialitzades. L'àrea de
distribució s'estén per territoris sedimentaris carbonatats. És un hàbitat molt fràgil a causa de la reduïda extensió del biòtop
(només algunes hectàrees a Illes Balears) i la vulnerabilitat de les condicions ecològiques que necessita per al seu
desenvolupament.
Fisonomia i estructura: La cobertura vegetal depèn de la velocitat del flux de l'aigua i la seva duresa i composició química. Les
plantes que predominen a les comunitats de degoteig i fonts són falgueres com Adiantum capillus-veneris, acompanyades per
molses com l‟Eucladium vertillatum. En coves de penya-segats marítims influenciades per la boira, adquireixen rellevància
algunes espècies halòfiles com el fonoll marí (Crithmum maritimum). Quan es donen aquestes condicions ambientals, les molses
són substituïdes per líquens. El fenomen de la precipitació càlcica no es dóna sempre.
En posició vertical (cascades) predomina la mineralització i acumulació de carbonats, mentre que en posicions més properes
a l'horitzontal (microturberes) s'acumula més matèria orgànica, formant un substrat tou i permanentment embegut d'aigua.
Dinàmica de la vegetació: Quan les fonts s'esgoten, la dessecació avança als llocs amb forts pendents determinant una
progressió cap al desenvolupament de comunitats herbàcies calcícoles. La durada d'aquestes comunitats està molt
condicionada pel cabal i per les característiques fisicoquímiques de les aigües que els alimenten.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 39:
Aquest hàbitat requereix aigües netes que afavoreixin la insolació i sense detritus en suspensió que puguin degradar o eliminar
els biofilms i les superfícies biològiques de les formacions higròfiles incrustandes. El manteniment de la qualitat i del cabal
natural és essencial per al manteniment de les taxes de precipitació.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

ES0000225 Sa Costera
ES5310009 Es Teix
ES5310027 Cimals de la Serra
ES5310078 De Cala de ses Ortigues a Cala
Estellencs
ES5310090 Puig d'Alaró - Puig de
s'Alcadena
ES5310092 Muntanyes de Pollença
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

Superfície relativa

Conservació

Global

C
C
C

C
C
C

A
B
A

A
B
A

B

C

B

B

B

C

C

C

A
A

C
C

B
A

B
A

L'avaluació global dels espais en què es troba aquest hàbitat és irregular per a la conservació favorable. Destaquen de manera
positiva els espais ES5310127 i ES5310092 en què l‟hàbitat presenta una representativitat excel·lent i els espais un valor global
excel·lent-bo per a la seva conservació. En tot cas aquesta informació continguda als FND ha de ser verificada, donada
l'enorme variabilitat de condicions en les localitzacions de l‟hàbitat, el que fa difícil afirmar que el grau de conservació sigui el
mateix a tot el territori. A més a més en moltes ocasions les seves superfícies són reduïdes i la seva vulnerabilitat elevada.
2. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

Pressions/amenaces

Carcavilla, L., de la Hera, A., Fidalgo, C. & Gonzàlez, J. A., 2009. 7220 Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en
aguas carbonatadas (*). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid:
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 62 p.
39
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Hàbitat 7220* - Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)
G01.04

Muntanyisme, escalada, espeleologia

H02

Contaminació d‟aigües subterrànies

J02.01

Rebliment de recintes, dics, estanys, etc.

J02.03

Canalització i desviament d‟aigua

J02.05.02

Estructures que modifiquen els cursos d‟aigües continentals

K01.03

Desecació

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

2.2.20. Hàbitat 8210 Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica
Hàbitat 8210 - Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica
Localització a la Serra de Tramuntana
Superfície total (ha)
% dins l’àmbit del Pla de Gestió

Veure Annex II. Cartografia
999,54
3,20

Descripció
Hàbitat típic d'afloraments de roques calcàries, compactes i amb un marcat component vertical. Les plantes d'aquests
hàbitats arrelen a les fissures i petits forats de les roques, de manera que la cobertura de les comunitats vegetals que formen
l'hàbitat és molt baixa.
A l‟hàbitat destaca la presència de fauna rupestre amb rapinyaires com l'esparver, el falcó pelegrí i altres aus passeriformes.
Fisonomia i estructura: Normalment són comunitats amb un nombre baix d'espècies però rica pel que fa a la singularitat i
endemicitat. La variabilitat de l'ambient rupícola fa que es puguin diferenciar dos grans tipus de comunitats, cada una amb
espècies pròpies i no intercanviables: les de fissures o casmofítiques (Asplenietea Trichomanis) i les de replans o roques poc
inclinades o comofítiques (Anomodontia - Polipodietea).
Als penyals, penya-segats i timonedes pulviniformes colonitzadors de zones càrstiques s'ubiquen més del 90 % dels arbustos
(camèfits i nanofanerófitos) endèmics, amb l'aliança exclusiva de Balears Brassico balearicae - Helichrision rupestris. A la Serra les
comunitats d'aquesta aliança que tenen major importància paisatgística són: Potentilla caulescentis - Pimpinelletum balearicae a les
zones més elevades per sobre dels 800-900 m, i Hippocrepidetum balearicae i Satureja filiformis - Asplenietum petrarchae als nivells
inferiors.
Aquest hàbitat també inclou les comunitats d‟epífites (Polipodion serrati) i les de fanerògames cespitoses o rastreres que
entapissen substrats mes o menys prims (litosols) de zones ombrívoles (Arenarion balearica) presents a la Serra, aquestes
últimes amb percentatges d'endemicitat superiors al 40 % i de cobertura superiors al 80 %.
Finalment, inclou també les comunitats que es desenvolupen a les esquerdes dels murs de pedra en sec dels bancals humits i
ombrívols de la Serra (Cimbalario - Asplenion).
Dinàmica: La dinàmica de la vegetació està estretament lligada a la de la reculada dels espadats, penya-segats (ie
l'alliberament de material pot ser un condicionant de l'evolució cap a un o altre tipus)
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana40:
És un hàbitat l‟estructura i funcions del qual depenen gairebé exclusivament d'aspectes climàtics, geomorfològics, litològics.
La dinàmica dels despreniments rocosos es pot veure modificada per la intervenció humana.

Fornós, J. J., Gómez-Pujol, L. & Balaguer, P., 2009. 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. 42 p.
40

101

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

Hàbitat 8210 - Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES0000222 La Trapa

B

C

A

A

ES0000225 Sa Costera

C

C

A

A

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

B

C

A

A

ES5310009 Es Teix

C

C

A

A

ES5310010 Comuna de Bunyola

C

C

A

A

ES5310026 Fita del Ram

C

C

A

A

ES5310027 Cimals de la Serra

B

C

A

A

ES5310076 Serral den Salat

C

C

B

C

ES5310078 De Cala de ses Ortigues a Cala
Estellencs

A

C

A

A

ES5310079 Puig de na Bauçà

A

C

A

A

ES5310081 Port des Canonge

A

C

A

A

ES5310083 Es Boixos

A

C

A

A

ES5310084 Torre Picada

A

C

A

A

ES5310087 Bàlitx

A

C

A

A

ES5310090 Puig d'Alaró - Puig de
s'Alcadena

A

C

A

A

ES5310092 Muntanyes de Pollença

A

C

A

A

ES5310093 Formentor

B

C

B

B

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

C

A

A

L'avaluació global dels diferents espais és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat, a excepció del espai
ES5310076 que compta amb una avaluació global significativa.
3. Pressions i amenaces
Donada la seva localització en llocs relativament inaccessibles, en general no està molt afectat per les activitats humanes.
Codi UE

Descripció

G01.04

Muntanyisme, escalada, espeleologia

K02.03

Eutrofització (natural)

K04.05

Danys per herbívors

Pressions/amenaces

4. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat

2.2.21. Hàbitat 8220 Pendents rocallosos silicis amb vegetació casmofítica
Hàbitat 8220 – Pendents rocallosos silicis amb vegetació casmofítica

102

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

Hàbitat 8220 – Pendents rocallosos silicis amb vegetació casmofítica
No compta amb cartografia recent. Es proposa actualitzar la cartografia a
l’àmbit del Pla de Gestió

Localització a la Serra de Tramuntana
Descripció

Es tracta d'un tipus d‟hàbitat propi de roques silícies i compactes de tota la Península, especialment de la meitat occidental del
país, també present a les Balears, a Ceuta i a les illes occidentals de les Canàries.
A la Serra està representat per una única associació constituïda per cespitoses de briòfits i petites falgueres present entre 300 i
800 m d'altitud, encara que també és freqüent als llocs amb sòls argilosos vermells de les zones inferiors.
Fisonomia/estructura: La variació en la composició florística es deu a diferències en l'altitud, exposició, disponibilitat
d'humitat o naturalesa de la roca. Es tracta de comunitats d'escassa cobertura, amb poques espècies en cada localització però
molt riques en endemismes.
Dinàmica: La vegetació d'aquest hàbitat es desenvolupa a les esquerdes, fissures i superfícies de descamació i alteració incipient
dels penyals.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 41:
És un hàbitat amb estructura i funcions que depenen gairebé exclusivament d'aspectes climàtics, geomorfològics, litològics. La
dinàmica dels despreniments rocosos es pot veure modificada per la intervenció humana.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana
ES0000073 Costa Brava de Mallorca

B
B
B

C
C
C

A
A
A

A
A
A

D'acord amb el FND, l'avaluació global dels espais és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat. No obstant això no
es disposa de cartografia recent, per la qual cosa serà necessari establir com a mesura la comprovació de l'existència de
l‟hàbitat i la definició del seu grau de conservació.
2. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

Pressions/amenaces

G01.04

Muntanyisme, escalada, espeleologia

K02.03

Eutrofització (natural)

3. Evolució i tendència
Les dades recollides a l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

2.2.22. Hàbitat 8310 Coves no explotades pel turisme
Hàbitat 8310 – Coves no explotades pel turisme
Localització a la Serra de Tramuntana

Cartografia inclosa al Pla de Gestió de Coves (PG1 Coves)

Descripció

Pérez-Alberti, A. & López-Bedoia, J., 2009. 8220 Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 30 p.
41
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Hàbitat 8310 – Coves no explotades pel turisme
Aquest hàbitat d'interès comunitari engloba coves (en sentit ampli) continentals no explotades pel turisme que presenten un
flux d'aigua difús o turbulent, intermitent o permanent, i acullen espècies molt adaptades al medi subterrani, especialment
faunístiques, altament especialitzades o endèmiques.
Les coves són una expresió geomorfològica del medi rocós en què es troben controlades les circumstàncies estructurals,
geoquímiques i climàtiques. La riquesa de les cavitats hipogees de les Illes Balears és molt àmplia i extensa, especialment de
l'illa de Mallorca. La raó de l'existència d'aquest gran nombre de coves en un espai tan petit, es troba en la seva naturalesa
geològica. Una gran part de les illes està formada per pedra calcària de l'edat terciària, que juntament amb plecs geològics
soferts i les oscil·lacions acusades del nivell del mar durant aquesta època geològica, han estat els causants de l'origen
d'aquesta riquesa hipogea que amaga sota els sòls.
La rellevància d'aquest hàbitat es basa precisament en la presència d'espècies cavernícoles, molt adaptades al medi. Es tracta
d'espècies d‟inverterbrats majoritariament, que viuen únicament en aquestes cavitats, ja sigui al medi terrestre o a les aigües
emmagatzemades en forma de llacs endokàrsticos. Entre els inverterbrats terrestres destaquen els coleòpters, particularment les
famílies de Bathisciinae i Trechinae i entre els inverterbrats aquàtics, és important destacar que sol ser una fauna endèmica,
dominada per crustacis (Isopoda, Amphipoda, Sincarida, Copepoda) i en la qual s‟inclouen algunes espècies que habiten aquests
llocs des de fa diversos centenars de milers d‟anys.
Pel que fa als vertebrats, les cavitats constituien llocs de cria o refugi per a un gran nombre d'espècies de ratpenats recollits en
l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

C
B
B

C
C
C

A
A
A

A
A
A

ES5310026 Fita del Ram
ES5310027 Cimals de la Serra
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

L'avaluació global dels espais és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat. Destaca la seva representativitat bona als
espais ES5310027 i ES5310127
2. Pressions i amenaces
L'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 per als hàbitat de l'Annex I de la
Directiva Hàbitats, apunta les següents pressions i amenaces per l'hàbitat:
Codi UE

Descripció

Pressions/amenaces

E01

Zones urbanitzacdes

G01.04

Muntanyisme, escalada i espeleología

G02

Infraestructures esportives i oci

G05

Altres intrusions i pertorbacions humanes

G05.04

Vandalisme

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

2.2.23. Hàbitat 91B0 Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
Hàbitat 91B0 Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
Localització a la Serra de Tramuntana
Superfície total (ha)

Veure Annex II. Cartografia
6,98

104

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

Hàbitat 91B0 Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
% dins l’àmbit del Pla de Gestió

0,022

Descripció
A Mallorca els freixes creixen a les vores dels torrents amb cabal més regular, com succeeix als marges de Sa Riera a
Puigpunyent, a aquesta localitat de vegades propers a les comunitats de roure (Quercus faginea,-Q. Cerrioides-Q. Lusitanica). Les
bases ecològiques classifiquen les freixenedes dels barrancs de la Tramuntana com freixenedes ripàries, hidròfiles i eutròfiques.
Fisonomia/estructura i dinàmica: l'aspecte, l'estructura i composició florística de les freixenedes varien considerablement
depenent del seu grau de conservació, existència d'activitats agràries (pasturatge, tala selectiva), clima regional, alçada,
intensitat de la sequera estival, entitat del cabal, proximitat a aquest, nivell freàtic, naturalesa dels substrats (bàsics o àcids),
estabilitat i desenvolupament del sòl.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 42:



Règim hidrològic (cursos continus i temporals); nivell freàtic; desenvolupament i estabilitat del sòl; estructura horitzontal
de la vegetació; dominància de Fraxinus angustifolia; riquesa biològica; presència de taxons amenaçats; percentatge de
plantes al·lòctones i nitròfiles lligades a pertorbacions humanes (abocaments d'aigües residuals, pasturatge, cultiu)



Entre d'altres factors (particularment abiòtics) no susceptibles de modificació per l'ésser humà cal destacar: clima,
alçada, freqüència de riuades o avingudes intenses.

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310080 Puigpunyent

A

C

A

A

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

C

B

B

L'avaluació global dels espais és bona-excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat. Destaca l‟espai ES5310080 en què
la representativitat de l‟hàbitat és excel·lent.
2. Pressions i amenaces
Les principals amenaces radiquen en l'alteració de l‟hàbitat ia sigui per la invasió d'espècies al·lòctones (Ailanthus altissima), la
neteja de torrents sense regular, la canalització o desviament de lleres, la contaminació aigua.
Codi UE

Descripció

B02.03

Eliminació de sotabosc

E03

Abocaments

G01.02

Senderisme, equitació i vehículos no-motorizats

H01

Contaminació d‟aigües superficials

H02

Contaminació d‟aigües subterrànies

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones (principalment Ailanthus
altissima)

J01

Incendis i/o absencia d‟incendio

J02.03

Canalització i desviament de l‟aigua

J02.10

Drenatges

K02.03

Eutrofització (natural)

Pressions/amenaces

Calleja, J. A., 2009. 91B0 Fresnedas Mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino.30 p.
42
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Hàbitat 91B0 Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
3. Evolució i tendència
Les dades recollides a l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest la tendència creixent de l‟hàbitat a curt termini, i estable a llarg termini.

2.2.24. Hàbitat 9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis
Hàbitat 9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

870,85 / testimonial

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

2,79 / < 0,1%

Descripció
Els boscos de roure de fulla petita (Q. faginea subsp. Faginea) creixen sobretot per l‟Espanya calcària (quadrant nord-oriental,
Llevant, Balears i Andalusia). Aquestes formacions són les més esteses. Prosperen entre 500 i 1.500 m d'altitud a un espai
climàtic proper al del melojar, però a substrats bàsics o neutres. És la comunitat climàcica del pis supramediterràni de
Mallorca, allà on les condicions del sòl ho permetin. És exclusiva de les zones superiors dels pics més importants. Segons les
Bases Ecològiques és una comunitat relíctica a Balears. El rodal més significatiu de Q. cerrioides de la serra de Tramuntana,
està situat al Puig des Reures, al SE del poble de Puigpunyent, amb unes 15 ha de superfície, si bé no està inclòs en cap espai
xarxa Natura.
Fisonomia/estructura i dinàmica: L'estrat arbori sol ser monoespecífic, però de vegades és més complex, amb aurons (Acer
monspessulanum, A. opalus, A. campestre) o servers (Sorbus torminalis, S. aria). L'orla és de Viburnum lantana, Amelanchier ovalis,
Crataegus monogina, Ligustrum vulgare, etc., i l'estrat herbaci porta orquídies.
Les úniques poblacions significatives de Quercus x cerrioides a l'illa es troben als voltants de Puigpunyent, fora de espais LIC i
ZEPA. Actualment, aquest tipus d‟hàbitat es localitza principalment en forma de bosquets d'Acer opalus subsp. Granatense, a les
zones ombrívoles d'algunes muntanyes (sobretot del Puig Major i Massanella), on han pogut conservar un desenvolupament,
una riquesa florística i una estructura relativament importants. Això, juntament amb la forta destrucció, fa que sigui més
freqüent reconèixer fragments aïllats de la comunitat, formats per arbres, als cingles frescos, orientats al nord de les muntanyes
que arriben als 900 o 1000 m d‟alçada, o per arbustos refugiats a les parets ombrívoles d'alguns torrents en àrees més baixes, si
bé en aquesta situació rupícola no és possible reconèixer cap tipus d'estructura en la vegetació.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 43:




L'estructura i diversitat de les comunitats es poden veure dràsticament afectades pels incendis.



Entre els factors abiòtics més destacables que requereix aquesta comunitat, es citen: sòls mes o menys profunds, bàsics o
neutres, estius una mica plujosos o nuvolosos

El manteniment de les poblacions de quejigar fa imprescindible que el procés de reclutament d'aquestes espècies passi
amb èxit. La regeneració natural es pot veure afectada per la herbivoria i les pràctiques forestals no controlades (regates
i aclarides de matoll indiscriminats).

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai
ES5310027 Cimals de la Serra

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

A

C

A

A

Pérez-Ramos, I. M. & Marañón, T., 2009. 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. 56 p.
43
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Hàbitat 9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis
L'avaluació global del espai és excel·lent per a la conservació favorable de l‟hàbitat. Destaca el valor excel·lent de tots els
paràmetres avaluats.
2. Pressions i amenaces
Codi UE

Descripció

B02.03

Eliminació de sotabosc

F04.02

Recolecció de fongs

J01

Incendis i/o absència d‟incendis

K04.05

Danys per herbívors

Pressions/amenaces

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest la tendència estable de l‟hàbitat a curt i llarg termini.

2.2.25. Hàbitat 92D0 Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)
Hàbitat 92D0 - Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Superfície total (ha)

49,75

% dins l’àmbit del Pla de Gestió

0,16

Descripció
Bosquets en galeria que es troben normalment als trams finals d'algunes torrenteres, de manera que estàn sotmesos a un
règim hidrològic molt irregular. A la Serra de Tramuntana l‟hàbitat està constituït per la comunitat vegetal de l‟alocar (Leucoio
pulchelli-Viticetum agni-casti), on l‟aloc (Vitex agnus-castus) forma masses pràcticament monoespecífiques.
A Mallorca les millors mostres d'aquesta comunitat és localitzen els torrents de la Serra de Tramuntana (de cala Castell a
Banyalbufar).
Fisonomia, estructura i dinàmica de la vegetació: Arriben a formar boscos densos i lineals d'entre 2 i 3 m d'alçada. Es situen a
les voreres i a l'interior de les lleres dels torrents. Els alocars s'adapten a un règim hídric molt irregular, desenvolupen sistemes
radicals molt potents que permeten arribar al nivell freàtic necessari i eviten que la planta sigui arrossegada en situacions
torrencials. A més a més tenen capacitat de regeneració vegetativa per fer front a aquestes pertorbacions. Els baladrars amb
aloc semblen representar l'etapa clímax de vegetació als cursos en què es desenvolupen
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 44:



Aquest hàbitat necessita l'existència d'un cabal mínim (superficial / subterrani) al llarg de l'any. Pot suportar cabal
intermitent i irregular, de vegades nul o escàs en superfície, sotmès a un període d'estiatge llarg, si compta amb
recursos hídrics subterranis.



Requereix climes amb una elevada termicitat (estreta amplitud anual i diària de les temperatures, en general altes o
mitjanes), amb mínimes hivernals per sobre de 0 º C, el que suposa una absència total de freds intensos i un període
estival amb elevades temperatures mitjanes i màximes, al costat d'una forta evaporació.

Salinas, M. J. & Cueto, M., 2009. 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Fluegeion tintorisas). En:
VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 86 p.
44
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Hàbitat 92D0 - Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES5310078 De Cala de ses Ortigues a Cala
Estellencs

B

C

B

B

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

C

A

A

L‟avaluació global dels espais es bona-exce·lent per la conservació favorable de l‟hàbitat.
2. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

Pressions/amenaces

B02.03

Eliminació de sotabosc

D01.01

Senders, camins i pistes per a bicicletes

G01

Esports i activitats d‟oci / recreatives a l‟aire lliure

G02

Infraestructures esportives i oci

G05

Altres intrusions i pertorbacions humanes: ac. escombros i basuras

I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones (principalment Ailanthus altissima)

J02.03

Canalització i desviament de l‟aigua

K01.03

Desecació

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest el caràcter estable a curt i llarg termini d'aquest tipus d‟hàbitat.

2.2.26. Hàbitat 9320 Boscos d’Olea i Ceratonia
Hàbitat 9320 - Boscos d’Olea i Ceratonia
Localització a la Serra de Tramuntana
Superfície total (ha)
% dins l’àmbit del Pla de Gestió

Veure Annex II. Cartografia
24.891,05 / 559,90 segons MFE
79,73 / 1,9 segons MFE

Descripció
Són formacions arbustives altes termòfiles, pràcticament a nivell del mar, que pateixen un clima àrid o semi-àrid i està assentat
sobre substrats hídricament desfavorables formats per sorres i terra magre, i base rocosa de gres, amb influència marina.
Aquestes formacions estàn dominades per l‟ullastre (Olea europaea var. Silvestris)
Fisonomia o estructura: Aquest tipus d'hàbitats es mostren fragmentats, immersos en matrius d‟hàbitat antropogènic, en
contacte amb formacions de major port (alzinars, pinedes de pi blanc), a les que poden substituir quan són degradades, o
amb màquies o garrigues arbustives o predesèrtiques en condicions més seques. Els elements termòfils que acompanyen
habitualment són Mirtus communis, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Asparagus albus, Whitania frutescens (molt rarament), etc.
Dinàmica: Els processos successionals d'aquestes formacions estàn dominats per les condicions pluviomètriques i pel règim
de pertorbacions: presenta gran capacitat de recuperació enfront de les d'alta intensitat (incendis, tales); però són molt més
nocives les pressions recurrents, tot i que siguin d'una intensitat moderada, com pot ser l‟esporgada i trepig continu. La
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principal circumstància de la dinàmica de regeneració local d'aquestes formacions (particularment del ullastre) és
l'establiment de les plàntules: només el 5-10% de les llavors plàntules emergides superen el primer estiu; un cop superat i
adquirit la síndrome d‟esclerofíl·lia, els juvenils d'ullastre tenen probabilitats d'establiment al voltant d'un 70%.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 45:



L'activitat ramadera determina l'estructura i, probablement molts aspectes de la funció i dinàmica de la formació.
Són clau les interaccions amb animals (arbres i arbustos de dispersió zoócora-principalment per aus però també per
ungulats i mamifers carnívors-) i les interaccions de facilitació-inhibició entre espècies vegetals llenyoses per a
l'establiment dels elements arboris, en particular, l'ullastre i el llentiscle.

Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011 (entre parèntesis s'aporten algunes precisions del contingut dels FND
d'acord amb la informació continguda en el Mapa Forestal d'Espanya)
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES0000222 La Trapa

C

C

B

B

ES0000225 Sa Costera

B

C

B

A

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

B

C

A

A

ES5310027 Cimals de la Serra

A

B (C)

A

A

ES5310028 Es Binis

C

C

B

B

ES5310076 Serral den Salat

B

C

B

B

ES5310078 De Cala de ses Ortigues a
Cala Estellencs

B

C

B

B

ES5310079 Puig de na Bauçà

A

B

A

A

ES5310080 Puigpunyent

B

C (B)

B

B

ES5310081 Port des Canonge

B

C

B

B

ES5310082 S'Estaca - Punta de Deià

A

C (B)

A

A

ES5310083 Es Boixos

A

C

A

A

ES5310084 Torre Picada

A

C

A

A

ES5310085 Moncaire

C

C

B

B

ES5310086 Monnàber

C

C

B

C

ES5310087 Bàlitx

B

C

A

B

ES5310088 Gorg Blau

B

C

A

B

ES5310089 Biniarroi

A

C (B)

A

A

ES5310090 Puig d'Alaró - Puig de
s'Alcadena

A

C (A)

B

B

ES5310091 Mossa

B

C (B)

A

A

ES5310092 Muntanyes de Pollença

C

B

B

C

ES5310093 Formentor

B

C

B

B

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

C

B

B

Rei, P.J., Alcàntara, J.M. & Fernàndez, J.M., 2009. 9320 Bosques de Olea y Ceratonia. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 66p.
45
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L'avaluació global dels espais és irregular, sent en el 90% dels mateixos bona-excel·lent per a la conservació favorable de
l‟hàbitat.
2. Pressions i amenaces
Pressions/
amenaces

Codi UE

Descripció

A07

Us de biocides

B02.03

Eliminació de sotabosc

D01

Carreteres, camins, línees de ferrocarril

E01

Zones urbanitzacdes

E03.03

Abocament de residus inerts

F03.01

Caça

F04.02

Recolecció de fongs

I02

Espècies autóctones problemàtiques (Thaumetopoea
pitiiocampa sobre pinares)

J01

Incendis i/o absència d‟incendis

3. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest la tendència a l'increment en superfície de l'hàbitat a curt termini, i el caràcter estable a llarg termini.

2.2.27. Hàbitat 9340 Boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
Hàbitat 9340 - Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
Localització a la Serra de Tramuntana
Superfície total (ha)
% dins l’àmbit del Pla de Gestió

Veure Annex II. Cartografia
12.625,82 / 3.059,85 (Qi) según MFE
40,44 / 10,1 según MFE

Descripció
Fisonomia i estructura: Boscos amb predominança de Quercus ilex, propis dels territoris mesomediterranis amb ombroclima
sec, relativament oberts a conseqüència de la intervenció humana. Quan l'alzinar està poc alterat presenta un sotabosc
format per un estrat arbustiu abundant; també es poden trobar lianes, però l'estrat herbaci és escàs.
Dinàmica: com la d'altres tipus de boscos i matollars mediterranis, està molt controlat per la irregularitat de les precipitacions
i pel règim de pertorbacions. En boscos no gestionats, la mort de branques gruixudes i de troncs genera una acumulació
considerable de fusta gruixuda morta que es descompon servint d'aliment o refugi gran varietat d'organismes, molts
especialitzats en utilitzar com a recurs tròfic (organismes saproxílics, entre els quals, fongs i insectes). Quan sorgeix el
desequilibri ecològic, i les poblacions d'insectes es desenvolupen sense limitacions, esdevenen plaga: aquest és el cas del
Cerambix cerdo a la Serra de Tramuntana, que pot posar en risc la conservació del propi hàbitat. No obstant això aquesta
espècie es recull als Annexos de la Directiva Hàbitats.
Factors ecològics susceptibles de ser modificats per l’acció humana 46: L‟herbivorisme originat per la cabra assilvestrada
impedeix la regeneració natural i el desenvolupament del sotabosc.

Rodà, F., Vaireda, J. & Ninierola, M., 2009. 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. 94 p.
46
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L'absència d'una gestió silvícola activa que prioritzi d'un costat la consolidació i desenvolupament del regenerat d'alzina, i de
l'altra permeti augmentar la resiliència de l'hàbitat enfront d'incendis forestals, pot comprometre seriosament el
manteniment i conservació de l'hàbitat.
Anàlisi del grau de conservació de l’hàbitat a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND 2011 (entre parèntesis s'aporten algunes precisions del contingut dels FND
d'acord amb la informació continguda en el Mapa Forestal d'Espanya)
Espai

Representativitat

Superfície relativa

Conservació

Global

ES0000225 Sa Costera

C

C (B)

B

B

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

B

C (A)

A

A

ES5310009 Es Teix

B

C (A)

A

A

ES5310010 Comuna de Bunyola

C

C

B

B

ES5310026 Fita del Ram

C

C (A)

A

A

ES5310027 Cimals de la Serra

B

C (A)

A

A

ES5310079 Puig de na Bauçà

A (-)

C (-)

A (-)

A (-)

ES5310080 Puigpunyent

A

C (B)

B

B

ES5310081 Port des Canonge

B

C (B)

B

B

ES5310082 S'Estaca - Punta de Deià

B

C

B

B

ES5310083 Es Boixos

B

C

B

B

ES5310084 Torre Picada

B

C

B

B

ES5310085 Moncaire

C

C (A)

B

B

ES5310086 Monnàber

C (-)

C

ES5310087 Bàlitx

B

C

B (-)

C

B

B

ES5310088 Gorg Blau

A

C (A)

B

A

ES5310089 Biniarroi

A

C (A)

B

A

ES5310090 Puig d'Alaró - Puig de
s'Alcadena

A

C (B)

B

B

ES5310091 Mossa

B

C (A)

A

B

ES5310092 Muntanyes de Pollença

B

C (B)

B

B

A

A

ES5310093 Formentor
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C
C

C

D'acord amb els FND, l'avaluació global dels espais és irregular, i en el 95% dels mateixos bona-excel·lent per a la conservació
favorable de l‟hàbitat.
No obstant això, dades obtingudes durant el 2009 pel Servei de Sanitat Forestal reflecteixen que bona part dels alzinars de la
Serra de Tramuntana es troben afectats per danys derivats de la presència de Cerambix cerdo, presentant Nivells d'afectació de
graus 2 (Freqüent. Danys no excessius) i 3 (Abundant. Danys quantiosos)47. Aquestes dades confirmen els perjudicis que una
població excessiva de Cerambix cerdo ocasiona sobre l'hàbitat, amb l'absència de predadors naturals i l'efecte agreujat que
origina la presència de la cabra assilvestrada, per dificultar la regeneració de l'alzinar. A llarg termini aquests danys
redundarien també negativament en el grau de conservació del propi insecte.
Les mesures de conservació de l'hàbitat estaràn associades al seguiment de densitats de Cerambix cerdo i la realització de
47

Gonzàlez, E., Núñez, L., Lencina, J. L. i Gallego, D. 2013 Avaluació dels nivells d'infestació i mesures de control de Cerambix cerdo
(Linnaeus, 1758) a Mallorca (Islles Balears). Actes del 6º Congres Forestal Espanyol. Ref. 6CFE01-377
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captures controlades a nivells poblacionals adequats per a la conservació de l'hàbitat i l'insecte (veure descripció de Cerambix
cerdo en l'apartat 2.3).
3. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

D01.01

Camins, pistes, carrils bici, etc.

E01.02

Urbanizació discontinua

F04.02

Recolecció de fongs

I02

Espècies autóctones problemàtiques (Cerambix cerdo)

J01

Foc

K04.03

Introducció de malalties (patògens microbians
associats al Cerambix cerdo)

K04.05

Danys per herbívors

Pressions/amenaces

4. Evolució i tendència
Les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre l'aplicació de l'Art 17 de la Directiva Hàbitats per al període 20072012, posen de manifest la tendència decreixent de l‟hàbitat.
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2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DEL GRAU DE CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES D‟INTERÉS COMUNITARI
2.3.1.

Introducció

Encara que segons l'article 6.1 de la Directiva 92/43 s'hauran d'establir mesures " que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares ", la Comissió
Europea ha assenyalat com excepció a aquest criteri aquells hàbitats o espècies indicats com a no significatius
(D) als corresponents FND de Natura 200048. No obstant això, al present Pla s'establiran mesures de
conservació per a totes les espècies destacables presents a les ZEC, la selecció de les quals s'ha realitzat atenent
als criteris esmentats a continuació:

 Espècies de l'Annex II de la Directiva 92/43 i aus a les que aplica l'article 4 de la Directiva 2009/147/CE.
Als efectes d'aquest apartat es consideren només quan la seva població, segons es recull en el FND, sigui
diferent de D (Població no significativa).
Espècies amb una població, segons es recull en el FND, sigui D (Població no significativa) i a



més a més compleixin algun dels següents requisits:


Estiguin recollides en el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçadas i d'Especial Protecció (Decret
75/2005, de 8 de juliol) i les seves modificacions 49.



Estiguin contingudes a la Llista d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i el
Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades (Reial Decret 139/2011) creat per la Llei 42/2007
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, en les categorias en perill d'extinció o vulnerable.



Disposin de Pla d'Conservació o Recuperació vigent a les Illes Balears.

Les espècies d'aus seleccionades d'acord amb els criteris anteriors seran agrupades, en funció dels seus
requeriments ecològics, en 8 ambients principals (aquàtics, alpins i de medis supraforestals, arbustius, estepàris,
forestals, marins, rupícoles i rurals, i urbans) 50. Les mesures que el Pla estableixi per als hàbitats inclosos en
aquests ambients repercutiran favorablement a les espècies considerades.
Els subapartats següents contenen les fitxes amb la descripció i valoració del grau de conservació de les espècies
seleccionades. El patró de fitxa utilitzat, pel que fa a estructura i continguts, és el següent:

Informació de la/les espècie/es al/s espai/s

48

DG ENV B3/SL, April 2013. Note to the habitats committee. Establishing conservation measures for Natura 2000 Sites.

49

Actualización Catalogo (Web CAIB; fecha consulta 13/11/13)

Íñigo, A., Infante, O., López, V., Valls, J. i Atienza, J.C. 2010. Directrices para la redacción de Planes de Gestión de la Red Natura 2000 i
medidas especiales para llevar a cabo en las ZEPA. SEO/BirdLife, Madrid
50
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Informació de la/les espècie/es al/s espai/s
Quadrícules de localització de l‟espècie segons el BIOATLES de les Illes Balears 51
Característiques de l’espècie, segons la informació continguda als FND de 2011:
Tipus: Es registren les categories permanent, reproductora, concentració i/o hivernant.
Mida: Nombre o interval d'individus o parelles de l'espècie en el lloc.
Categoria: Abundància de l'espècie en el lloc diferenciada entre escassa, molt escassa o present.
A més a més de la informació continguda als FND reflectida a les fitxes descriptives de les espècies en aquest epígraf, convé
contrastar amb informació complementària i actualitzada, principalment l'Anuari Ornitològic de les Illes Balears52.
Protecció: Segons la informació del FND 2011 i altres fonts oficials consultades.
Hàbitat i distribució
Hàbitats als quals l'espècie desenvolupa els seus processos vitals dins de l'àmbit del Pla de Gestió.
S'han assignat els hàbitats del FND apropiats per l‟espècie d'aquells LIC/LIC-ZEPA als quals està present.
1.Grau de conservació global segons el FND de 201153
Població

Conservació

Aïllament

Global54

Mida i densitat en relació
amb les poblacions presents
en el territori nacional.
Valors: A, 100% ≥ p> 15%; B,
15% ≥ p> 2%; C, 2% ≥ p> 0%;
D, Població no significativa.

Grau de conservació dels
elements de l‟hàbitat
rellevants per a l'espècie, i
possibilitat de restauració.
Valors: A, excel·lent; B,
bona; C, mitjana o
reduïda.

Grau de aïllament de la població en
relació amb l'àrea de distribució
natural de l'espècie. Valors: A,
Població (gairebé) aïllada; B,
Població no aïllada però al marge de
la seva àrea de distribució; C,
Població no aïllada integrada en la
seva àrea de distribució.

Avaluació global del
valor del lloc per a la
conservació de
l'espècie. Valors: A,
excel·lent; B, bo; C,
significatiu.

2. Pressions i amenaces
Les pressions són aquells factors que estàn actuant actualment sobre les espècies o que ho han fet durant el període de
diagnòstic, mentre que les amenaces són factors que s'espera que puguin actuar en el futur55:
En la mesura que les espècies estan lligades a determinats hàbitats per a realitzar els seus processos vitals, les pressions i
amenaces definides per a aquests hàbitats afectaran, en major o menor grau, a les espècies que els habiten. D'aquesta
manera, al present Pla de Gestió s'al·ludirà a les pressions i amenaces descrites pels hàbitats que les espècies utilitzen de
forma preferent.
En el cas en què hi hagi pressions i/o amenaces directes sobre les espècies en qüestió, se'ls assignarà una codificació
estàndar definida per la Unió Europea56. Les pressions es marquen amb cel·les de color vermell i les amenaces amb cel·les de
color beix.

51

http://bioatles.caib.es (Noviembre de 2013)

Gonzàlez, J. M., Rebassa, M., Ventoso, L., López-Jurado, C., Méndez, X., Garriga, E., De Pablo, F., García, O. & Martínez, O. 2011. Registres
Ornitològics. Anuari Ornitològic de Les Balears, vol. 26. 2011:111-254. Grup Balear d‟ornitologia i defensa de la naturalesa (Gob).
52

Annex II: Estatus de l'avifauna balear. Anuari Ornitològic de Les Balears, volum 26. 2011: 269-280. Grup Balear d‟Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa (GOB).
53

Decisió d'execució de la Comissió C (2011) 4892. DO L 198 de 30.07.2011, p. 39.

Aquest criteri serveix per avaluar el valor global del lloc des del punt de vista de la conservació de l'espècie. Constitueix el resultat de totes
les característiques anteriors. Decisió d'execució de la Comissió C (2011) 4892. DO L 198 de 30.07.2011, p. 63
54

55 European

Topic Centre on Biological Diversiti, 2011. Assesment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatori Notes
& Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft. DG Environment, European Environment Agenci (EEA)
56

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal (19/11/2013)
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Informació de la/les espècie/es al/s espai/s
Localització
Codi UE

Descripció

A04

Pasturatge

Codi i nom de l’espai
Pressió

Amenaça

3. Evolució i tendència
Aquesta informació procedeix de les dades recollides en l'Informe de les Illes Balears sobre els principals resultats del sistema
de vigilància que estableix l'article 11 per a les espècies dels Annexos II, IV i V de la Directiva Hàbitats, en el conjunt de les
Illes Balears.
Aquesta informació és rellevant per poder considerar la rellevància de les espècies a la coherència de la xarxa Natura, segons
estableix l'article 3 de la Directiva 92/43.

2.3.2.

Flora

A continuació es detallen les característiques de la flora inclosa als Formularis Normalitzats de Dades dels
diferents espais xarxa Natura 2000 inclosos a l‟àmbit del present Pla de Gestió.
2.3.2.1

Dianthus rupícola bocchoriana, clavel, clavell

P-1468-Dianthus rupícola bocchoriana, clavel, clavell
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie: Espècie endèmica de fulles lanceolades bastant consistents al tacte i de color verd glauc. Flors de
color rosat i de marge dentat. Inflorescència en umbel·la. Floreix a l'estiu fins a la tardor. Segons la informació que apareix en el
FND:
Tipus: permanent
Mida: - . El 100% de la població nacional de l'espècie es troba en aquest espai.
Categoria: present
Protecció: Inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres de Protecció Especial de 2011. Inclosa en l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43. Vulnerable en el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció de 2005
Hàbitat i distribució
Aquest és l'únic clavell que viu a les illes Balears, és un petit arbust que viu a les escletxes d'una petita zona del Cap de
Formentor (Mallorca).
Hàbitats del FND: Fissures i replans de penya-segats marítims (1240,8210).
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

B

B

B

L'avaluació global del valor del espai per a la conservació de l'espècie és bona. La població és petita (menor del 2% a nivell
nacional). El seu grau de conservació és bo.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influien sobre els hàbitats en què
es troba. La inaccessibilitat fa que no tingui amenaces immediates. No obstant això, amb tota probabilitat, la presència de
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cabres limita la seva expansió.
3. Evolució i tendència
Les perspectives futures de l'espècie són pobres, segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de
vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva.

2.3.2.2 Naufraga balearica, naufraga
P-1600-Naufraga balearica¸naufraga
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie: Petita herba de fulles compostes amb folíols mes o menys ovalats o triangulars. Floreix a partir de
maig i durant l'estiu. Segons la informació que apareix al FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: present
Protecció: en Perill d'Extinció segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva
Hàbitats 92/43.
Hàbitat i distribució
Aquesta espècie és l'única descrita pel gènere Naufraga.
Forma delicades gespes sobre sòls humits i ombrívols d'algunes zones de la serra de Tramuntana. Encara que es va trobar a
l'illa de Còrsega (una cita cada vegada més dubtosa) es considera un endemisme de Mallorca amenaçat d'extinció per la
reduïda dimensió de la seva àrea de distribució.
Hàbitats del FND: Talussos i peus de penyals humits orientats al nord prop del mar (1240,8210).
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

Població

Conservació

Aïllament

Global

A

A

A

A

L'avaluació global del valor del espai per a la conservació de l'espècie és excel·lent. Tots els paràmetres avaluats són excel·lents.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats en
què es troba. Els principals factors d‟amenaça són la competència per l'espai amb altres espècies vegetals i pertorbacions
climàtiques extremes. Un excés de pastura o les dejeccions de les cabres poden afectar negativament.
3. Evolució i tendència
En declivi, segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la
Directiva.

2.3.2.3 Paeonia cambessedesii, peonía, peònia
P-1483-Paeonia cambessedesii¸peonía, peònia
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie: Herba perenne, provista d'un tronc subterrani, treu fulles noves cada any durant l'hivern que
s'assequen a l'estiu. Grans i espectaculars flors de color porpra proveïdes de molts estams. Floreix al principi de la primavera.
Segons la informació que apareix en el FND:
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P-1483-Paeonia cambessedesii¸peonía, peònia
Tipus: permanent
Mida: Categoria: rara
Protecció: Inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres de Protecció Especial de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43. D'Especial Protecció al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció de 2005
Hàbitat i distribució
Segons la informació disponible, es té constància de les unitats poblacionals del Puig Major (92 peus) i del Puig de Massanella
(13 peus). A la resta de la seva àrea de distribució es desconeix la mida poblacional.
Hàbitats del FND: 4090, 5330
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000225, ES5310009, ES5310083, ES5310087,
ES5310086, ES5310088, ES5310092, ES5310093

C

A

C

B

ES5310008 Es Galatzó - S'Esclop

C

A

C

A

ES5310027 Cimals de la Serra

B

A

C

B

ES5310078 De Cala de ses Ortigues a Cala Estellencs

C

A

B

C

ES5310084, ES5310085

C

A

C

C

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

A

A

A

L'avaluació global dels espais continguts a l'àmbit del Pla de Gestió és irregular per a la conservació de l'espècie. No obstant
això, predomina el valor bo dels espais per a la conservació favorable de l'espècie.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les Pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats en
què es troba. Com a principal amenaça per a l'espècie es considera l‟herbivoria per part de cabres assilvestrades.
3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, la
població presenta una tendència estable.

2.3.2.4 Petalophillum ralfsii
P-1395-Petalophillum ralfsii
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie: Hepàtica talosa. Formes rosetes verdes o estores amb tiges individuals d‟1,5 cm de llarg
estretament units a terra. Poden ser simples o ramificats. Segons la informació que apareix en el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: molt rara
Protecció: Inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres de Protecció Especial de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43.
Hàbitat i distribució
Segons la informació disponible, es coneix una localitat a la finca pública de Mortitx (Escorca).
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P-1395-Petalophillum ralfsii
En general creix en terra humida de lleu-fortament rica en bases, sobre dunes soltes i sorres cespitoses en general a prop del
mar. Requereix condicions d'humitat a l'hivern, però pot desaparèixer durant els estius secs, quedant latent sota terra.
Hàbitats del FND: 1240, 1310
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

Població

Conservació

Aïllament

Global

A

B

A

B

L‟avaluació global de l‟àmbit del Pla de Gestió és bona per a la conservació favorable de l‟espècie.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats on es
troba.
3. Evolució i tendència
L'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva no recull informació
sobre això.

2.3.2.5 Ranunculus weileri, botón de oro, botó d‟or
P-1476-Ranunculus weileri, botón de oro, botó d’or
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie: Hemicriptófita de fins a 30 cm. En termes de pol·linització, és autoincompatible i requereix de la
combinació d'insectes i el vent. Té capacitat de dispersió per gravetat i per tant reduïda. Segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: molt rara
Protecció: Vulnerable segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43.
Hàbitat i distribució
Creix a replans ombrívols de parets rocoses, esquerdes i peus de penyals. Les poblacions es troben a partir dels 200 msnm.
Aquesta ubicació poc accessible disminueix el risc de canvi dels usos del sòl i la presència humana.
Endèmic de Mallorca i amb poblacions molt reduïdes i disjuntes; les seves úniques localitzacions són al Puig Major de la serra
de Tramuntana i tres localitats de les Muntanyes d'Artà57.
Hàbitats del FND: 8210
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

Segons els últims estudis en forma de tesi (J. Cursach) s'ha detectat que les diferents poblacions de la serra de Tramuntana i les muntanies
d'Artà presenten diferències morfològiques entre si, el que fa necessari mantenir les poblacions genèticament separades i utilitzar plantes de
l'mateix origen en cas de necessitat de reintroducció i reforç de poblacions.
57
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P-1476-Ranunculus weileri, botón de oro, botó d’or
ES5310027 Cimals de la Serra

A

A

A

A

L'avaluació global de l‟àmbit del Pla de Gestió és excel·lent per a la conservació favorable de l'espècie. Tots els paràmetres
avaluats són excel·lents
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats on es
troba. Com a principal amenaça es considera la predació per part de cabres.
3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva,
l‟hàbitat de l'espècie presenta tendència evolutiva a augmentar, si bé, la complexa reproducció de l'espècie determina les seves
perspectives de futur pobres.

2.3.2.6 Viola jaubertiana
P-1589-Viola jaubertiana, viola
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie: Hemicriptòfita. Herba perenne i estolonífera de fulles cordades, llargament peciolades i
disposades en roseta basal. Flors inodores de color blau i a la part basal de color crema, amb esperó. Segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: rara a ES5310127 i ES5310027; present a la resta de llocs continguts a l'àmbit del Pla de Gestió
Protecció: Inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres de Protecció Especial de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43. D'especial Protecció al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció de 2005
Hàbitat i distribució
Endemisme de la Serra de Tramuntana de Mallorca.
Segons dades del paratge, al Puig Major s'han localitzat un total de 93 exemplars. A la resta de poblacions es desconeix la mida
poblacional.
Hàbitats del FND: Roquissars ombrívols (8210)
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES5310027, ES5310087,

B

A

C

A

ES5310084, ES5310092

C

A

C

B

ES5310085 Moncaire

C

A

C

C

ES5310088 Gorg Blau

C

A

C

C

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

A

A

A

A

L'avaluació global de l‟àmbit del Pla de Gestió és variable per a la conservació favorable de l'espècie segons les localitzacions.
Així, és excel·lent per la conservació favorable de l'espècie als espais en què la mida de la Població és major (valors A i B)
2. Pressions i amenaces
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Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats on es
troba. Com a principal amenaça es considera la predació per part de cabres assilvestrades. A més a més, la freqüentació de
cabres i ovelles suposa una nitrificació i ruderalització del seu ambient. La freqüentació de la zona culminal amb fins
excursionistes pot ser també un factor de risc, però de segon ordre.
3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva,
l‟hàbitat de l'espècie presenta tendència estable. L'espècie presenta perspectives de futur bones.

2.3.3

Fauna

2.3.3.1 Invertebrats
2.3.3.1.1

Cerambix cerdo, gran capricornio de las encinas, banyarriquer

I-1088-Cerambix cerdo, gran capricornio de las encinas, banyarriquer
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie: Coleòpter xilòfag de la família dels Cerambícids, de grans dimensions. Les seves larves perforen
els fustos de Quercus ilex i altres quercínies, produint galeries que debiliten l'arbrat i afavoreixen l'entrada d'organismes
patògens. Quan els seus efectius poblacionals són elevats, poden causar danys als alzinars als quals habiten (9340).
Segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: present a ES5310127, ES0000225, ES5310010; comú a la resta de llocs continguts a l'àmbit del Pla de Gestió
Protecció: Inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres de Protecció Especial de 2011. Inclosa als Annexos II i IV de la Directiva
Hàbitats 92/43.
Hàbitat i distribució
Sol colonitzar peus decrèpits o decadents accelerant la seva descomposició. La realització de poda abusiva i/o mal executada
afavoreix l'atac d'arbres sans: les seccions de poda sense cicatritzar són el lloc idoni per a la posta de la femella. A mitjà o llarg
termini, l'arbrat mostra els efectes de les perforacions mitjançant el trencament de branques i fins i tot la fracció del tronc.
La seva distribució a nivell europeu és molt reduïda, si bé l'abandonament de les pràctiques silvícoles i de l'aprofitament
tradicional dels alzinars de Mallorca ha ocasionat que l'insecte trobi un nínxol ecològic adequat per reproduir-se
exponencialment, generant danys sobre l'arbrat. Segons dades obtingudes pel Servei de Sanitat Forestal al 2009, els nivells
d'infestació per Cerambix cerdo a la Serra de Tramuntana es presenten majoritariament en graus 3 (Abundant. Danys
quantiosos) i 2 (Freqüent. Danys no excessius)58. Aquestes dades manifesten l'existència d'una Població elevada de l'insecte i
demostren els danys que originen sobre l'hàbitat 9340. El deteriorament a llarg termini d'aquest hàbitat, agreujat per la
dificultat de regeneració a causa de la sobrepoblació de cabra assilvestrada, afectaria negativament al grau de conservació del
propi insecte.
Encara que es tracta d'una espècie estrictament protegida per l'article 14 de la Directiva 92/43, l'article 16 permet establir
excepcions a fi de conservar hàbitats naturals, sempre que no hi hagi cap altra solució satisfactòria i que no perjudiqui el
manteniment, en un estat de conservació favorable, de les poblacions de l'espècie a la seva àrea de distribució natural.
Emparat en aquests articles, així com en l'article 58 de la Llei 42/2007, es plantejaran mesures encaminades al control de
58

Gonzàlez, E., Núñez, L., Lencina, J. L. i Gallego, D. 2013 Avaluació dels nivells d'infestació i mesures de control de Cerambix cerdo
(Linnaeus, 1758) a Mallorca (Illes Balears). Actes del 6è Congrés Forestal Espanyol. Ref 6CFE01-377
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I-1088-Cerambix cerdo, gran capricornio de las encinas, banyarriquer
densitats de Cerambix cerdo i la realització de captures controlades fins a nivells poblacionals adequats per a la conservació de
l‟hàbitat 9340).
Hàbitats del FND: 9340
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

B

C

B

ES0000225, ES5310010, ES5310076, ES5310078,
ES5310079, ES5310080, ES5310081, ES5310082,
ES5310083, ES5310084, ES5310085, ES5310086,
ES5310087, ES5310088, ES5310089, ES5310090,
ES5310091, ES5310092, ES5310093, ES5310127

D'acord amb els FND, l'avaluació global de l‟àmbit del Pla de Gestió és bona per a la conservació favorable de l'espècie. No
obstant això, les dades obtingudes pel Servei de Sanitat Forestal mostren elevada presència a la Serra de Tramuntana i altres
localitzacions de Mallorca.
2. Pressions i amenaces
Sense informació concloent a l'àmbit del Pla de Gestió.
3. Evolució i tendència
La situació crítica en què es troben els alzinars de les Illes Balears va propiciar que la Conselleria de Medi Ambient sol·liciti que
la protecció s'eliminés de manera temporal en aquestes Illes. Mentre s'espera la seva aprovació, la Conselleria està dissenyant
un pla de control de l'insecte en les finques públiques, que s‟hauria de recolzar amb una línia de subvencions a particulars per
realitzar tractaments silvícoles.

2.3.3.2 Peixos
En l'apartat 3.2 dels FND no es recullen espècies de peixos.
2.3.3.3 Amfibis
2.3.3.3.1

Alytes muletensis, sapillo balear, ferreret

A-1187-Alites muletensis, sapillo balear, ferreret
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: rang molt variable (101-10.000 larves) als diferents espais continguts a l'àmbit del Pla de Gestió. Les poblacions més
grans es localitzen en ES5310127 i ES5310027
Categoria: present a ES0000225 i ES5310092; sense dada a la resta de llocs continguts a l'àmbit del Pla de Gestió
Protecció: en Perill d'Extinció segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. inclosa a l'Annex II de la Directiva
Hàbitats 92/43.
Hàbitat i distribució
Els pous dels torrents i barrancs càrstics de la serra de Tramuntana són el seu hàbitat natural, encara que s'han trobat restes
fòssils a diverses zones del Pla de Mallorca i de Menorca. També present als aljubs, abeuradors, i altres tipologies de dipòsits
d'aigua.
Hàbitats del FND: 3140, 3150, 3170*, 92D0
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A-1187-Alites muletensis, sapillo balear, ferreret
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000225 Sa Costera

C

B

B

B

ES5310027 Cimals de la Serra

A

B

C

B

ES5310028 Es Binis

B

B

C

B

ES5310085 Moncaire

B

B

B

B

ES5310092 Muntanyes de Pollença

C

B

C

B

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

B

B

A

A

L'avaluació global de l‟àmbit del Pla de Gestió és bona per a la conservació favorable de l'espècie. Destaca l'avaluació
excel·lent a l'espai ES5310127 que compta amb una de les poblacions més grans.
Tot i la informació continguda als FND, la informació més actualitzada disponible permet afirmar que les poblacions de
ES5310027 Cimals de la Serra i de ES5310127 Costa Brava de Tramuntana són C i A respectivament.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les Pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats en
què es troba. Particularment es destaquen les següents:
Codi UE

Descripció

Pressions i amenaces

G01.08

Altres activitats a l‟aire lliure (barranquisme)

J03.01

Reducció o pèrdua de característiques específiques de l‟ hàbitat

K03.03

Introducció de malalties(Quitridiomicósis)

K03.05

Antagonisme que sorgeix per la introducció d‟espècies (depredació)

3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, la
superfície d‟hàbitat de l'espècie presenta tendència en augment. L'espècie presenta perspectives de futur bones.

2.3.3.4 Rèptils
2.3.3.4.1

Testudo hermanni, tortuga mediterrànea, tortuga mediterrània

R-1217-Testudo hermanni, tortuga mediterrànea, tortuga mediterrània
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: rara
Protecció: en Perill d'Extinció segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva
Hàbitats 92/43.
Hàbitat i distribució
A Mallorca ocupa les zones de garriga i boscos de pi blanc amb alzina, llentiscle, ullastre, estepes negra i blanca i bruguera o
bruc. La seva presència és esporàdica a la Serra de Tramuntana, estant asocida a introduccions, ja que no distribueix de forma
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R-1217-Testudo hermanni, tortuga mediterrànea, tortuga mediterrània
natural per aquest àmbit.
Hàbitats del FND: 4090, 5330, 9340, 9320
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310079 Puig de na Bauçà

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

C

C

C

L'avaluació global de l‟àmbit del Pla de Gestió és significativa per a la conservació favorable de l'espècie.
2. Pressions i amenaces
No s'ha considerat, ja que la seva presència és esporàdica i associada a introduccions.
3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, la
tendència de la població a les illes és estable amb perspectives futures bones, si bé l‟hàbitat que ocupa està en declivi.

2.3.3.4.2

Testudo graeca, tortuga mora

R-1219-Testudo graeca, tortuga mora
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: rara
Protecció: Vulnerable segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa en l'Annex II de la Directiva
Hàbitats 92/43. L'espècie compta amb un Pla de Conservació aprovat el 2008 pel Govern de les Illes Balears.
Hàbitat i distribució
La major Població coneguda es troba al municipi de Calvià, on es fragmenta en 9 poblacions, amb un greu efecte de
fragmentació de l‟hàbitat.
Principalment ocupa espais agrícoles de cultiu amb arbrat de secà (ametller, garrofers) i matoll escleròfil.
Hàbitats del FND: 5330, 9340, 9320
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310079 Puig de na Bauçà, ES5310080 Puigpunyent

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

C

C

C

L'avaluació global de l‟àmbit del Pla de Gestió és significativa per a la conservació favorable de l'espècie.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influien sobre els hàbitats en què
es troba. Particularment es destaquen les següents:
Codi UE

Descripció

A04.03

Abandonament de sistemes pastorals

D01.02

Carreteres, autopistes

Pressions i amenaces
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E01

Àrees urbanitzades, ocupació humana

E02

Àrees industrials o comercials

F03.02

Recollida d‟animals (terrestres)

G05

Altres intrusions i molèsties humanes (atropellaments)

J01

Incendis

K03.03

Introducció de malalties(patógenos microbianos)

K03.04

Depredació

K03.06

Antagonisme amb animals domèstics

M01

Canvis en les condicions abiòtiques

3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, la
tendència de la població a les illes està en declivi i les seves perspectives futures són pobres.

2.3.3.5 Mamífers
2.3.3.5.1

Miniopterus schreibersii, murciélago de cueva, ratpenat de cova

M-1310-Miniopterus schreibersii, murciélago de cueva, ratpenat de cova
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: present a ES0000073, ES5310089 i ES5310090; rara a la resta d'espais continguts a l'àmbit del Pla de Gestió
Protecció: Vulnerable segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43. Compta amb un Pla de Conservació Balear
Hàbitat i distribució
Coves i altres tipus de cavitats subterrànies
Hàbitats del FND: 8310
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310079, ES5310080, ES5310089, ES5310090,
ES5310092, ES5310093, ES5310127

Població

Conservació

Aïllament

Global

D

-

-

-

Atès que la població de l'espècie no és significativa en cap dels espais, no es tenen dades de l'avaluació global dels mateixos.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats on es
troba. La pèrdua de refugis i les molèsties humanes durant els períodes crítics de reproducció o hibernació són les principals
causes de desaparició de colònies. L'espècie és extremadament sensible als tancaments dels refugis mitjançant reixes.
3. Evolució i tendència
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M-1310-Miniopterus schreibersii, murciélago de cueva, ratpenat de cova
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, la
tendència de la població a les illes està en declivi.

2.3.3.5.2

Miotis capaccinii, murciélago ratonero patudo, ratpenat de peus grans

M-1316-Miotis capaccinii, murciélago ratonero patudo, ratpenat de peus grans
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: rara a ES5310093; i present a la resta de espais continguts a l'àmbit del Pla de Gestió
Protecció: En Perill d'Extinció segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II i IV de la
Directiva Hàbitats 92/43.
Hàbitat i distribució
És una espècie típicament cavernícola, que es refugia gairebé exclusivament a cavitats naturals, mines i túnels, que poden estar
a gran distància dels ecosistemes aquàtics, on van a caçar.
Hàbitats FND: refugi, 8310; alimentació, 1150*, 1310, 1410, 3150
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310088, ES5310091, ES5310092, ES5310093,
ES5310127

Població

Conservació

Aïllament

Global

D

-

-

-

Atès que la població de l'espècie no és significativa a cap dels espais, no es tenen dades de l'avaluació global dels mateixos.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influien sobre els hàbitats on es
troba. Particularment és molt sensible a les transformacions produïdes a les aigües on cacen i que comportin la disminució
d'insectes aquàtics, i es veu afectada per totes les pressions i amenaces que influeixen en variables com ara canvis a la salinitat
de l'aigua, contaminació o modificació del funcionament hidrològic, dels seus hàbitats preferents.
3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, les
perspectives de futur per a l'espècie són bones, existint una tendència d'augment de la Població de el 15%

2.3.3.5.3

Miotis emarginatus, murciélago de Geoffroi o de oreja partida, ratpenat d'orelles dentades

M-1321-Miotis emarginatus, murciélago de Geoffroi o de oreja partida, ratpenat d'orelles dentades
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
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M-1321-Miotis emarginatus, murciélago de Geoffroi o de oreja partida, ratpenat d'orelles dentades
Mida: Categoria: present
Protecció: Vulnerable segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43.
Hàbitat i distribució
Hàbitats FND: 8310
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

Població

Conservació

Aïllament

Global

D

-

-

-

Atès que la població de l'espècie no és significativa a l'espai, no es tenen dades de l'avaluació global del mateix.
Segons la informació més actualitzada disponible sembla que l'espècie no està present a Mallorca.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats als
quals desenvolupa les seves funcions vitals. Així mateix de manera específica incluien els tancaments, quan aquests perjudiquin
el lliure accés de l'espècie a les coves.
Codi UE

Descripció

J03

Altres modificacions de l‟ecosistema (tancaments)

Pressions i amenaces

3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, les
perspectives de futur per a l'espècie són pobres

2.3.3.5.4

Miotis miotis, murciélago ratonero grande, ratpenat orellut gran

M-1324-Miotis miotis, murciélago ratonero grande, ratpenat orellut gran
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: rara a ES5310088, ES5310091 i ES5310092; present a la resta de espais inclosos a l'àmbit del Pla de Gestió
Protecció: Vulnerable segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43.
Hàbitat i distribució
És una espècie típica de boscos madurs oberts i les pastures arbrades. Es refugia dins les cavitats subterrànies, golfes càlides i
soterranis. A la Regió Mediterrània sol criar dins cavitats, al centre escull sobretot golfes.
La seva distribució a Espanya és freqüent a la Regió Mediterrània i Mallorca, tot i que amb una distribució irregular marcada
per la disponibilitat de refugis i la qualitat dels hàbitats de caça.
Hàbitats FND: refugi, 8310; alimentació, 1410, 6220*, 9320, 9340
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M-1324-Miotis miotis, murciélago ratonero grande, ratpenat orellut gran
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES5310008, ES5310010, ES5310088, ES5310089,
ES5310090, ES5310091, ES5310092

D

-

-

-

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

B

C

C

Atès que la població de l'espècie no és significativa a la majoria dels espais continguts a l'àmbit del Pla de Gestió, no es tenen
dades de l'avaluació global. L‟espai ES5310127 és l'únic on la presència del ratpenat és significativa. Aquest espai presenta una
avaluació global significativa per a la conservació favorable de l'espècie.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les Pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats als
quals desenvolupa les seves funcions vitals. Es destaquen les molèsties causades als refugis per al espeleoturisme i l'adequació
de cavitats per al turisme massiu. Als edificis, les remodelacions o tancaments d'accessos no tenen en compte la seva presència.
La pèrdua d'hàbitats d'alimentació deguda als incendis o l'expansió de l'agricultura intensiva i les urbanitzacions són
problemes importants.
3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, les
perspectives de futur per a l'espècie són pobres.

2.3.3.5.5

Rhinolophus ferrumequinum, murciélago grande de herradura, ratpenat gran de ferradura

M-1304-Rhinolophus ferrumequinum, murciélago grande de herradura, ratpenat gran de ferradura
Localització a la Serra de Tramuntana

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: present
Protecció: Vulnerable segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43.
Hàbitat i distribució
Espècie ubiquista que es localitza en qualsevol medi, amb preferència per zones arbrades amb espais oberts. Utilitza refugis de
diversa naturalesa, comúmente subterranis durant l'hivern, es localitzen preferentment dins de cavitats, mines o túnels, mentre
que durant l'època d'activitat es localitza dins de cavitats, golfes i cellers. Les àrees de caça es troben entre 200 i 1.000m de
distància dels seus refugis, a les quals arriben volant molt pròxims a terra. En aquestes zones utilitzen "perxes" o dormiders on
romanen penjats fins que localitzen una presa sobre la qual s'abalancen. Es distribueix des del nivell del mar fins a 1.600 m
d'altitud.
Hàbitats FND: refugi, 8310; alimentació, 1410, 6220*, 9320, 9340
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
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M-1304-Rhinolophus ferrumequinum, murciélago grande de herradura, ratpenat gran de ferradura
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES5310010, ES5310080

D

-

-

-

ES5310079, ES5310127

C

B

C

B

Atès que la població de l'espècie no és significativa a dos dels espais continguts a l'àmbit del Pla de Gestió, no es tenen dades
de l'avaluació global dels mateixos. Als espais ES5310010 i ES5310127 són els únics on la presència del ratpenat és
significativa. Els mateixos presenten una avaluació global bona per a la conservació favorable de l'espècie.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats als
quals desenvolupa les seves funcions vitals. Les amenaces més importants són la desaparició dels refugis i les molèsties a les
colònies, especialment durant els períodes d'hibernació i cria. També la degradació i pèrdua de l‟hàbitat de caça per
transformació del paisatge (desforestació, canvis de cultiu, etc.) i l'ús indiscriminat de pesticides inespecífics.
3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, les
perspectives de futur per a l'espècie són bones.

2.3.3.5.6

Rhinolophus hipposideros, murciélago pequeño de herradura, ratpenat petit de ferradura

M-1303-Rhinolophus hipposideros, murciélago pequeño de herradura, ratpenat petit de ferradura
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: present
Protecció: inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva
Hàbitats 92/43.
Hàbitat i distribució
El seu caràcter cavernícola queda patent per la seva predilecció per les cavitats naturals, tot i que també es localitza sovint dins
cavitats subterrànies artificials i en edificacions (estiu). És més comú en àrees de coberta vegetal arbustiva i arbòria amb
presència d'aigües superficials. És capaç d'ocupar un rang altitudinal molt ampli, amb un límit superior durant l'època
hivernal de 2.000 m.
A Espanya és una espècie freqüent amb una distribució àmplia però irregular per tota la Península i Balears (Mallorca, Menorca
i Eivissa) i territoris ceutins. Absent a les Illes Canàries.
Hàbitats FND: refugi, 8310; alimentació, 1410, 6420, 6430, 5330, 9320, 9340
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310088, ES5310089, ES5310091, ES5310092,
ES5310127

Població

Conservació

Aïllament

Global

D

-

-

-

Atès que la població de l'espècie no és significativa a cap dels espais continguts a l'àmbit del Pla de Gestió, no es tenen dades
de l'avaluació global dels mateixos per a la conservació favorable de l'espècie.
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M-1303-Rhinolophus hipposideros, murciélago pequeño de herradura, ratpenat petit de ferradura
2. Pressions i amenaces
Es considera que les Pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influien sobre els hàbitats als
quals desenvolupa les seves funcions vitals. A més a més s'afegeixen com amenaces la pèrdua de refugis per obres de
rehabilitació o per ruïna dels edificis; la degradació de l‟hàbitat de caça per transformacions del paisatge (desforestació, canvis
de cultius, ús d'insecticides, transformació de llits, etc.) que disminueix la disponibilitat de preses; i l'ús de pesticides
organoclorats per combatre plagues a golfes, sostres, etc., que pot inutilitzar l'ús del refugi durant dècades.
3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, les
perspectives de futur per a l'espècie són bones.

2.3.3.5.7

Rhinolophus mehelii, murciélago mediano de herradura, ratpenat mitjà de ferradura

M-1302-Rhinolophus mehelii, murciélago mediano de herradura, ratpenat mitjà de ferradura
-

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: present
Protecció: Vulnerable segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva Hàbitats
92/43.
Hàbitat i distribució
Espècie troglòfila estricta, que habita coves i mines i amb una marcada termofilia. Ocupa refugis càlids i humits, situant-se dins
d'aquests als sostres de temperatura més elevada, buscant refugis més freds per a la hibernació. Encara que hi ha cites per a la
Península fins a 1.200 m d'altitud, l'espècie no supera habitualment els 500 m.
Circummediterrània, estenent-se cap a l'est per Pròxim Orient, fins a Iran. A Europa, està present de forma discontínua als
països mediterranis i a algunes de les illes més grans. A Espanya està present al sud del Sistema Central, i a la costa
mediterrània oriental. El límit superior de la seva distribució sembla ajustar-se a la isoterma de temperatura mitjana anual de
14ºC.
El reflex de la presència d'aquesta espècie als FND es deu a un error ja que no té constància de la presència de la mateixa a l'illa
de Mallorca des de fa uns 30 anys.
Hàbitat FND: 8310
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

Població

Conservació

Aïllament

Global

D

-

-

-

2. Pressions i amenaces
-
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M-1302-Rhinolophus mehelii, murciélago mediano de herradura, ratpenat mitjà de ferradura
3. Evolució i tendència
-
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2.3.3.5.8

Tursiops truncatus, delfín mular, dolfí mular

M-1349-Tursiops truncatus, delfín mular, dolfí mular
Veure Annex II. Cartografia

Localització a la Serra de Tramuntana

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: permanent
Mida: Categoria: rara a ES5310082 i en ES5310094; present a ES5310081
Protecció: inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial de 2011. Inclosa a l'Annex II de la Directiva
Hàbitats 92/43. Compta amb Pla de Conservació a les Illes Balears a través del Projecte LIFE Posidònia.
Hàbitat i distribució
La població de les Illes Balears és una de les més nombroses del Mediterrani espanyol, recentment s'ha estimat en uns 400-800
exemplars. Viu sobre fons inferiors als 100-200 metres.
Hàbitats del FND: 1120*.
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai
ES5310081, ES5310082, ES5310094

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

B

C

B

D'acord amb l'FND, l'avaluació global del valor dels espais amb població de Tursiops truncatus és bona per a la conservació
favorable de l'espècie. Actualment no es disposa d'informació sobre la mida de la població ni dades sobre la seva tendència,
de manera que serà necessari abordar els estudis pertinents per determinar-ho.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats on es
troba. Addicionalment s'assenyalen les següents:
Tursiops truncatus
Codi UE

Descripció

D03

Rutes de navegació, ports, construccions marines

F02

Pesca i recolllida de recursos acuàtics

F05

Captura ilegal/eliminació fauna marina

G01.01.01

Esports nàutics a motor

H03

Contaminació d‟aigues marinas

H06.01

Soroll

Pressió

Amenaça

3. Evolució i tendència
Segons dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, sense
dades suficients per establir la tendència.

2.3.3.6 Aus
Segons els criteris esmentats anteriorment per a la selecció de les espècies dels FND més rellevants sobre les quals
aplicar mesures de gestió, a continuació s'exposa la descripció de les espècies resultants i les categories en què
s'agrupen:

 Aus associades a hàbitats aquàtics
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 Aus associades a hàbitats arbustius
 Aus associades a hàbitats esteparis
 Aus associades a hàbitats forestals
 Aus associades a hàbitats rupícoles.
2.3.3.6.1

Aus asociades a hàbitats aquàtics

Sota aquesta categoria es troben les següents aus, les quals apareixen al FND per estar referides en l'article 4 de
la Directiva Aus:
Nom científic
Actitis hipoleucos

Egretta garzetta

Alcedo atthis

Motacilla alba

Ardea cinerea

Motacilla cinerea

Ardea purpurea

Oriolus oriolus

Circus aeruginosus

Com s'ha comentat anteriorment, en l'apartat 2.3.1 del present document, únicament es descriuran i
proposaran mesures de gestió sobre aquelles aus que compleixin els criteris establerts, que en aquest cas són les
que apareixen a la següent taula.
Aus associades a hàbitats aquàtics
B-A029-Ardea purpurea

B-A081-Circus aeruginosus
Garza imperial, Agró roig

Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: concentració
Mida: Categoria: present
Protecció: inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres en Règim
de Protecció Especial de 2011. Inclosa a l'Annex I de la
Directiva Aus 2009/147

Aguilucho lagunero, Arpella
Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie, segons el FND:
Tipus: concentració
Mida: Categoria: present
Protecció: inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres en Règim de
Protecció Especial de 2011. Inclosa a l'Annex I de la Directiva
Aus 2009/147

Hàbitat i distribució
Les espècies agrupades tenen preferència pels hàbitats eminentment aquàtics per desenvolupar les seves funcions vitals:
Alimentació i reproducció. Aquestes aus desenvolupen les seves dues funcions principals als mateixos tipus d'hàbitats:
aiguamolls amb extensos canyissars o amb densa vegetació palustre, no només en aigües dolces sinó també salobres someres
(1150*, 3170*, 6420, 6430). També utilitzen cultius lligats a l'aigua com els arrossars.
Anàlisi del grau de conservació de les espècies a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Ardea purpurea
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global
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Aus associades a hàbitats aquàtics
ES5310081, ES5310082, ES5310084, ES5310087

C

-

-

-

Els FND no recullen la dada del valor de l'avaluació global dels espais per a la conservació favorable de les espècies. No
obstant, la població a cada un d'ells representa del 0-2% de la població del territori nacional.
Circus aeruginosus
Espai
ES5310078, ES5310079, ES5310080, ES5310081,
ES5310082, ES5310083, ES5310084, ES5310085,
ES5310086, ES5310087, ES5310091, ES5310092,
ES5310093

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

-

-

-

Els FND no recullen la dada del valor de l'avaluació global dels espais per a la conservació favorable de les espècies. No
obstant, la població a cada un d'ells representa del 0-2% de la població en el territori nacional
2. Pressions i amenaces
Es considera que les pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats als
quals desenvolupa les seves funcions vitals.
3. Evolució i tendència
L'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, no recull dades
referent a aquestes espècies.

2.3.3.6.2

Aus asociades a hàbitats arbustius

Sota aquesta categoria es troben les següents aus, les quals apareixen al FND per estar referides en l'article 4 de
la Directiva Aus:
Nom científic
Hippolais poliglotta

Silvia cantillans

Luscinia svecica

Silvia communis

Prunella modularis

Silvia conspicillata

Saxicola rubetra

Silvia balearica

Saxicola torquata

Silvia undata

Com s'ha comentat anteriorment, en l'apartat 2.3.1 del present document, únicament es descriuran i
proposaran mesures de gestió sobre aquelles aus que compleixin els criteris establerts, que en aquest cas són les
que apareixen a la següent taula.
Aus asociades a hàbitats arbustius
B-A301-Silvia balearica
Curruca sarda, Busqueret sard
Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie, segons el FND dels diferents espais inclosos a l'àmbit del Pla de Gestió:
Tipus: permanent i reproductora
Mida: rang variable, 10-50 parelles en alguns espais fins 201-500 parelles en altres
Categoria: comú
Protecció: inclosa a la Llista d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial de 2011. inclosa a l'Annex I de la Directiva

133

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

Aus asociades a hàbitats arbustius
Aus 2009/147
Hàbitat i distribució
El seu hàbitat característic el constitueixen els matolls mediterranis, des dels més baixos, més o menys degradats, fins als més
desenvolupats, que creixin en terrenys una mica abruptes amb taques de vegetació mediterrània: margallons, estepars, savinars,
jonqueres, llentiscles, etc., Moltes vegades en mosaic, amb espais nus i arbres dispersos o en pinedes.
A les zones més altes de Mallorca ocupa praderies d'una gramínia coneguda com "càrritx" (Ampelodesma mauretanica), que
apareix esquitxada entre els matolls. Evita els alzinars o medis forestals densos així com les zones agrícoles. Els matolls
regenerats després dels incendis li resulten molt apropiats.
Endemisme de les illes del Mediterrani occidental, amb una distribució limitada a Còrsega, Sardenya i totes les Balears excepte
Menorca.
Hàbitat FND: 4090, 5330, 5430
Anàlisi del grau de conservació de l’espècie a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000222 La Trapa

C

B

A

B

ES5310027 Cimals de la Serra

C

B

C

B

ES5310076, ES5310078, ES5310079, ES5310080,
ES5310081, ES5310082, ES5310083, ES5310084,
ES5310085, ES5310086, ES5310087, ES5310088,
ES5310089, ES5310090, ES5310091, ES5310092,
ES5310093

C

-

-

-

ES5310127 Costa Brava de Tramuntana

C

A

C

A

Del total dels espais on es troba aquesta espècie tan sols tres compten amb avaluació global del valor del lloc per a la
conservació favorable de l'espècie, i aquest es troba entre bo i excel.lent.
2. Pressions i amenaces
Es considera que les Pressions i amenaces que afecten aquesta espècie seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats als
quals desenvolupa les seves funcions vitals, particularment, les següents:
Codi UE

Descripció

A02

Modificació de les pràctiques de cultiu (ej. modernización)

A04.03

Abandonament dels sistemes de pasturatge

A07

Ús de biocides, hormones i químics

A08

Ús de fertilitzants

A10

Concentració parcel.lària

A10.01

Eliminació de límits (bardisses, matolls)

D01.02

Carreteres i autopistes

E

Urbanització, desenvolupament residencial i comercial

Silvia balearica

3. Evolució i tendència
L'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la Directiva, no recull dades
referent a aquesta espècie.
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2.3.3.6.3

Aus associades a hàbitats esteparis i/o de medi agrari

Sota aquesta categoria es troben les següents aus, les quals apareixen al FND per estar referides en l'article 4 de
la Directiva Aus:
Nom científic
Alauda arvensis

Galerida theklae

Anthus campestris

Merops apiaster

Anthus pratensis

Miliaria calandra

Burhinus oedicnemus

Motacilla flava

Calandrella brachidactila

Oenanthe oenanthe

Coturnix coturnix

Com s'ha comentat anteriorment, a l'apartat 2.3.1 del present document, únicament es descriuran i proposaran
mesures de gestió sobre aquelles aus que compleixin els criteris establerts, que en aquest cas són les que
apareixen a la següent taula.
Aus associades a hàbitats esteparis i/o de medi agrari
B-A255-Anthus campestris

B-A133-Burhinus oedicnemus
Bisbita campestre, Titina d’estiu

Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora/concentració;
Mida: 6-10 parelles a ES0000222
Categoria: present. Segons SEO es pot veure en migració a
Balears.
Protecció: Directiva Aus Annex I

Alcaravàn comú, Sebel·lí
Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: permanent;
Mida: rang de 1-50 parelles als diferents espais.
Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I

B-A245-Galerida theklae
Cogujada montesina, Cucullada
Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: permanent;
Mida: rang variable, de 6-100 parelles als diferents espais continguts a l'àmbit del Pla de Gestió
Categoria: present. Segons SEO es pot veure en migració a Balears.
Protecció: Directiva Aus annex I; Llibre vermell VU
Hàbitat i distribució
Aquestes espècies prefereixen els terrenys secs i oberts, sense arribar a ocupar zones àrides (ex. cultius (arbrats) de secà). A
Mallorca els hàbitats més comuns a més a més dels cultius són els matolls i el canyís, en ambdós casos en terrenys oberts i
secs amb pocs arbres. Els hàbitats més arbrats com pinedes, són colonitzats en les vores de les àrees obertes.
Hàbitats no FND: cultius i terres agraries; FND: 5320, 5330, 6220*, 6420
Anàlisi del grau de conservació de les espècies a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Anthus campestris
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Aus associades a hàbitats esteparis i/o de medi agrari
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000222

C

B

C

B

ES5310027

C

A

C

A

L'avaluació global del espai és bona-excel.lent per a la conservació favorable de l'espècie. No obstant les poblacions són
petites (<2% nacional).
Burhinus oedicnemus
Espai

Població

ES5310078, ES5310079, ES5310080, ES5310081,
ES5310082, ES5310084, ES5310085, ES5310086,
ES5310087, ES5310089, ES5310090, ES5310091,
ES5310092, ES5310093

C

Conservació
-

Aïllament
-

Global
-

Els FND no recullen la dada del valor d'avaluació global dels espais per a la conservació favorable de les espècies. No
obstant, la població a cada un d'ells representa del 0-2% de la població al el territori nacional.
Galerida theklae
ES0000222

C

A

C

C

ES5310027

C

A

C

A

ES5310076, ES5310078, ES5310079,
ES5310080, ES5310081, ES5310082,
ES5310083, ES5310084, ES5310085,
ES5310086, ES5310087, ES5310088,
ES5310089, ES5310090, ES5310091,
ES5310092, ES5310093

C

-

-

-

La majoría dels FND no recullen la dada del valor d'avaluació global dels espais per a la conservació favorable de les
espècies. Únicament en dos espais s'afirma que el valor global dels mateixos és significatiu-excel.lent per a la conservació
favorable de l'espècie. No obstant, la població a cada un d'ells representa del 0-2% de la població al territori nacional.
3. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

A02

Modificació de les pràctiques de cultiu (ex. modernizació)

A02.02

Canvi de cultiu (ex. de secà a regadiu)

A04.01.01

Pasturatge intensiu

A04.03

Abandonament dels sistemes de pasturatge

A06.04

Abandonament de cultius

A07

Ús de biocides, hormones i químics

A08

Ús de fertilitzants

A10.01

Eliminació de límits (bardisses, matolls)

D02.01.01

Línies elèctriques i telefòniques suspeses

D01.02

Carreteres i autopistes

D01.04

Línies de ferrocarril, tren d'alta velocitat

E

Urbanització, desenvolupament residencial i comercial

K03.04

Depredació (animals domèstics, ex. Gos, gat)

Anthus
campestris

Burhinus
oedicnemus

Galerida
theklae
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Aus associades a hàbitats esteparis i/o de medi agrari
G05.09

Filats, tanca

G05.11

Mort o lesions per col·lisió

4. Evolució i tendència
No es tenen dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la directiva
hàbitats per a aquestes espècies.

2.3.3.6.4

Aus asociadas a hàbitats forestals

Sota aquesta categoria es troben les següents aus, les quals apareixen al FND per estar referides en l'article 4 de
la Directiva Aus:
Nom científic
Accipiter nisus

Ficedula hipoleuca

Phoenicurus phoenicurus

Silvia atricapilla

Anthus trivialis

Fringilla coelebs

Philloscopus bonelli

Silvia borin

Buteo buteo

Jinx torquilla

Philloscopus collibita

Troglodites troglodites

Caprimulgus europaeus

Lanius senator

Philloscopus sibilatrix

Turdus iliacus

Carduelis cannabina

Luscinia megarhinchos

Philloscopus trochilus

Turdus philomelos

Carduelis carduelis

Milvus migrans

Regulus ignicapillus

Turdus pilaris

Carduelis chloris

Milvus milvus

Regulus regulus

Turdus viscivorus

Carduelis spinus

Muscicapa striata

Scolopax rusticola

Upupa epops

Circaetus gallicus

Otus scops

Serinus serinus

Cuculus canorus

Pernis apivorus

Streptopelia decaocto

Erithacus rubecula

Phoenicurus ochruros

Streptopelia turtur

Com s'ha comentat anteriorment, a l'apartat 2.3.1 del present document, únicament es descriuran i proposaran
mesures de gestió sobre aquelles aus que compleixin els criteris establerts, que en aquest cas són les que
apareixen a la següent taula.
Aus asociadas a hàbitats forestals
B-A074-Milvus milvus
Localització

Milano real, Milà reial
Veure Annex II. Cartografia

B-A224-Caprimulgus europaeus
Chotacabras gris, Enganiapastors
Localització
Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:

Característiques de l’espècie:

Tipus: reproductora/permanent/concentració;

Tipus: reproductora

Mida: Els FND recullen dades de rang variable 1-10 parelles
als diferents espais. Dades més recents59 confirmen almenys
35 parelles reproductores a Mallorca i al voltant de 140
exemplars.

Mida: rang de 1-10 parelles als diferents espais.
Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I

Utilitza el 20% de la superfície xarxa Natura de la Serra de
Tramuntana, incloent 3 dels 45 territoris de cria.
Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I, que conté el Llistat
59

La milana i la xarxa Natura 2000 a Mallorca. GOB, 2013.
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Aus asociadas a hàbitats forestals
d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial de
2011, compta amb Pla de Recuperació a Balears
B-A274-Phoenicurus phoenicurus
Colirrojo real, Coa-roja
Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: concentració.
Mida: Categoria: comú.
Observaciones: Segons l'Anuari Ornitològic de les Illes Balears de l'any 2011, l'espècie és migradora abundant (> 1.000
individus) a Mallorca.
Protecció: Vulnerable en el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011.
Hàbitat i distribució
Milvus milvus
Hàbitat reproductor FND: 5330 i 9540 (pins); alimentació no FND: requereix espais oberts per localitzar aliment,
principalment tanques i sembrats amb cultius de secà, preferiblement amb rata en règim extensiu
Caprimulgus europaeus
Hàbitats FND: 5330, 9320, 9340 i 9540?; Hàbitats no FND: camps oberts de secà i terres baixes.
Phoenicurus phoenicurus
Hàbitats FND: 91B0, 9240, 9320, 9340. Zones arbrades obertes, boscos madurs: rouredes, freixes, salzes.
Anàlisi del grau de conservació de les espècies a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Milvus milvus
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES5310010

C

C

A

C

ES5310027, ES5310080, ES5310081,
ES5310082, ES5310083, ES5310084,
ES5310085, ES5310086, ES5310087,
ES5310088, ES5310089, ES5310090,
ES5310091, ES5310092, ES5310093

C

B

C

B

En termes generals, el valor de l'avaluació global dels espais continguts a l'àmbit de gestió del Pla és bo per a la conservació
favorable de l'espècie.
Caprimulgus europaeus
Espai
ES5310079, ES5310080, ES5310083,
ES5310084, ES5310085, ES5310086,
ES5310087, ES5310088, ES5310089,
ES5310090, ES5310091, ES5310092

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

-

-

-

Cap dels FND recull la dada del valor de l'avaluació global de l‟espai per a la conservació favorable de l'espècie. L'única
informació que aporten és que la població que alberguen representa menys del 2% de la població nacional.
Phoenicurus phoenicurus
Espai
ES0000073, ES0000222

Població

Conservació

Aïllament

Global

D

-

-

-
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Aus asociadas a hàbitats forestals
Cap dels FND recull la dada del valor d'avaluació global del espai per a la conservació favorable de l'espècie. L'única
informació que aporten és que la població és no significativa.
3. Pressions i amenaces

Milvus
milvus

Codi UE

Descripció

A07

Ús de biocides, hormones i químics

D02.01.01

Línies elèctriques i telefòniques suspeses

F05.05

Trets per arma de foc

G05

Altres intrusions i molèsties humanes (atropellaments)

J03.01

Reducció o pèrdua de característiques específiques de l‟hàbitat

J03.02.03

Reducció en l'intercanvi genètic

J03.01.01

Reducció de la disponibilitat de preses (incl. cadàvers)

Caprimulgus
europaeus

Phoenicurus
phoenicurus

4. Evolució i tendència
No es tenen dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la directiva
hàbitats per a aquestes espècies.

2.3.3.6.5

Aus asociades a hàbitats marins

Sota aquesta categoria es troben les següents aus, les quals apareixen al FND per estar referides en l‟article 4 de la
Directiva Aus:
Nom científic
Calonectris diomedea

Larus audouinii

Puffinus mauretanicus

Chlidonias niger

Larus fuscus

Sula bassana

Fratercula arctica

Larus genei

Hidrobates pelagicus

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Com s'ha comentat anteriorment, en l‟apartat 2.3.1 del present document, únicament es descriuran i
proposaran mesures de gestió sobre aquelles aus que compleixin els criteris establerts, que en aquest cas són les
que apareixen a la següent taula.
Aus asociades a hàbitats marins
B-A392-Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Cormoràn moñudo, Corb marí

B-A384-Puffinus mauretanicus

Localització

Localització

Veure Annex II. Cartografia

Pardela balear, Virot petit
Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora/permanent;
Mida: rang variable, 1-50 parelles als diferents espais
Categoria: Protecció: Directiva Aus Annex I, Vulnerable al Catàleg
Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011, compta amb
Pla de Recuperació a Balears
B-A181-Larus audouinii
Gaviota de Audouin, Gavina roja

Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora;
Mida: rang de 51-100 parelles
Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I, En Perill d'extinció en el
Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011, compta
amb Pla de Recuperació a Balears
B-A010-Calonectris diomedea
Pardela cenicienta, Virot gros

Localització

Localització

Veure Annex II. Cartografia

Veure Annex II. Cartografia
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Aus asociades a hàbitats marins
Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora a la majoria dels casos. També
concentració / hivernant;
Mida: de 6-10 parelles a ES5310127, espai al qual es
compta amb dades
Categoria: present a la majoria dels casos, amb excepcions
de rara i molt rara quan es presenta sota els tipuss de
concentració i hivernant (només passa a ES5310127)
Protecció: Directiva Aus Annex I, Vulnerable al Catàleg
Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011, compta amb
Pla de Recuperació a Balears
B-A197-Chlidonias niger
Fumarel comú, Fumarell

Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora
Mida: Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I, Vulnerable al Catàleg
Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011

Localització

Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: concentració;
Mida: Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I, En Perill d'Extinció al
Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011
Hàbitat i distribució

B-A014-Hidrobates pelagicus
Paíño europeo, Noneta
Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora
Mida: Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I, que conté el Llistat
d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial de 2011

Totes les aus tenen com a hàbitat reproductor: 1240; i s'alimenten al mar
Chlidonias niger a més a més pot reproduir-se en 1150*
Anàlisi del grau de conservació de les espècies a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000222, ES0000225, ES5310127

C

B

C

B

ES5310082

B

B

C

C

ES5310078, ES5310081, ES5310084,
C
ES5310087
Dels espais englobats a l'àmbit del Pla de Gestió dels que es tenen dades del seu valor global per a la conservació favorable
de l'espècie, aquest valor varia entre bo i significatiu.
Puffinus mauretanicus
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000222

B

B

C

B

ES5310081, ES5310082, ES5310087

B

-

-

-

Únicament a l'espai ES0000222 es compta amb la dada del valor de l'avaluació global de l‟espai per a la conservació
favorable de l'espècie, i aquest és bo, el que revesteix prou rellevància atès que la població de l'espècie en aquest lloc
representa del 2-10% de la població en el territori nacional.
Larus audouinii
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES5310078, ES5310081, ES5310082,
ES5310084, ES5310087

C

-

-

-

ES5310127

D

-

-

-
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Aus asociades a hàbitats marins
Els FND no revelen informació sobre el valor de l'avaluació global dels espais continguts a l'àmbit de gestió per a la
conservació favorable de l'espècie. No obstant això, les poblacions són petites (<2%) o no significatives.
Calonectris diomedea
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

-

-

-

ES5310081, ES5310082, ES5310087

Cap dels FND recull la dada del valor d'avaluació global del espai per a la conservació favorable de l'espècie. L'única
informació que aporten és que la població que alberguen representa menys del 2% de la població nacional.
Chlidonias niger
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

D

-

-

-

ES5310081, ES5310082, ES5310084

L'única informació que revelen els FND, és la presència no significativa de l'espècie a l'àmbit del Pla de Gestió.
Hidrobates pelagicus
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

-

-

-

ES5310081, ES5310082, ES5310087

Cap dels FND recull la dada del valor d'avaluació global del espai per a la conservació favorable de l'espècie. L'única
informació que aporten és que la població que alberguen representa menys del 2% de la població nacional.
3. Pressions i amenaces

Codi UE
F02.01
F03.02.02
F05.05
F06

G05
H01
H03.01
J03.01
J03.01.01
K03.01
K03.03
K03.04
M01

Descripció

Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

Puffinus
mauretanicus

Larus
audouinii

Calonectris
diomedea

Chlidonias
niger

Hidrobates
pelagicus

Pesca professional amb arts
fixes (captures accidentals)
Espoli de nius
Trets per arma de foc
(Captura accidental durant
els controls de gavià argentat
amb escopeta)
Altres activitats pesqueres.
i.e. variacions a les actuals
pràctiques pesqueres
Altres intrusions i molèsties
humanes
Contaminació d‟aigües
superficials
Abocament d'hidrocarburs al
mar
Reducció o pèrdua de
característiques específiques
de l‟hàbitat
Reducció de la disponibilitat
de preses
Competència (amb gavià
argentat)
Introducció de Malalties
(patògens microbians)
Depredació (gavià argentat,
gossos, gats, rates)
Canvis en les condicions
abiòtiques
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Aus asociades a hàbitats marins
Es considera que les pressions i amenaces que afecten a aquestes espècies seran les mateixes que influeixen sobre els hàbitats
als quals es troben. Es consideren a més a més amenaces per Larus audouinii, Hidrobates pelagicus i Phalacrocorax aristotelis
desmarestii la informació biològica deficient i el dèficit d'interès social per la seva conservació, així com la falta de protecció
de l‟hàbitat de reproducció per al cas de Phalacrocorax aristotelis desmarestii.
4. Evolució i tendència
No es tenen dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la directiva
hàbitats per a aquestes espècies.

2.3.3.6.6

Aus asociades a hàbitats rupícoles

Sota aquesta categoria es troben les següents aus, les quals apareixen al FND per estar referides en l‟article 4 de la
Directiva Aus:

Nom científic
Aegipius monachus

Falco tinnunculus

Apus melba

Hieraaetus pennatus

Aquila chrisaetos

Neophron percnopterus

Falco eleonorae

Ptionoprogne rupestris

Falco peregrinus

Com s'ha comentat anteriorment, en l‟apartat 2.3.1 del present document, únicament es descriuran i
proposaran mesures de gestió sobre aquelles aus que compleixin els criteris establerts, que en aquest cas són les
que apareixen a la següent taula.
Aus asociadas a hàbitats rupícolas
B-A079-Aegipius monachus

B-A092-Hieraaetus pennatus
Buitre negro, Voltor negre

Localització

Veure Annex II. Cartografia

Àguila calzada, Àguila calçada
Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora/concentració/permanent;
Mida: els FND ludeixen a 8 parelles reproductores i 60
individus permanents comptabilitzats a ES5310127
Les dades del Serveis d‟Espècies per 2013 al conjunt de la
Serra donen una xifra de 20 nius ocupats, 18 dels quals
amb posta, i un contigent proper als 100 exemplars.
Categoria: present/comú
Protecció: Directiva Aus Annex I, Vulnerable al Catàleg
Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011, compta amb
Pla de Recuperació a Balears
B-A100-Falco eleonorae
Halcón de Eleonora, Falcó marí

Característiques de l’espècie:
Tipus: permanent/reproductora;
Mida: rang de 1-50 parelles als diferents espais.
Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I, que conté el Llistat
d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial de 2011

Localització

Localització

Veure Annex II. Cartografia

B-A103-Falco peregrinus
Halcón peregrino, Falcó
Veure Annex II. Cartografia
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Aus asociadas a hàbitats rupícolas
Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora
Mida: rang variable, 1-100 parelles als diferents espais
Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I, que conté el Llistat
d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial de
2011

B-A077-Neophron percnopterus
Alimoche comú, Miloca
Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora/concentració/hivernant;
Mida: de 1-5 parelles, segons els FND.
Categoria: rara/molt rara
Protecció: Directiva Aus Annex I, Vulnerable en el Catàleg
Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011, compta amb
Pla de Recuperació a Balears

Característiques de l’espècie:
Tipus: permanent
Mida: rang variable, de 1-50 parelles als diferents espais,
d'acord amb els FND
Els recomptes realitzats des de la Conselleria a les colònies de
la Serra durant el 2004 indiquen un nombre d'exemplars
superior a 500.
Categoria: present
Protecció: Directiva Aus Annex I, que conté el Llistat
d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial de 2011
B-A094-Pandion haliaetus
Àguila pescadora, Àguila peixatera
Localització

Veure Annex II. Cartografia

Característiques de l’espècie:
Tipus: reproductora/concentració/hivernant/permanent;
Mida: de 1-6 parelles
Categoria: rara/present
Protecció: Directiva Aus Annex I, Vulnerable en el Catàleg
Nacional d'Espècies Amenaçades de 2011, compta amb Pla
de Recuperació a Balears

Hàbitat i distribució
El voltor negre s'associa a penya-segats marins i de l'interior, als que nia sobre arbres dispersos i de port destacat.
Hàbitat reproductor: 1240, 8210; alimentació: preses al vol (falcons), alimentació en espais oberts i zones muntanyoses en
règim extensiu (aufrany), alimentació a canyissar (voltor negre); alimentació en hàbitats 1410, 5330, 9320 (àguila calçada)
Anàlisi del grau de conservació de les espècies a l’àmbit del Pla de Gestió
1. Grau de conservació global segons el FND de 2011
Falco eleonorae
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000222, ES5310127

B

A

C

A

ES0000225

B

B

C

B

ES5310087

B

B

C

C

ES5310078, ES5310079, ES5310080, ES5310081,
ES5310082, ES5310083, ES5310084, ES5310085,
C
ES5310086, ES5310088, ES5310091, ES5310092,
ES5310093
La majoria dels FND no recullen la dada del valor d'avaluació global de l‟espai per a la conservació favorable de l'espècie.
Els casos que sí proporcionen informació al respecte, el valor global predominant és excel.lent per a la conservació favorable
de l'espècie. Destaquen els espais ES0000222 i ES5310127 on la població representa 2-10% del total nacional i la seva
conservació és excel.lent
Falco peregrinus
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000222, ES0000225, ES5310009

C

B

C

B

ES5310008, ES5310027

C

B

C

C

ES5310127

C

A

C

A

ES5310078, ES5310079, ES5310080, ES5310081,
ES5310082, ES5310083, ES5310084, ES5310085,

C

-

-

-
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Aus asociadas a hàbitats rupícolas
ES5310086, ES5310087, ES5310088, ES5310089,
ES5310090, ES5310091, ES5310092, ES5310093
No es té informació sobre l'avaluació del valor global de tots els espais per a la conservació favorable de l'espècie. Dels
espais dels que sí que té aquesta informació, el valor global dels espais és principalment bo per a la conservació favorable de
l'espècie. La població de l'espècie a l‟àmbit del pla de gestió representa menys del 2% de la població al territori nacional.
Neophron percnopterus
Espai
ES5310127

Població

Conservació

Aïllament

Global

C

C

B

C

Aquesta espècie únicament es troba al ES5310127, amb una població que representa menys del 2% del total nacional.
L'avaluació del valor global del espai és significativa per a la conservació favorable de la espècie.
Aegipius monachus
Espai
ES5310127
ES5310083, ES5310085, ES5310086, ES5310087,
ES5310088, ES5310089, ES5310090, ES5310091,
ES5310092
ES0000222, ES0000225, ES5310027

Població

Conservació

Aïllament

Global

B

B

A

B

C

-

-

-

D

-

-

-

Del conjunt d'espais englobats a l'àmbit del Pla de Gestió, únicament es tenen dades del valor global del ES5310127 per a
la conservació favorable de l'espècie, on l‟espai és bo per aquesta finalitat. En termes de població aquest espai és el més
rellevant, ja que alberga del 2-10% de la població a nivell nacional
Hieraaetus pennatus
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000225, ES5310008, ES5310027

C

B

C

C

ES5310009

C

B

C

B

ES5310127

C

A

C

A

ES5310078, ES5310079, ES5310080, ES5310081,
ES5310082, ES5310083, ES5310084, ES5310085,
C
ES5310086, ES5310087, ES5310088, ES5310089,
ES5310090, ES5310091, ES5310092, ES5310093
La majoria dels FND no recullen la dada del valor d'avaluació global de l‟espai per a la conservació favorable de l'espècie.
Els casos que si proporcionen informació al respecte, el valor global de cada espai és variable, entre significatiu i excel.lent.
No obstant, la població als diferents espais continguts a l‟àmbit del Pla de Gestió representa del 0-2% de la població al
territori nacional.
Pandion haliaetus
Espai

Població

Conservació

Aïllament

Global

ES0000222, ES5310027

D

-

-

-

ES0000225

B

B

C

B

ES5310078, ES5310087

B

B

C

C

ES5310081, ES5310082, ES5310084, ES5310088,
ES5310093

C

-

-

-

ES5310127

A

A

C

B

El valor de l'avaluació global dels diferents espais continguts a l‟àmbit del Pla de Gestió és significatiu-bo per a la
conservació favorable de l'espècie. L‟espai ES5310127, presenta una població bastant gran (major del 15% del total a nivell
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Aus asociadas a hàbitats rupícolas
nacional), que a més presenta un grau de conservació excel.lent.
3. Pressions i amenaces

Codi UE

Descripció

A07

Ús de biocides, hormones i químics
Línies elèctriques i telefòniques
suspeses

D02.01.01
F03.01

Caça

F03.02.02

Espoli de nius

F05.05

K03.01

Trets per arma de foc
Altres intrusions i molèsties
humanes
Reducció o pèrdua de
característiques específiques de
l‟hàbitat
Reducció de la disponibilitat de
preses
Competència

J01

Incendis

G05
J03.01
J03.01.01

Aegipius
monachus

Hieraaetus
pennatus

Falco
eleonorae

Falco
peregrinus

Neophron
percnopterus

4. Evolució i tendència
No es tenen dades de l'informe sobre els principals resultats del sistema de vigilància que estableix l'article 11 de la directiva
hàbitats per a aquestes espècies.
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2.4
2.4.1

ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS DE FLORA I FAUNA
Introducció

Encara que segons l'article 6.1 de la Directiva 92/43 s'hauran d'establir mesures "que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares", al present Pla
també s‟establiran mesures de conservació per a altres espècies importants de flora i fauna (apartat 3.3 del FND)
que compleixin el criteri:



Espècies de les categories A (incloses a la Llista Vermella) o B (endèmiques) que compleixin a
més a més alguna de les condicions:
o

Estiguin incloses a l'Annex IV Directiva 92/43

o

Estiguin incloses als Llibres o Llistes Vermelles de les Illes Balears, excepte a les categories
Preocupació menor (LC), Dades insuficients (DD) i No avaluat (NE).

o

Estiguin recollides en el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció (Decret
75/2005, de 8 de juliol) i les seves modificacions.

o

Disposin de Pla d'conservació o recuperació vigent a les Illes Balears.

Les espècies incloses a les categories C o D no aniràn acompanyades de mesures en aquest Pla.
2.4.2

Flora

Les espècies de flora incloses al FND en l‟apartat 3.3. són les següents:
Nom científic

Nom científic

Acer opalus subsp. granatense

Helichrisum ambiguum

Aetheorhiza bulbosa subsp. willkommii

Helleborus lividus

Allium antoni-bolosii subsp. antoni-bolosii

Hippocrepis balearica60

Arenaria balearica

Hipericum balearicum

Aristolochia bianorii

Launaea cervicornis

Arum pictum

Linaria aeruginea61

Asplenium majoricum

Lonicera pirenaica subsp. majoricensis

Astragalus balearicus

Lotus tetraphillus

Bellium bellidioides

Micromeria filiformis

Brassica balearica

Micromeria microphilla

Brimeura duvigneaudii

Ophris balearica

Bupleurum barceloi

Pastinaca lucida

Buxus balearica

Phlomis italica

Calamintha rouiana

Pimpinella bicknellii

Carex rorulenta

Policarpon policarpoides62

60

La subespècie present en Serra de Tramuntana es Hippocrepis balearica subsp. balearica.

61

La subespècie present es Linaria aeruginea subsp. pruinosa.

62

La subespècie present es Policarpon polucarpoides subsp. colomense.
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Nom científic

Nom científic

Centaurium bianoris

Primula acaulis subsp. balearica

Cephalaria squamiflora subsp. balearica

Rhamnus ludovici-salvatoris

Crepis triasii

Romulea assumptionis63

Crocus cambessedesii

Rubia angustifolia subsp. angustifolia

Ciclamen balearicum

Scutellaria balearica

Cimbalaria aequitriloba

Senecio rodriguezii

Delphinium pictum subsp. pictum

Sesleria insularis subsp. insularis

Digitalis minor

Sibthorpia africana

Doricnium pentaphillum subsp. fulgurans

Silene mollissima

Dracunculus muscivorus

Soleirolia soleirolii

Driopteris pallida subsp. balearica

Solenopsis minuta subsp. balearica

Erodium reichardii

Teucrium asiaticum

Euphorbia maresii subsp. maresii

Teucrium cossonii subsp. cossonii

Galium crespianum

Teucrium marum subsp. occidentale

Genista

Thapsia gimnesica

cinerea64

Globularia cambessedesii

Thimus richardii subsp. richardii

Únicament es descriuran i proposaran mesures sobre aquelles espècies que compleixin els criteris establerts
anteriorment, que són les següents:
Acer opalus subsp. granatense

Brimeura duvigneaudii
Arce, Rotaboc

-

Protecció

Protecció

Endemisme del nord d'Àfrica, illa de Mallorca i meitat
meridional de la Península Ibèrica.
D'especial Protecció al Catàleg Balear d'Espècies
Amenaçades.

Espècie endèmica de les Illes Balears.
Sensible a l'alteració del seu hàbitat al Catàleg Balear
d'Espècies Amenaçades.

Hàbitat i distribució

Hàbitat i distribució

Esquerdes de roques i parets rocoses dels cims de la Serra
de Tramuntana.
Hàbitats del FND: 8210

Esquerdes i talussos propers al mar, i en llocs humits
costaners.
Hàbitats del FND: 1240, 8210

63

Esta espècie ha cambiado su nom por una revisión taxonómica a Romulea columnae subsp. assumptionis.

64

La subespècie present es la Genista cinerea subsp. leptoclada, sinònim de la espècie Genista majorica.
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Buxus balearica

Cimbalaria aequitriloba
Boj, Boix

Protecció
D'especial Protecció
Amenaçades.

Barba d'ermità
Protecció

al

Catàleg

Balear

d'Espècies

Sensible a l'alteració del seu hàbitat al Catàleg Balear
d'Espècies Amenaçades.

Hàbitat i distribució

Hàbitat i distribució

Vessants de la Serra de Tramuntana, a llocs pedregosos.
També pot aparèixer a prop del mar.
Hàbitats del FND: 5110, 8210

Fissures i esquerdes de roques a zones ombrívoles. Des del
nivell del mar fins a la muntanya.
Hàbitats del FND: 1240, 7220*, 8210

Digitalis minor

Doricnium pentaphillum subsp. fulgurans
Dedalera, Didalera

Ginesta

Protecció

Protecció

Espècie endèmica de les Illes Balears.
D'especial Protecció al Catàleg
Amenaçades.

Vulnerable al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades.
Balear

d'Espècies

Hàbitat i distribució

Hàbitat i distribució

Penyes humides i fissures de roques, tant a zones de sol
com d'ombra.
Hàbitats del FND: 8210

Zones rocoses del litoral
Hàbitats del FND: 1240

Linaria aeruginea subsp. pruinosa

Pimpinella bicknellii
-

Fonollasa borda

Protecció

Protecció

Espècie endèmica de les Illes Balears.
D'especial Protecció al Catàleg
Amenaçades.

Espècie endèmica de les Illes Balears.
Vulnerable en el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades.

Balear

d'Espècies

Hàbitat i distribució

Hàbitat i distribució

Tarteres i substrats rocosos mòbils.
Hàbitats del FND: 8210

Zones ombrívoles dels alzinars i escletxes de penyals.
Hàbitats del FND: 8210, 9340

Primula acaulis subsp. balearica
Hierba de San Pablo mayor, Primavera blanca

Teucrium marum subsp. occidentale

Protecció

Protecció

Espècie endèmica de les Illes Balears.
D'especial Protecció al Catàleg
Amenaçades.

Balear

d'Espècies

Coixinet de monja
Espècie endèmica de les Illes Balears.
D'especial Protecció al Catàleg
Amenaçades.

Balear

d'Espècies

Hàbitat i distribució

Hàbitat i distribució

Vegetació de muntanya. Zones humides i fissures fresques.
Hàbitats del FND: 7220*, 8210

Zones seques, exposades i pedregoses de la muntanya
mallorquina. Sovint es troba colonitzant camins de
muntanya.
Hàbitats del FND: 8210

Thimus richardii subsp. richardii
-
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Protecció
D'especial Protecció
Amenaçades.

al

Catàleg

Balear

d'Espècies

Hàbitat i distribució
Esquerdes de penya-segats ombrívols.
Hàbitats del FND: 1240

2.4.3

Fauna

Les espècies de fauna incloses al FND en l‟apartat 3.3. són les següents:
Grup65

Nom científic

Grup

Nom científic

A

Bufo viridis balearica

I

Thorectes balearicus

A

Rana ridibunda perezi

I

Tudorella ferruginea

I

Allognathus graellsianus

I

Vitrea gasulli

I

Alphasida depressa

M

Apodemus silvaticus

I

Asida barceloi

M

Eliomis quercinus

I

Cirtonus majoricensis

M

Lepus capensis

I

Dasilobus ferrugineus

R

Hemidactilus turcicus

I

Iberellus balearicus

R

Macroprotodon cucullatus

R

Natrix maura

R

Tarentola mauritanica

majoricensis66

I

Limax

I

Malthonica balaearica

I

Roncus neotropicus

Com s'ha comentat en l‟apartat anterior, únicament es descriuran i proposaran mesures sobre aquelles espècies
que compleixin els criteris establerts, que en aquest cas únicament és la següent espècie:
Allognathus graellsianus

Bufo viridis balearica
-

Sapo verde, Calàpet verd

Grup: Inverterbrats (Molusco)

Grup: Amfibis

Protecció
Espècie endèmica de l'illa de Mallorca.
Inclosa en el Llibre Vermell dels Inverterbrats d'Espanya
com a Vulnerable.
D'interès especial al Catàleg Balear d'Espècies
Amenaçades.
Hàbitat i distribució

Protecció
Espècie endèmica de les Illes Balears.
Inclosa en l'Annex IV de la Directiva Hàbitats 92/43. Inclosa en
el Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears de 2006 com a
Vulnerable.

Esquerdes de roques i murs, surt a la superfície en temps
de pluja, colonitza les zones menys degradades de la
serra.
Hàbitats del FND: 8210

Hàbitat i distribució
Proximitat a masses d'aigua dolça, rierols, torrents, etc.
Hàbitats del FND: 1150*, 1310, 3140, 91B0 i 92D0

65

Grup: A=Anfibios, F=Peces, I=Invertebrados, M=Mamíferos, P=Plantas, R=Reptiles.

66

El gènere de l‟espècie Limax majoricensis ha canviat a Limacus.
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2.5 TIPUS D‟HÀBITAT I ESPÈCIES ADDICIONALS
2.5.1

Hàbitats

Com ha quedat reflectit en l‟apartat 2.1.1, la cartografia utilitzada a la redacció del present Pla distingeix alguns
hàbitats que tanmateix no estan recollits als FND dels diferents llocs continguts a l'àmbit del Pla. Són els
hàbitats que es relacionen a continuació, per als quals s'establiran mesures destinades a comprovar i precisar la
seva presència o absència a l'interior de l‟àmbit del Pla:

 1210 Vegetació anual sobre acumulació de restes marines
 1420 Brolles halòfiles mediterrànies i termoatlàntiques (Sarcocornetea fruticosi)
 1430 Brolles halonitròfiles (Pegano-Salsoletea)
 1510* Estepes salines mediterrànies (Limonietalia)
 3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion
 4030 Bruguerars secs europeus
 6110* Prats calcaris o basòfils d‟Alisso-Sedion albi
 7210* Molleres calcàries de Cladium mariscus i amb espècies de Caricion davallianae
 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila
 8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion)
 92A0 Boscos de galeria de Salix alga i Populus alba
 9540 Pinars mediterranis de pins mesogeans endèmics
2.5.2

Espècies

A continuació es descriuen algunes de les espècies addicionals no recollides a cap apartat del FND dels diferents
llocs continguts a l'àmbit de Pla de Gestió, però la seva presència a l'espai es constata per l'existència de
regulacions, mesures per a la seva conservació o la informació més actualitzada disponible (BIOATLES, Anuaris
GOB, albiraments recents, etc.). El Pla establirà mesures destinades a comprovar i precisar la seva presència o
absència a l'àmbit del pla de gestió.
Espècies que haurien d'estar recollides en l’apartat 3.2 d'aquests FND per estar referides en l’article 4 de la
Directiva Aus o llistades en l'Annex II de la Directiva Hàbitats.
Grup

Codi UE

Nom científic

A

1211

Rana perezi

R

1224

Caretta caretta

M

1308

Barbastella barbastellus

M

1309

Pipistrellus pipistrellus

M

1327

Eptesicus serotinus

M

1331

Nictalus leisleri

M

1333

Tadarida teniotis

M

1357

Martes martes
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Grup

Codi UE

Nom científic

M

1360

Genetta genetta

M

1366

Monachus monachus

P

1849

Ruscus aculeatus

M

2016

Pipistrellus kuhlii

D'altra banda, hi ha espècies que haurien d'estar llistades en l‟apartat 3.3 del FND "Altres espècies
importants de flora i fauna" per estar incloses als Annexos IV o V de la Directiva Hàbitats, a les llistes o
llibres vermells nacionals i/o autonòmics, convenis internacionals, o per ser endemismes entre altres raons.
Algunes de les espècies més destacades són:
Denominació

Observacions

Lithothamnium coralloides

Inclosa a l'Annex V de la Directiva Hàbitats. Cal comprovar
la seva existència a l'àmbit del Pla de Gestió.

Phimatholithon calcareum

Inclosa a l'Annex V de la Directiva Hàbitats. Cal comprovar
la seva existència a l'àmbit del Pla de Gestió.

Lithophaga lithophaga
(Dàtil de mar)

Inclosa a l'Annex IV de la Directiva Hàbitats. Cal comprovar
la seva existència a l'àmbit del Pla de Gestió.

Pinna nobilis (Nacra)

Inclosa a l'Annex IV de la Directiva Hàbitats. Cal comprovar
la seva existència a l'àmbit del Pla de Gestió

Corallium rubrum
(Coral rojo)

Inclosa a l'Annex V de la Directiva Hàbitats. Cal comprovar
la seva existència a l'àmbit del Pla de Gestió

Scillarides latus
(Cigarra de mar)

Inclosa a l'Annex V de la Directiva Hàbitats. Cal comprovar
la seva existència a l'àmbit del Pla de Gestió

Així mateix entre la categoria d'altres espècies importants de flora i fauna (apartat 3.3 de l'FND) haurien de
considerar-se també les següents espècies:

1. Incloses al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció:

 Agrostis barceloi: A "perill d'extinció" al D75/2005. Objecte d'un Pla de Conservació de la Flora Amenaçada
del Puig Major

 Ligusticum huteri: A "perill d'extinció" al D75/2005. Objecte d'un Pla de Conservació de la Flora
Amenaçada del Puig Major

 Cotoneaster majoricensis: En "perill d'extinció" al D75/2005. Objecte d'un Pla de Conservació de la Flora
Amenaçada del Puig Major

 Thimus herba-barona: En "perill d'extinció" al D75/2005.
 Brimeura duvigneaudii: Sensible a l'alteració de l‟hàbitat al D75/2005. És una categoria d‟amenaça igual que
en "perill d'extinció" i "vulnerable”






Quercus suber: “Sensible a l'alteració del hábitat” al D75/2005.
Arenaria bolosii: “Vulnerable” al D75/2005.
Cephalanthera rubra: “Vulnerable” al D75/2005.
Euphorbia fontqueriana. “Vulnerable” al D75/2005.
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 Gimnadenia conopsea. “Vulnerable” al D75/2005.
 Neottia nidus-avis. “Vulnerable” al D75/2005.
 Orchis cazorlensis. “Vulnerable” al D75/2005. Part de les seves poblacions són objecte del Pla de
Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major

 Pimpinella bicknellii. “Vulnerable” al D75/2005
 Taxus baccata: Catalogada com "d'Especial Protecció" D75/2005. Espècie objecte d'un Pla de maneig.
 Acer opalus ssp. granatense. D‟"Especial Protecció" al D75/2005. Part de les seves poblacions són objecte del
Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major.

 Buxus balearica. Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005.
 Digitalis minor. Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005.
 Ilex aquifolium. Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005. Part de les seves poblacions són objecte
del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major.






Linaria aeruginea ssp. pruïnosa. Catalogada como de “Especial protecció” D75/2005.
Pancratium maritimum. Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005.
Pinus halepensis ssp. ceciliae. Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005.
Primula acaulis ssp. balearica. Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005. Part de les seves
poblacions són objecte del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major.

 Thimus reichardii ssp. reichardii. Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005.
 Vitex agnus-castus: Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005.
 Tamarix sp. Catalogada com “d‟Especial Protecció” D75/2005.
2. Incloses al Llibre Vermell:

 Asplenium fontanum ssp. fontanum: En “perill crític”.
 Asplenium majoricum: “Vulnerable”.
 Cistopteris fragilis ssp. fragilis. A "perill crític". Objecte del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del
Puig Major.











Driopteris filix-mas. A "perill crític". Objecte del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major.
Driopteris tirrhena. A "perill crític". Objecte del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major.
Polistichum aculeatum. A "perill". Objecte del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major.
Polistichum setiferum. A "perill". Objecte del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major
Isoetes histrix. En “perill”.
Juniperus phoenicea ssp. phoenicea. “Vulnerable”.
Pistacia terebinthus. En “perill”.
Anthriscus caucalis. En “perill crític”.
Helichrisum microphillum. “Vulnerable”.
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 Hieracium amplexicaule. En "perill crític". Objecte del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig
Major.





















Lonicera pirenaica ssp. majoricensis. “Vulnerable”.
Scleranthus verticillatus. “Vulnerable”.
Helianthemum apenninum ssp. apenninum. “Vulnerable”.
Helianthemum scopulicolum. “Vulnerable”.
Euphorbia maresii ssp. balearica.“Vulnerable”.
Euphorbia squamigera.“Vulnerable”.
Genista valdes-bermejoi.“Vulnerable”.
Ononis crispa ssp. zschackei.“Vulnerable”.
Hipericum hircinum ssp. Cambessedesii: “Vulnerable”.
Calamintha rouiana.“Vulnerable”.
Monotropa hipopitis.“Vulnerable”.
Poligala vulgaris.“Vulnerable”.
Amelanchier ovalis. En "perill".
Rosa squarrosa. En "perill".
Chaenorhinum rodriguezii.“Vulnerable”.
Soleirolia soleirolii.“Vulnerable”.
Urtica atrovirens ssp. bianorii. “Vulnerable”.
Colchicum lusitanum. En "perill". Objecte del Pla de Conservació de la Flora Amenaçada del Puig Major.
Potamogeton lucens. En “perill”.

2.6 PROCESSOS ECOLÒGICS I CONNECTIVITAT
Connectivitat de Praderies de Posidònia oceànica
La Posidònia oceànica és present al llarg de tot el litoral de les Illes Balears a excepció de zones concretes derivat
de l'impacte d'actuacions humanes (extracció de sorres, contaminació, barreres en la dinàmica litoral natural,
pesca d'arrossegament entre d'altres) i a àrees naturals no propícies per a l'existència d'aquest hàbitat.
En el cas dels LIC considerats en aquest pla amb àmbit marion, Posidònia oceànica és present en tots ells i
l'extensió de les praderies supera, en la majoria dels casos, els límits dels LIC i per tant, la seva integritat ha de ser
mantinguda evitant, en el possible, la fragmentació de l'hàbitat. Les mesures de gestió proposades en el Pla per a
aquest hàbitat, s'han de tenir en compte per quan es duguin a terme actuacions que puguin provocar pèrdua de
connectivitat per fragmentació o destrucció de les praderies.
Connectivitat per espècies (Tursiops truncatus)
En el cas d'aquesta espècie, la connectivitat de l'espai marí on pot trobar-se dins dels LIC i fora d'ells és crítica
donada la seva mobilitat.
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2.7 PRINCIPALS USOS PRESENTS AL TERRITORI
2.7.1

Agricultura i ramaderia

La importància de l'agricultura a les últimes dècades ha disminuït molt a Mallorca i especialment a la Serra de
Tramuntana.
El desenvolupament turístic al començament dels anys 60 va introduir canvis profunds a una societat molt
tradicional, amb una economia basada en l'agricultura de secà. El fenomen turístic ha influït definitivament en
l'alteració de les tradicions del medi rural; si descapitalització, progressiu abandonament i conversió a mig urbà,
especialment als Municipis costaners, els menys productius des del punt de vista agrari.
La Superfície Agrària Útil (SAU) és el conjunt de terres que estàn cultivades o en condicions de ser-ho únicament
mitjançant tasques agronòmiques. El conjunt de la superfície de terres llaurades i terres per a pastures
permanents proporciona la SAU.
Les terres llaurades reben cures culturals independentment de l'aprofitament que tinguin. Comprenen: cultius
herbacis, guarets, horts familiars i cultius llenyosos.
Les pastures permanents estan dedicats de manera permanent (5 anys o més) a la producció d'herba.
Comprenen: prats i altres pastures que s'han utilitzat per a bestiar.
Segons dades del Cens Agrari de 2009, dels Municipis inclosos a l'àmbit del Pla de Gestió amb major SAU
(percentatge sobre la superfície del municipi) són Mancor de la Vall (72,05%) i Campanet (56,84%). Els
Municipis amb menor SAU són Banyalbufar (6,10%), Andratx (7,07%), Estellencs (15,88%) i Valldemossa
(17,72%). Segons dades del Cens Agrari de 2009, considerant la distribució segons l'ús de la SAU, les terres
llaurades ocupen al voltant del dels Municipis a l‟àmbit d'aquest Pla, mentre que les terres per a pastures
permanents voltant del 6%.
Respecte a la ramaderia, la manca de prats naturals i les deficiències estructurals de la producció agrària balear
han provocat que no hagi tingut un paper important. Mallorca s'ha caracteritzat per una ramaderia ovina i, en
menor mesura, caprina en ambdós casos de caràcter extensiu.
El Paratge Natural de la Serra de Tramuntana té constància de només 8 actuacions relacionades amb els
aprofitaments de pastures, de les quals el 75% van ser sol·licitades durant els anys 2008-09 i l‟espai on s'han dut
a terme majoritariamente aquestes actuacions va ser el LIC / ZEPA Cimals de la Serra (ES5310027).
2.7.2

Gestió forestal

La muntanya ha estat un medi tradicionalment vinculat a l'explotació forestal, en contraposició a la dominància
agrícola de les terres del Pla. Aquesta circumstància explica que la Serra sigui on la superfície forestal té avui un
desenvolupament més gran i que puguin trobar-se a les unitats de bosc més compactes i en millor grau de
conservació.
La situació actual dels boscos és el resultat del desenvolupament d'activitats tradicionals (obtenció de fusta,
llenya i altres productes forestals i pastura per al bestiar) juntament amb el procés d'abandonament més recent
de les mateixes i l'aparició de noves formes d‟ús.
Tant la pràctica de crema duta a terme pels pastors per obtenir un ràpid rebrot de les plantes arbustives com els
Incendis ocasionats per altres agents han produït la desaparició de la vegetació en molts llocs de la muntanya. El
foc ha estat especialment negatiu en aquelles zones que, per les seves característiques topogràfiques, han patit
l'acceleració dels processos erosius i la pèrdua de sòl.
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L'explotació dels vedats de caça i l'aprofitament de la llenya, aquest últim en menor quantitat, són les principals
fonts d'ingressos dels sistemes forestals. L'activitat d'explotació de la fusta és escassa i es limita, en molts casos,
tales puntuals (huroneo) i desbrossaments forestals.
El 67 % de la superfície de Serra de Tramuntana és forestal. Segons dades del III Pla General contra Incendis
Forestals de les Illes Balears, a la Serra de Tramuntana, destaquen les cobertures de Pinus halepensis amb 8.692,94
ha, Quercus ilex amb 5.405,11 ha i, en menor percentatge, Olea europaea, Olea europaea silvestris i Ceratonia siliqua.
Des de 2008 fins al moment de redacció del present Pla a l‟actualitat, el Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana ha tramitat més de 160167 sol·licituds d'informe en relació a la gestió forestal de les quals 114 han
estat l‟establiment d‟àrees de defensa contra incendis forestals, 51 controls d'aprofitaments forestals i un
nombre força inferior de modificacions de coberta vegetal tan sols 2 tractaments preventius contra Incendis
forestals (al terme municipal de Valldemossa, fora de la xarxa Natura 2000).
El 2013, a espais de la Xarxa Natura 2000 situats a la serra de Tramuntana, es van tramitar 88 sol·licituds de
controls preventius de cremes, 53 controls d'aprofitament forestal, 2 faixes de defensa contra Incendis forestals i
2 sol·licituds d'establiment d'àrea de defensa contra incendis forestals.
2.7.3

Caça

A les Illes Balears hi ha aproximadament unes 27.000 llicències de caça; 88 societats federatives; entre 10.000 i
12.000 afiliats; i 1.027 vedats, dels quals 281 s'ubiquen dins l‟àmbit territorial de la Xarxa Natura 2000 del
Paratge Natural Serra de Tramuntana, ocupant una superfície aproximada de 31.828 ha, que representen el
73,56% de la seva superfície.
A la Serra de Tramuntana es practiquen de forma majoritaria la caça amb escopeta i gos de mostra i la caça de
tords amb filats. Les espècies cinegètiques més comuns en la caça menor són: tords (Turdus philomelos), perdius
(Alectoris rufa), tudons (Columba palumbus), conills (Orictolagus cuniculus), guatlles (Coturnix coturnix) i llebres
(Lepus capensis).
També destaca la caça de la cabra dorada (Capra hircus) que comença a despertar un notable interès turístic i
socioeconòmic, és l'única espècie cinegètica classificada com de caça major.
Els Municipis que tenen més vedats de caça són Pollença, Calvià i Bunyola. Respecte a la superfície, els que
disposen d'una major quantitat d‟hectàrees són Pollença, Calvià, Esporles, Bunyola i Andratx.
Els principals Municipis amb presència de vedats de caça dins de l' Àmbit del Pla de Gestió són: Alaró,
Banyalbufar, Bunyola, Deià, Escorca, Esporles, Mancor de la Vall, Pollença, Selva i Sóller.
Durant el període comprès entre 2008-2010, es van registrar 11 sol·licituds referents a l'aprovació de plans
tècnics de caça. Bona part de l‟àmbit territorial que abasten es troba inclòs a la Xarxa Natura 2000,
concretament als LIC d'Es Teix (ES5310009), Costa Brava de Tramuntana (ES5310127), Es Boixos (ES5310083)
i Formentor (ES5310093).
La forta tradició cinegètica als municipis de la Serra queda evidenciada pel nombre de llicències de caça i per la
proporció de caçadores que hi ha a cada municipi, on molts superenla mitjana balear. Així els majors
Percentatges de caçadores per municipi es donen a Mancor de la Vall, Esporles, Valldemossa, Alaró, Selva i
Sóller.
L'època de caça es redueix a 5 mesos a l‟any, excepte els plans intensius de caça major que es realitzen a la
Península de Formentor tot l'any. Perquè l'activitat cinegètica sigui rendible, s'executen actuacions encaminades
a potenciar la fauna existent mitjançant sembres o repoblacions.
Les principals espècies objecte de caça són: Orictolagus cuniculus, Alectoris rufa, Coturnix coturnix, Columba palumbus,
Turdus philomelos, Scolopax rusticola, Capra hircus, Phasianus colchicus
2.7.4

Pesca

A l'àmbit de la serra de Tramuntana hi ha tres ports d'interès, que es troben respectivament a Sóller, a Andratx i
Pollença.
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A més a més d'aquests tres ports, hi ha diferents nuclis pesquers freqüentats per pescadors aficionats, com els
d‟Estellencs, sa Pedra de s‟Ase, cala de Banyalbufar, des Canonge, s‟Estaca, cala Deià, sa Calobra i cala Sant
Vicenç.
La pesca recreativa presenta variació estacional, amb un màxim de pescadors a l'estiu i un mínim a l'hivern. En
canvi, la categoria de pesca submarina presenta un nombre de practicants molt per sota i similar en totes les
estacions. En tot cas, a la zona de Tramuntana, la pesca recreativa majoritaria és la pesca des de terra.
Als voltants dels ports pesquers, hi ha ports esportius i clubs nàutics, que disposen d'infraestructures i
instal·lacions per atendre les embarcacions de tipus turístic. A Serra de Tramuntana hi ha 6, tres al municipi
d‟Andratx, un al municipi de Sóller amb 183 amarratges i dos al municipi de Pollença, que compten amb una
capacitat superior als 2.000 amarratges.
2.7.5

Ús públic

No existeix, per l'àmbit de gestió del Pla, un pla d‟ús públic. No obstant això, compta amb un equip qualificat
d'educadors ambientals.
Els principals equipaments disponibles a l'entorn de l‟àmbit del Pla són el centre d'interpretació de Ca s'Amitger
i el centre d'Educació Ambiental de Binifaldó, situats tots dos al LIC / ZEPA Cimals de la Serra (ES5310027) al
terme municipal d‟Escorca, així com el Centre d'Interpretació de ses Fons Ufanes, que no obstant això no està
inclòs dins de cap espai xarxa Natura 2000.
Les demandes d'oci de la societat han canviat en les últimes dècades, on el turisme de natura cada vegada és més
exigent amb la qualitat de l‟entorn. Entre els principals canvis d'ús del territori destaquen els recreatius, educatius
i turístics, com així ho mostra la següent gràfica de l'increment anual de sol·licituds per al desenvolupament
d'activitats recreatives i esportives (ex. accés al Puig Major al LIC Cimals de la Serra (ES5310027) i les activitats i
esports de risc - escalada, descens de torrents, barranquisme - a l'àmbit territorial de la xarxa Natura 2000 de la
Serra de Tramuntana).
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(*)el període comprèn de l'1 de gener al 31 juliol 2012

Les principals activitats ludicoesportives que es desenvolupen al territori inclouen: senderisme, cicloturisme,
curses de muntanya, barranquisme / descens de torrents, escalada, espeleologia i acampada / bivac.
El senderisme és sens dubte, l'activitat ludicoesportiva més practicada, destacant el gran nombre de sol·licituds
d'autorització realitzades per la pujada del Puig Major.
Entre els principals torrents en què es práctica barranquisme destaquen: Coanegra, Almadrà, Na Mora, Mortitx,
na Mora i Barranc de Biniaraix.
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L'escalada juntament amb l'espeleologia són altres activitats de risc amb demanda creixent. Destaquen com a
llocs més sol·licitats pels escaladors port i S'Estret de Valldemossa, el Fumat a Pollença; sa Gubia i els Fraguel a
Bunyola, el castell d'Alaró i sa Bastida a Alaró.
2.7.6

Investigació i conservació d‟espècies

Des de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Paratge Natural, s'ha incentivat la investigació relacionada
amb els valors de l'espai. Amb aquesta intenció es va dotar l‟espai d'un equipament adequat per al
desenvolupament de tasques d'investigació: el Centre de Seguiment i Recerca de la Biodiversitat del Paratge
Natural de la Serra de Tramuntana. Es troba a la mateixa edificació del Centre d'Educació Ambiental de
Binifaldó al terme municipal d'Escorca. I també a l‟àmbit del LIC i ZEPA Cimals de la Serra (ES5310027).
Des de 2008 fins a l'actualitat, s'ha registrat 86 sol·licituds d'autoritzacions d'inventaris, censos o estudis de les
quals 96,5% es troben dins de l'àmbit territorial de la xarxa Natura 2000 de la Serra de Tramuntana entre les
quals predominen les dedicades a la fauna, gairebé amb un 63% enfront dels 37% de la flora.
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3

OBJECTIUS DE CONSERVACIÓ I MESURES PROPOSADES

3.1

DEFINICIONS I JUSTIFICACIÓ

La metodologia emprada per a l'organització d'aquesta part del Pla ha estat l'enfocament de Marc Lògic.
Aquest mètode considera que l'execució del Pla s'ha d'abordar com una sèrie d'esdeveniments amb una relació
causal entre ells. D'aquesta manera s'estructura com un conjunt de taules que recullen, de manera lògica i
sistemàtica, les mesures de conservació necessàries per a assolir determinats objectius operatius, que en conjunt
contribuiran a assolir l'objectiu general de conservació de cada hàbitat. La consecució d'aquests objectius és
essencial per assolir l'objectiu de conservació a nivell de lloc, que en la seva accepció més general consisteix en
l'especificació de la fita global per a les espècies o tipus d'hàbitat pels quals un lloc és designat, per a què el lloc
contribueixi a mantenir o assolir l'Estat de Conservació Favorable dels mateixos a escala nacional, de regió
biogeogràfica o europea67.
En essència, els elements que conformen cada taula seran, mesures de conservació, objectius operatius i
l'objectiu global, elaborant una taula per a cada hàbitat dels existents en les ZEC. S'aporta també un conjunt
d'indicadors per avaluar el grau d'execució del Pla i d'assoliment dels objectius.
Aquests elements de la planificació es defineixen de la següent manera:

 Objectius de conservació. Es defineixen com l'estat global de l'hàbitat i/o espècie que es pretén assolir
com a conseqüència de l'aplicació del Pla. S'han establert atenent al seu Valor Global del grau de conservació
en el lloc, segons s'ha recollit en les fitxes dels apartats 2.2 i 2.3. Seran establerts de la següent manera:
o

Quan el valor global sigui A (excel·lent), l'objectiu de conservació serà mantenir aquest valor.

o

Quan el valor global sigui B (bo) o C (significatiu), l'objectiu de conservació serà incrementar al valor
immediatament superior (C o B, respectivamet).

 Objectius operatius. Es defineixen com l'estat parcial de l'hàbitat i/o espècie que es pretén assolir com a
conseqüència de l'aplicació del Pla. La seva definició s'ha realitzat atenent a les següents consideracions:
o

Preservació del funcionament d'aquells factors ecològics propis de la dinàmica natural de l'hàbitat,
susceptibles de ser modificats amb la gestió.

o

Actuació directa sobre les pressions o amenaces d'origen antròpic que experimenta l'hàbitat o espècie.

 Mesures per assolir els objectius operatius, classificades segons les següents categories:
o

Mesures estratègiques: directrius d'àmbit general proposades a fi de facilitar l'execució de les mesures
incloses en les següents categories; al·ludeixen a la coordinació d'agents, l'establiment d'acords o
l'aprofundiment del coneixement d'hàbitats o espècies.

o

Normes reguladores: preceptes o regles l'aplicació en l'espai que permetrien la restricció i/o
eliminació indirecta de les pressions o amenaces detectades. Amb caràcter general no s'inclouran
indicadors de seguiment sobre aquestes mesures.

o

Mesures executives: accions operatives d'aplicació directa a les ZEC pel control de les pressions o
amenaces detectades.

La prescripció de totes aquestes mesures s'ha recolzat en les següents fonts de referència:

 Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España para el período de financiación
2014-2020, realizat en el marc del programa LIFE (LIFE11NAT/ES/700)
67

Commission notes. Setting conservation objectives for Natura 2000 sites.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm (Novembre 2013)
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 VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en
España. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

 Plans de conservació i recuperació específics d'espècies de les Illes Balears
 Altres documents de referència, entre els quals destaquen:
o

Llorens, L., Gil Vives, L., i Tébar, F.J. 2007 La vegetación de l’Illa de Mallorca. Bases per a la interpretació i
gestió d’hàbitats. Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears

o

Íñigo, A., Infante, O., López, V., Valls, J. i Atienza, J.C. 2010. Directrices para la redacción de Planes de
Gestión de la Red Natura 2000 y medidas especiales para llevar a cabo en las ZEPA. SEO/BirdLife, Madrid

La selecció dels elements del Pla esmentats anteriorment s'ha basat en el diagnòstic d'hàbitats i espècies dels
apartats 2.2 i 2.3. Partint d'aquesta informació s'ha establert una relació causa-efecte dels problemes detectats i
la seva influència sobre els factors ecològics que s'han de mantenir inalterats per garantir un grau de conservació
favorable de cada hàbitat; aquesta anàlisi s'ha sintetitzat en un arbre de problemes (Annex IV). Transformant
l'arbre de problemes en un arbre d'objectius, s'han identificat els objectius operatius i les mesures necessàries
per a assolir-los.
En relació amb les espècies, s'ha determinat que el seu grau de conservació depèn primerament de la conservació
favorable dels hàbitats que ocupen en algun moment del seu cicle vital (migració, reproducció, etc). Per aquest
motiu la conservació del Pla es centrarà en aquelles mesures que contribueixin a la millora del grau de
conservació favorable d'aquests hàbitats, assignats en les fitxes de les espècies de l'apartat 2.3.
Determinades pressions i/o amenaces que afecten a l'àmbit de les ZEC es podrien produir fora dels límits
d'aquest. En aquestes situacions es prescriuen les mesures més apropiades per garantir el grau de conservació
favorable dels hàbitats i/o espècies en l'àmbit de les ZEC. L'extensió de l'àmbit del Pla fora dels límits de les ZEC
queda justificada en atenció a l'article 45.3 de la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, sobre
l'obligació de mantenir els hàbitats en bon estat fora de XN2000 i la Circular del Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori de 7 de desembre de 201168.
3.2 OBJECTIUS DE CONSERVACIÓ GENERALS I PRIORITATS D'INTERVENCIÓ
El Pla de Gestió estableix tres ordres de prioritat d'intervenció sobre els hàbitats presents en les ZEC, en base als
següents criteris:
1. PRIORITAT ALTA: Hàbitats prioritaris segons l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE. Així mateix també
s'inclouen en aquest ordre els hàbitats amb valor global Desconegut, estiguin o no inclosos en el FND.
2. PRIORITAT MITJANA: Hàbitats no prioritaris segons l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE, sempre que
presentin Valor Global del grau de conservació en una categoria inferior a A (excel·lent) i/o la seva Tendència
de grau inferior a Estable.
3. PRIORITAT BAIXA: Resta d'hàbitats.
Dins cada categoria, la prioritat d'intervenció s'hauria d'establir en atenció al següent ordre de prelació:
1. L'hàbitat que presenti Valor Global del grau de conservació en una categoria inferior:
Cinquè. Informes o autoritzacions relatius a projectes, obres o activitats inclosos en les àrees de prevenció de riscs i àrees de protecció
territorial, fora de l‟ambit PORN i de la Xarxa Natura 2000. Circular del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre la unificació de criteris
d’interpretació de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears; de la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de relevancia ambiental de les Illes Balears (LECO) i dels instruments d’ordenació dels espais naturals
protegits a l’empara de la legislació ambiental
68
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a.

C (significatiu) té prioritat sobre B (bo).

b. B (bo) té prioritat sobre A (excel·lent).
D'aquesta mateixa manera, es prioritzarà la intervenció en les ZEC en relació a un mateix hàbitat. És a
dir, donat un mateix hàbitat amb diferents localitzacions (ZEC) i diferent grau de conservació global en
les mateixes, es proposa actuar primer en aquelles ZEC en què l'hàbitat té pitjor grau de conservació
global (ex. Primer s'actuarà en les ZEC en les que l'hàbitat està en C, després en les que està en B i
després en les que està en A).
2. A igualtat de Valor Global del grau de conservació, el que presenti major superfície en l'àmbit del Pla, en
relació a la superfície total que ocupa aquest hàbitat en la Xarxa Natura 2000 de les Balears.
3. A igualtat dels criteris anteriors, l'hàbitat que sustenta un major nombre d'espècies de l'Annex II i IV de
la Directiva Hàbitats, de l'Annex IV de la Llei 42/2007 o Protegides pel Catàleg Balear d'Espècies
Amenaçades.

Hàbitat\
Espècie69

Sup. màx.
hàbitat en
ZEC (ha)70

Sup. hàbitat a
les IB (ha)

Valor global
ZEC

Tendència

Objectiu de
conservació

Prioritat

TIPUS D’HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
1120*
1150*
1240
1310
1410

Sense
dades
Sense
dades
450,00
Sense
dades
Sense
dades

30.808,08

Desconegut

Desconeguda

Determinar

Alta

1.392,12

Desconegut

Estable

Determinar

Alta

2.027,88

Entre A i B

Decreixent

Millorar B a A
Mantenir A

Mitjana

1.030,39

Desconegut

Estable

Determinar

Alta

1.339,11

Desconegut

Estable

Determinar

Alta

3140

26,03

849,04

Entre A i B

Estable

Millorar B a A
Mantenir A

Mitjana

3150

0,78

492,77

B, Bo

Decreixent

Millorar B a A

Mitjana

3170*

337,99

831,56

A, excel·lent

Estable

Mantenir A

Alta

4090

16.308,04

3.778,83

Entre A i B

Estable

Millorar B a A
Mantenir A

Mitjana

5110

2.218,26

682,13

A, excel·lent

Estable

Mantenir A

Baixa

Les dades de la taula relatives a Superfície d'hàbitat Illes Balears i Valor Global de l'ZEC s'han obtingut de la base de dades CNTRYES. La
dada de superfície d'hàbitat a l'ZEC, s'ha obtingut a partir de la millor cartografia disponible i la informació de Tendència, procedeix de
l'Informe de Illes Balears sobre l'aplicació del Article 17 de la Directiva Hàbitat per al període 2007-2012.
69

Superfície màxima per la qual s'estén l'hàbitat en la totalitat de l'àmbit del Pla de Gestió, encara que pugui estar present en cobertures
inferiors al 100% (vegeu epígraf 2.2.1.). Ja que les cobertures que ocupa l'hàbitat en aquesta superfície poden ser inferiors al 100% de la
mateixa, el valor d'aquesta casella pot ser superior a la següent, "Superfície d'hàbitat a Illes Balears”
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Hàbitat\
Espècie69

Sup. màx.
hàbitat en
ZEC (ha)70

Sup. hàbitat a
les IB (ha)

Valor global
ZEC

Tendència

Objectiu de
conservació

Prioritat

5230*

75,09

176,32

A, excel·lent

Estable

Mantenir A

Alta

5320

31,63

424,79

A, excel·lent

Estable

Mantenir A

Baixa
Mitjana

5330

27.537,98

29.057,73

Entre A i C

Estable

Millorar C a B
Millorar B a A
Mantenir A

5430

16,48

374,49

B, Bo

Decreixent

Millorar B a A

Mitjana
Alta
Mitjana

6220*

17.129,22

4.411,65

Entre A i B

Desconeguda

Millorar B a A
Mantenir A

6420

150,89

439,56

A, excel·lent

Decreixent

Mantenir A

6430

1.920,67

680,63

Entre A i B

Estable

7220*

246,55

904,05

Entre A i C

Estable

8210

999,54

1571,98

Entre A i C

Estable

385,55

Desconegut

Estable

Determinar

Alta

422,76

Desconegut

Estable

Determinar

Alta

8220
8310

Sense
dades
Sense
dades

Millorar B a A
Mantenir A
Millorar C a B
Millorar B a A
Mantenir A
Millorar C a B
Millorar B a A
Mantenir A

Mitjana
Alta

Mitjana

91B0

6,98

356,55

Entre A i B

IncrementantEstable

Millorar B a A
Mantenir A

Mitjana

9240

870,85

75,52

A, excel·lent

Estable

Mantenir A

Baixa

92D0

49,75

1.122,51

Entre A i B

Estable

9320

24.891,05

20.018,01

Entre A i C

IncrementantEstable

9340

12.625,82

8.218,65

Entre A i C

Decreixent

Millorar B a A
Mantenir A
Millorar C a B
Millorar B a A
Mantenir A
Millorar C a B
Millorar B a A
Mantenir A

Mitjana
Mitjana

Mitjana

HÀBITATS ADDICIONALS
1210
1420
1430
1510*
3290
4030

Sense
dades
Sense
dades
Sense
dades
Sense
dades
Sense
dades
Sense
dades

1.000,86
1.512,97
393,49
1.362,87
Sense dades
1.623,27

Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut

Estable-Decreixent

Determinar

Alta

Estable

Determinar

Alta

Estable

Determinar

Alta

Estable

Determinar

Alta

Desconeguda

Determinar

Alta

Estable

Determinar

Alta
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Hàbitat\
Espècie69
6110*
7210*
8130
8230
92A0
9540

Sup. màx.
hàbitat en
ZEC (ha)70
Sense
dades
Sense
dades
Sense
dades
Sense
dades
Sense
dades
Sense
dades

Sup. hàbitat a
les IB (ha)
6,95
159,97
Sense dades
Sense dades
149,25
1.678,39

Valor global
ZEC

Tendència

Objectiu de
conservació

Prioritat

Estable

Determinar

Alta

Estable

Determinar

Alta

Desconeguda

Determinar

Alta

Desconeguda

Determinar

Alta

Estable

Determinar

Alta

Incrementant

Determinar

Baixa

Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut

3.3 SÍNTESI DE MESURES PROPOSADES PER HÀBITATS I ESPÈCIES
A continuació es presenten dues taules, cadascuna de les quals recull el catàleg de mesures proposades per
hàbitats i espècies respectivament. L'estructura de les taules respon a les següents indicacions:

 La primera taula agrupa el conjunt de mesures proposades per als hàbitats i incloses als apartats 3.4 i 3.7.
La informació recollida en aquesta taula respon als següents criteris:
o

S'han ombrejat en color beix els hàbitats addicionals.

o

Les mesures numerades a la primera columna són aquelles que s'apliquen de manera horitzontal a
tots els hàbitats, emprant la mateixa numeració que es recull en la primera taula de l'apartat 3.4.

o

Les mesures que només s'apliquen sobre determinats hàbitats apareixen numerades a les cel·les
corresponents, aquesta numeració és la mateixa que es recull en les taules elaborades per cada hàbitat
i incloses en els apartats 3.4 i 3.7.

 La segona taula agrupa el conjunt de mesures proposades per a les espècies i incloses als apartats 3.5, 3.6 i
3.7. La informació recollida en aquesta taula respon als següents criteris:



En color blau s'han ombrejat les espècies d'interès comunitari
En color marró s'han ombrejat les espècies recollides a l'apartat 3.3 del FND, és a dir "Altres espècies
importants de flora i fauna".

 En color beix s'han ombrejat les espècies addicionals
Cada mesura apareix numerada en les cel·les corresponents a les espècies sobre les que aplica, aquesta
numeració és la mateixa que es recull en les taules incloses als apartats 3.5, 3.6 i 3.7.
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Hàbitats
addicionals

9340

9320

92D0

9240

91B0

8310

8220

8210

7220*

6430

6420

6220*

5430

5330

5320

5230*

5110

4090

3170*

3150

3140

1410

1310

1240

1150*

1120*
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MESURES ESTRATÈGIQUES (MS)
1.1. Posar en marxa mecanismes de col·laboració i coordinació per a l'aplicació del Pla amb òrgans de
l'administració nacional, autonòmica i local amb competència en el territori, així com amb entitats i
organitzacions socials o professionals.
1.2. Establir mesures de prevenció i de restauració d'incendis forestals i disposar de mitjans d'extinció.
1.3. Dur a terme iniciatives de foment de l'ocupació a través de la capacitació de professionals per a la
conservació dels valors naturals (foment de l'ocupació verda).
1.4. Investigar i definir models d'explotació sostenible per als usos més significatius, donant suport a les
iniciatives ja existents (ex.: suport a la certificació ambiental, tasques de difusió, jornades tècniques, etc).
2.1. Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o titulars de drets de terrenys la gestió dels quals pugui
tenir incidència directa o indirecta sobre els hàbitats i/o espècies objecte del Pla (ex. Custòdia del territori).
2.2. Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació de bones pràctiques agrícoles, ramaderes o
forestals, que minimitzin l'impacte sobre hàbitats i espècies, compensant les càrregues econòmiques que se'n
deriven. Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions en el marc d'altres Plans Sectorials.
2.3. Realitzar accions de difusió i divulgació, entre els propietaris i/o titulars de drets i agricultors, sobre
activitats de conservació activa d'espècies (instal·lació de nius, menjadores, abeuradors, recuperació de basses
temporals, control d'espècies exòtiques, bones pràctiques de jardineria, etc.)
4.1. Posar en marxa mecanismes de col·laboració amb entitats i institucions públiques i privades per a
l'increment, millora i intercanvi del coneixement científic sobre els principals hàbitats i/o espècies presents en
l'àmbit del Pla de Gestió.
4.2. Potenciar el viver forestal de Menut per a la producció de planta autòctona per tal d'utilitzar-la en les
reforestacions que es programin.
4.3. Realitzar, donar suport i/o promoure iniciatives específiques d'investigació sobre els hàbitats i espècies
presents en l'àmbit del Pla de gestió, especialment pel que fa al seu grau de conservació. En el cas d'espècies de
flora, promoure la realització d'estudis de l'evolució de les poblacions.
4.4. Actualitzar periòdicament la cartografia d'hàbitats i espècies de referència del conjunt d'espais gestionats
amb el present Pla (veure diferències de presència dels hàbitats a FNDs i cartografia dels diferents ZEC-ZEPA
assenyalades en l'epígraf 2.1.1.).
Actualitzar la cartografia de l'hàbitat en l'àmbit del Pla de Gestió
Coordinar amb l'administració competent en matèria pesquera l'actualització cartogràfica de les arts de pesca i
la situació on operen les embarcacions.
Estudiar les Praderies de Posidonia oceanica i descriure els paràmetres que determinen el seu estat de
conservació.
Promoure la implantació d'equips a la flota pesquera que augmentin la selectivitat dels arts de pesca i/o
redueixin les captures accidentals d'espècies Natura 2000.
Promoure campanyes de neteja del fons marí en col·laboració amb centres de busseig de la zona.
Actualitzar la cartografia per verificar la presència de l'hàbitat en l'àmbit del Pla de Gestió i, si escau, precisar la
seva localització.
Establir criteris amb la col·laboració d'institucions i federacions relacionades amb la pràctica de l'escalada, el
barranquisme i l'espeleologia, per a la pràctica d'aquestes activitats de forma respectuosa amb la conservació de
l'hàbitat.
Realitzar estudis de localització de Senecio cinerea, Carpobrotus edulis i Opuntia spp. o altres espècies exòtiques i
analitzar la viabilitat de realitzar accions d'eradicació
Definir conjuntament, entre l'administració mediambiental i el sector primari, directrius de gestió de les finques
agroforestals ubicades en espais de la Xarxa Natura 2000 tals que, les actuacions que es desenvolupin, permetin
la conservació o millora de l'hàbitat. Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions i fomentar-

5.1
2.1
2.2
3.1
3.2
1.1

1.1 1.1

3.1

4.1

1.1

1.1

3.1

1.1

1.2
2.1 2.1 2.1

1.1

1.1

1.1 1.1

3.1 2.1 1.1
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1.1

les entre propietaris i/o titulars de drets.
Instar a l'Administració competent en matèria agrària la realització d'una anàlisi de la capacitat de càrrega
ramadera, especialment de la cabra assilvestrada, per a determinar les càrregues òptimes compatibles amb la
conservació i regeneració de l'hàbitat. S'ha de prioritzar el manteniment de bestiar de renda enfront del d‟oci o
al assilvestrat, en cas de necessitat de disminuir les càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge del bestiar
de renda, s'haurà de compensar econòmicament aquesta pèrdua de renda.
Realitzar estudis sobre la dinàmica i evolució de les poblacions de boix, especialment en relació amb les
pertorbacions que afecten al seu grau de conservació.
Establir acords de col·laboració amb les societats de caçadors per adequar els períodes i àrees de caça de tords i
altres aus frugívores, als requeriments ecològics de l'hàbitat pel que fa a la dispersió de llavors i regeneració
natural.
Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o titulars de drets de terrenys pròxims per afavorir el
manteniment de matrius agrícoles (oliveres), espais clau per a connectar àrees fragmentades i afavorir la
capacitat de dispersió de zoócora de les aus frugívores. El manteniment de les matrius agrícoles no serà deficitari
en cap cas econòmicament per als propietaris i titulars de drets.
Actualitzar la cartografia per a verificar la presència de l'hàbitat 92A0 Alberedes, omedes i salzedes integrat amb
l'hàbitat 91B0 i, si escau, precisar la seva localització
Realitzar el seguiment periòdic de l'estat dels hàbitats en el marc de la Xarxa Balear d'Avaluació i Seguiment de
Danys en Masses Forestals.
Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació de bones pràctiques agrícoles en l'ús de productes
fitosanitaris i fertilitzants. Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.

1.1 2.1 2.1

3.1 1.2

1.2

1.1
1.1

1.2

2.1
4.1
2.1

2.1
1.1

Fomentar el manteniment d'aprofitaments forestals tradicionals o sostenibles.
Fomentar millores silvícoles, promoure tractaments preventius i reduir (en zones crítiques i d'alt risc) la càrrega
de combustible vegetal per a garantir la resistència davant incendis forestals i malalties o plagues.
En coordinació amb la Direcció General en matèria de pesca, establir unes mesures de gestió concretes per
regular l'activitat pesquera dins l'àmbit marí del PG

2.1

2.1

1.2

1.3.

1.3 1.3.

2.2 3.1 3.1

2.2

1.4

2.2 1.4

3.3

NORMES REGULADORES (NR)
1.5. En atenció a l'article segon de la Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi
ambient que modifica l'article 28 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural de la
Biodiversitat, en l'àmbit territorial d'aquest PG coincident amb l'àmbit del Pla d'Ordenació de Recursos
Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN) (Decret 19/2007 de 16 de març), li és d'aplicació el contingut de la
normativa per unificar-se en un únic document integrat.
1.6. D'acord amb l'article 30 de la llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les
inversions i l'activitat econòmica de les Illes Balears, relatiu a la modificació de l'article 39 de la Llei 5/2005, de
26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, la conselleria competent en matèria de
medi ambient ha d'informar preceptivament, abans de la seva execució, sobre qualsevol pla o projecte que, sense
tenir una relació directa amb la gestió d'un lloc Xarxa Natura 2000 o sense ser necessari per a aquesta gestió,
pugui afectar-lo de forma apreciable, individualment o en combinació amb altres plans o projectes. Es considera
que no tenen afecció significativa per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, els plans, programes,
projectes i activitats que es relacionen en la mesura. No obstant això, l'òrgan competent per aprovar o autoritzar
ha de sol·licitar a la Conselleria competent en matèria d'espais protegits Xarxa Natura 2000 un informe
ambiental sobre l'apreciació de no afecció significativa
D'acord amb el que estableix el 39.bis de la Llei 5/2005 LECO, els plans de gestió ambiental promoguts per
qualsevol Direcció General o entitat de dret públic vinculada o dependent de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori i els projectes o les actuacions que es derivin, que tinguin com a objecte el manteniment de
processos ecològics i dels sistemes vitals bàsics, així com també la preservació de la biodiversitat i el paisatge, no
estan subjectes a l'avaluació de repercussions, sinó al procediment que preveu l'esmentat article (article 39.bis).
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2.4. Els tractaments fitosanitaris contra plagues forestals i agrícoles hauran de ser de caràcter integrat, evitant la
utilització de productes d'ampli espectre i d'elevada perillositat per a mamífers, aus, peixos i la fauna apícola.
Es prohibeix l'extracció d'àrids dels fons. Aixímateix es prohibeix l'extracció i deposició de sorra i altres sediments
amb la finalitat de regenerar platges, excepte els que s'extreguin de la part submergida proximal (nearshore) de la 3.4
pròpia cala o platja objecte de regeneració.
La captura de cigala (Scyllarides latus) és una activitat autoritzable

3.5

L'autorització per a la recollida de mostres biològiques amb finalitats científiques i educatives a tot l'àmbit marí
del Pla de Gestió que es delimita, haurà de ser expedida per la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic.

3.6

Es prohibeixen els parcs eòlics marins en tot l'àmbit marí de l'àrea Natura 2000.

3.7

Es prohibeix la prospecció i l'extracció de petroli o gas a tot l'àmbit marí de l'àrea Natura 2000.

3.8

Està permès el busseig recreatiu i esportiu. Els bussejadors no podran dur a mà ni en les seves embarcacions
instruments que es puguin utilitzar per a la pesca o extracció d'espècies marines, excepte els elements considerats 3.9
de seguretat com el ganivet de busseig.
Es prohibeix l'alimentació o 'feeding' de les espècies marines.

3.10

Es prohibeix en l'àmbit marí del Pla de Gestió la construcció d'instal·lacions d'aqüicultura.

3.11

Tot l'àmbit del Pla de Gestió té la consideració d'àrea de fondeig lliure condicionat, és a dir, en aquesta àrea es
pot fondejar lliurement, tenint en compte, però, que el patró ha de cuidar que el fondeig, entès com la fixació
d'un sistema d'ancoratge sobre el fons marí, es produeix sobre fons arenós, evitant-se la fixació de l'àncora
sobre praderes de Posidonia oceanica o fons de maërl.
En l'àmbit marí de l'àrea Natura 2000 queda prohibida la captura o recol·lecció de Lithophaga lithophaga i
Pinna nobilis.
Prohibició D'extracció de restes arqueològiques sense autorització prèvia l'organisme competent.
Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i estacionaments prèviament
autoritzats, excepte els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de
l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de la ZEC, i de l'ús i gestió dels
propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.
Es permet el senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats per camins i itineraris existents. A més es permet
l'escalada en tots els emplaçaments de l'hàbitat, a excepció d'aquells expressament prohibits i senyalitzats per
l'òrgan gestor, durant els períodes considerats, mitjançant la resolució de la direcció general competent en
espais protegits Xarxa Natura 2000.
Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor qualsevol proposta de competició esportiva o activitat
d'ús públic multitudinari que impliqui accés a l'hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus recollides
en el Pla.
En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en matèria de concentració de nitrats
continguda en la Resolució del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de 2013, per
la qual s'aprova el programa d'actuació aplicable a les zones declarades vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats d'origen agrari de les Illes Balears (BOIB núm. 159 de 19/11/2013).
Instar a l'Administració competent en matèria agrària la regulació de les càrregues ramaderes i/o els períodes de
pasturatge, d'acord amb les anàlisis prèviament realitzades. En qualsevol cas aquesta mesura no serà deficitària
econòmicament per als propietaris i titulars de drets.
El descens de barrancs o torrents és una activitat permesa en els emplaçaments de l'hàbitat, a excepció d'aquells
expressament prohibits i senyalitzats en aquest pla per a la conservació del ferreret, o per l'òrgan gestor per
motius de conservació durant els períodes considerats, mitjançant una resolució de la direcció general
competent en espais protegits xarxa Natura 2000.
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3.4 1.9

2.2 1.4 1.9

2.3

1.2

3.5

2.1

MESURES EXECUTIVES (ME)
3.1. Realitzar accions de comunicació per al conjunt de la ZEC dirigides als principals sectors d'interès.
3.2. Realitzar campanyes de sensibilització dirigides i la població en general, especialment als municipis propers,
així com als potencials usuaris.
3.3. Instal·lar elements de senyalització, informació i interpretació dels valors naturals dels espais gestionats amb
el present Pla.
4.5. Recollir llavors per a bancs de germoplasma o per a futures actuacions de revegetació en cas de necessitat
Elaborar i distribuir codis de bones pràctiques per a les activitats que es desenvolupen en els espais objecte de
gestió, especialment en relació al fondeig d'embarcacions i les precaucions a tenir en compte per minimitzar els
danys a hàbitats sensibles com les praderies de Posidonia oceanica.
Elaborar un protocol estàndard per al seguiment cartogràfic periòdic per l'hàbitat 1120 Praderies de Posidònia,
així com la resta d'hàbitats de intéres de conservació.
Realització d'estudis per establir una zonificació de l'activitat de fondeig en aquelles zones amb presència de
Posidònia oceanica en les que no estigui regulat i la pressió d'aquesta activitat sigui alta, dins l'àmbit marí del
Pla de Gestió.
Estudi i control si calgués de la distribució i població d'espècies al·lòctones invasores en l'àmbit del Pla de
gestió.
Elaboració d'un informe d'avaluació de les actuals restriccions de captura de les espècies Scyllarides latus i
Corallium rubrum en base a la documentació científica més actual.
Realitzar l'avaluació de l'estat de conservació en què es troba l'hàbitat en l'àmbit del PG respecte a l'Estat
Favorable de Conservació i establir objectius de conservació específics per al seu manteniment o millora.

1.1
2.4
3.13
4.3
4.4
5.2

Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies al·lòctones invasores presents en l'hàbitat

1.6

Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions, identificació dels itineraris de vianants autoritzats) i
interpretació dels valors naturals de l'hàbitat.

1.7

1.2
2.7

Vetllar pel compliment de la legislació sectorial en matèria d'abocaments i aigües superficials i subterrànies.

1.2 1.2 1.2

Vetllar pel compliment de la legislació sectorial vigent en matèria de regulació de la captació d'aigües
subterrànies i de l'aprofitament i desviament dels fluxos d'aigua superficial, a l'àrea d'influència de l'hàbitat.

2.2 2.2 2.2

Reforçar la vigilància per evitar l'abocament i reblert amb enderrocs.

3.3 3.3 3.3

Col·locar elements dissuasoris (tanques perimetrals, senyalització) als emplaçaments on es produeixen
abocaments freqüents.
Actuacions preventives establertes en els plans comarcals de defensa contra incendis de les comarques de Calvià i
Tramuntana, control de l'ús del foc, executar feixes i/o àrees de defensa, així com la resta de mesures i
actuacions de manteniment o nova execució que en ells estiguin previstes
Establir àrees de defensa contra incendis forestals en zones d'antics conreus, per generar ecotons, afavorir la
prevenció d'incendis i facilitar els treballs d'extinció en cas d'incendi forestal.
En zones afectades per incendis forestals, realitzar actuacions de preservació del sòl i prevenció de fenòmens
erosius i processos de desertificació com ara feixines, desembosc i/o trituració o estellat de material vegetal
afectat, etc, així com altres actuacions que puguin establir-se al corresponent pla de restauració ambiental de
l'àrea afectada per l'incendi.
Realitzar intervencions de revegetació en àrees degradades, especialment les afectades per incendi forestal,
mitjançant tècniques que minimitzin afecció al sòl. Instal·lar tancaments perimetrals en cas necessari.

1.2

1.8
1.3

1.3

3.8
2.2

3.6

3.4 3.4 3.4
1.4

1.8

2.4

1.6

2.5
2.6 1.3

2.4

2.5
2.6

1.15

1.5 1.15
1.6

1.14
1.16

2.6 1.14
2.6 1.14
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consum humà, s'aplicarà la Resolució del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014,
per la qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més s‟aplicarà
la normativa que s‟aprovi en relació a l‟alimentació de necròfags.
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Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per reduir la densitat per sota del llindar
potencial de danys a l'hàbitat (0,2-0,1 cabres/ha). Si es considera necessari instal·lar tancaments d'exclusió.

2.4 2.5

1.7

Combinar àrees amb diferent pressió de pastura per a maximitzar la diversitat d'espècies

1.5

1.12 2.4 1.7 1.12

2.5

1.6

1.13

1.13

2.7
2.8 4.4 1.3 2.2 1.9 2.2

1.4

2.8

2.4

1.7

3.6 1.17 3.9 2.8 1.17
1.10

1.10

1.11

1.11
2.3
3.7

Veure
apartat
3.5.1

3140
3150
9340
3170*
92D0

4090
5330
9320
9340

8310, 1150*,
1310, 1410,
3150, 6220*,
6420, 6430,
5330, 9320,
9340

1150*
4090,
3170*
1120*
5330,
6420
5430
6430

Aus associades a hàbitats
rupícoles

Aus associades a hàbitats
marins

Au associades a hàbitats
forestals

Aus associades a hàbitats
esteparis

Aus associades a hàbitats
arbustius
Sylvia sarda

Aus associades a hàbitats
aquàtics

Tursiops truncatus

Ratpenats

Testudo graeca

Alytes muletensis

Cerambyx cerdo

2.1

Dianthus rupícola
Naufraga baleárica
Petalophyllum ralfsii

Crear un inventari de localitzacions de flora rupícola característica, especialment Ranunculus weyleri

Cultius i
1240
terres
5330,
1410
agrícoles
9320, 1240 5330
5320, 5330, 9340
8210
6220*, 6420
9320

MESURES ESTRATÈGIQUES (MS) PARTICULARS PER A LA CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES
Realitzar estudis poblacionals de l'espècie per a conèixer el nombre d'individus i la seva distribució (incl. Estudi de
fragmentació de la població al LIC ES5310079 Puig de na Bauçà)

3.1

Elaborar un estudi per a millorar la permeabilitat de les barreres físiques (parets seques, carreteres, etc) existents

3.2

Mesures proposades en Plans de conservació, recuperació o maneig de l'espècie ja existents

3.1
167

Hàbitats
addicionals

9340

9320

92D0

9240

91B0

8310

8220

2.6
1.3

Fomentar la instal·lació de tancaments d'exclusió ramadera per a protegir del pasturatge els principals nuclis
d'hàbitat localitzats.
Fomentar la construcció d'abeuradors, basses o punts d'aigua per a minimitzar l'afecció de la fauna silvestre o
domèstica sobre l'hàbitat
Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme, l'equitació i els vehicles no
motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i hàbitats i definir la regulació del seu ús.
Realitzar mostrejos periòdics per a la valoració de danys en alzinar (9340) per presència de Cerambyx cerdo,
determinant els nivells d'infestació d'acord amb el protocol definit pel Servei de Sanitat Forestal (Nivell 0: Sense
danys; Nivell 1: Present; Nivell 2 : Freqüent, Nivell 3: Abundant, Nivell 4: Greu; Nivell 5: Molt greu).
D'acord amb el resultat dels mostrejos prèviament executats, realitzar captures controlades de Cerambyx cerdo a
les localitzacions on la infestació es trobi en Nivells 3, 4 o 5, fins a aconseguir un nivell d'infestació de valor 2.
Aquestes captures hauran de ser autoritzades i supervisades pels Serveis de Sanitat Forestal i d'Espècies.
Realitzar intervencions de restauració en fons de barrancs degradats, mitjançant plantació d'espècies típiques
(Nerium oleander i Vitex agnus-castus)
Promoure campanyes d'informació i formació dirigides als practicants de barranquisme i altres visitants, en
relació a les bones pràctiques del descens de torrents.

MESURES ESTRATÈGIQUES (MS), NORMES REGULADORES I MESURES EXECUTIVES D'APLICACIÓ EN ELS
HÀBITATS UTILITZATS PER LES ESPÈCIES
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Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació de pràctiques que conservin els mosaics agrícoles i les
discontinuïtats o afavoreixin la seva creació, per potenciar la biodiversitat i amb això l'augment de la producció
d'insectes aprofitables per espècies d'aus insectívores. Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.
Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o titulars de drets, per mantenir bones practiques agràries.
Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.
Fomentar el manteniment d'aprofitaments forestals tradicionals o sostenibles i el restabliment d‟ecotons mitjançant la
recuperació de cultius de muntanya abandonats.

2.1

2.1

2.1

2.2

2.2
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2.1

Realitzar estudis de la incidència de possibles alternatives per a desplaçar les poblacions de gavina.

2.1

Fomentar l'establiment d'acords per a la revisió i modificació de les línies elèctriques perilloses, en atenció al que indica
el RD 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i
l‟electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.
Fomentar entre el sector cinegètic l'aplicació de bones pràctiques cinegètiques que minimitzin potencials afeccions
sobre l'àguila calçada. Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.
Fomentar el manteniment de la ramaderia i promoure l'establiment de punts d'alimentació per afavorir Aegypius
monachus.
NORMES REGULADORES (NR) PARTICULARS PER A LA CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES

3.1
3.2
3.3

Aplicar les propostes contingudes en el Pla d'Acció de quitridiomicosi.

3.1

Aplicar protocols de desinfecció recollits en el pla de quitridiomicosi per a persones i equips en qualsevol activitat que
determini accions de contacte amb l'espècie o amb el seu medi (ex. Pràctica de descens de torrents).

3.2

Prohibir l'accés, excepte per tasques de conservació, als torrents de Ferrerets, Tor i Can Vela.

3.3

Restringir la caça intensiva en zones de nidificació d'Milvus milvus.

3.1

Tenir en compte la cartografia de localització de nius de Milvus milvus abans d'autoritzar intervencions de gestió forestal,
a fi d'establir perímetres de seguretat al voltant dels nius.
Durant l'època de reproducció, limitar la pràctica de determinades activitats (escalada, parapent, senderisme, etc.) en
les proximitats dels nius, a excepció dels llocs autoritzats i senyalitzats per l'Òrgan Gestor. Per a Aegypius monachus,
suprimir qualsevol tipus de molèstia en un radi d'1 km al voltant del niu, durant el període comprès entre gener i juliol.

3.2
3.4

Especialment per al voltor negre, regular l'accés a zones de nidificació en època de reproducció

3.5

Es prohibeixen els parcs eòlics marins en tot l'àmbit marí de l'àrea Natura 2000.

2.1

2.2

Es prohibeix la prospecció i l'extracció de petroli o gas a tot l'àmbit marí de l'àrea Natura 2000.

2.2

2.3

MESURES EXECUTIVES (ME) PARTICULARS PER A LA CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES
Controlar les càrregues de cabra assilvestrada, com a principal actuació per a la conservació de les espècies de flora.
Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies al·lòctones invasores (ex. Natrix maura) presents als hàbitats d'A
muletensis..
Dur a terme el seguiment de la quitridiomicosi amb anàlisis periòdiques de totes les poblacions d'A muletensis
susceptibles d'infecció.
Dur a terme el seguiment periòdic de la parasitologia (paràmetres d'infestació) a les poblacions silvestres, per a prevenir
patologies.

3.1
3.4
3.5
3.6
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Dur a terme el seguiment dels casos de malformacions i avaluar la causa més probable que el provoca

3.7

Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a la població per a la conservació de l'espècie

3.3

Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions) per a minimitzar atropellaments als vials crítics.

3.4

3.1

Fer repoblacions d'enriquiment als límits, afavorint la presència de llentiscle, ullastre, aladern, murta, arç blanc, etc.

2.3

2.3

Augmentar les accions de vigilància en les èpoques de reproducció, per reduir pressions derivades de la pràctica
d'esports nàutics i fondejos .

2.4

Realitzar actuacions per al control i eradicació de predadors (fonamentalment gats domèstics o assilvestrats)

3.2

Realitzar intervencions periòdiques per a regular les poblacions de gavina i reduir l‟afecció per cleptoparasitisme sobre
l'àguila peixatera.
Instal·lar elements de senyalització temporal (normes i regulacions) per a restringir determinades pràctiques durant la
reproducció del falcó.
Especialment per al voltor negre, mantenir menjadores i femers durant tot l'any. Controlar el contingut en plom en la
carn dipositada en aquests femers.
Neteja de les aigües marines de restes de residus flotants (hidrocarburs , fustes , plàstics , ... )

Aus associades a hàbitats
rupícoles

Aus associades a hàbitats
marins

Au associades a hàbitats
forestals

Aus associades a hàbitats
esteparis

Aus associades a hàbitats
arbustius
Sylvia sarda

Aus associades a hàbitats
aquàtics

Tursiops truncatus

Ratpenats

Testudo graeca

Alytes muletensis
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3.6
3.7
3.8
3.2

3.3
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3.4

OBJECTIUS DE CONSERVACIÓ I MESURES PROPOSADES PER ALS HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI

Amb caràcter horitzontal i per a tots els hàbitats es recullen els següents objectius operatius i mesures:
Tots els tipus d'hàbitats i espècies presents en l'àmbit del Pla de Gestió

OBJ.
GENERAL

Manteniment o millora del grau de conservació global

OBJ. OPERAT.

1. Promoció de la coordinació a nivell interadministratiu i intersectorial
MS

MESURES

1.1. Posar en marxa mecanismes de col·laboració i coordinació per a l'aplicació
del Pla amb òrgans de l'administració nacional, autonòmica i local amb
competència en el territori, així com amb entitats i organitzacions socials o
professionals.

Indicadors de l'Informe de l'Art. 17 de la
Directiva, en particular::
- Superfície ocupada per l'hàbitat
(ha)
- Nombre d'espècies
característiques presents
1. Grau d'interacció entre organismes
i/o administracions
1.1. Iniciatives funcionals posades en
marxa (núm. i tipus)

1.2. Establir mesures de prevenció i de restauració d'incendis forestals i disposar
de mitjans d'extinció.

1.2. Mesures establertes (núm. i tipus)

1.3. Dur a terme iniciatives de foment de l'ocupació a través de la capacitació de
professionals per a la conservació dels valors naturals (foment de l'ocupació
verda).

1.3. Iniciatives posades en marxa (nº i
tipus) i nº de participants/iniciativa

1.4. Investigar i definir models d'explotació sostenible per als usos més
significatius, donant suport a les iniciatives ja existents (ex.: suport a la
certificació ambiental, tasques de difusió, jornades tècniques, etc).
NR

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

1.5. En atenció a l'article segon de la Llei 11/2012, de 19 de desembre, de
mesures urgents en matèria de medi ambient que modifica l'article 28 de la
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural de la Biodiversitat,
en l'àmbit territorial d'aquest PG coincident amb l'àmbit del Pla

FONTS DE
VERIFICACIÓ

Art. 17
Habitat &
Species
Reporting
format71
Informe de
seguiment
Memòria anual

1.4. Guies, manuals i altres materials
elaborats que recullin models de
gestió sostenible i bones pràctiques
(núm, tipus i sector)
-

71 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN)
(Decret 19/2007 de 16 de març), li és d'aplicació el contingut de la
normativa per unificar-se en un únic document integrat.
1.6. D'acord amb l'article 30 de la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures
ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica de les Illes
Balears, relatiu a la modificació de l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de
maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, la conselleria
competent en matèria de medi ambient ha d'informar preceptivament,
abans de la seva execució, sobre qualsevol pla o projecte que, sense tenir una
relació directa amb la gestió d'un lloc Xarxa Natura 2000 o sense ser
necessari per a aquesta gestió, pugui afectar-lo de forma apreciable,
individualment o en combinació amb altres plans o projectes. Aquest
informe té per objecte l'avaluació de les repercussions ambientals concretes i
específiques del pla o projecte en relació amb els objectius de conservació del
lloc assenyalat.
No obstant això, d'acord amb les anàlisis d'avaluacions sobre les
repercussions ambientals que es porten realitzant per l'òrgan ambiental del
Govern de les Illes Balears des de l'any 2009 i de la darrera evidència
científica disponible fins a 2013, es considera que no tenen afecció
apreciable o significativa en relació a l'anterior, els plans, programes,
projectes i activitats que es relacionen a continuació. No obstant això,
l'òrgan competent per a aprovar o autoritzar ha de sol·licitar a la Conselleria
competent en matèria d'espais protegits Xarxa Natura 2000 un informe
ambiental sobre l'apreciació de no afecció significativa.
Plans, programes, projectes i activitats que es consideren que no afecten de
forma apreciable als espais protegits xarxa Natura 2000:

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

a) Les meres activitats no incloses en el concepte de projecte a que es
refereix l‟article 5.3.b de la Llei 21/2013 consistents en voltes ciclistes,
proves d‟atletisme, , romeries, festes populars, filmacions
cinematogràfiques i altres anàlogues que es duguin a terme per camins
existents i/o no tinguin afeccions apreciables sobre el lloc; incloses les
investigacions científiques.
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INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS DE
VERIFICACIÓ

b) Les reformes, rehabilitacions, canvi d‟ús o modificacions de
construccions i edificacions existents que no suposin un augment de
volum o de superfície, inclòs el canvi de coberta, la reparació o la
rehabilitació de cobertes i façanes, el reforjat, el canvi d‟ubicació de
comptadors d‟aigua, la consolidació d‟estructura, pèrgoles, etc., i també
les demolicions.
c) La construcció, reparació o rehabilitació de safarejos, piscines, aljubs i
altres sistemes de captació i emmagatzematge d‟aigua per ús domèstic i
agrícola ramader.
d) Les instal·lacions de serveis de temporada al domini públic
maritimoterrestre i a les zones de trànsit i de protecció de la Llei de
costes, per a les quals s‟hagi emès un informe d‟exclusió d‟afectació o un
informe favorable d‟avaluació de repercussions ambientals d‟anys
anteriors, excepte pel que fa a les modificacions substancials, sense que
es pugui entendre com a modificació substancial l‟ampliació del termini
de l‟autorització.
e) Els plans tècnics de caça no intensius, per als quals s‟hagi emès un
informe d‟exclusió d‟afectació o un informe favorable d‟avaluació de
repercussions ambientals d‟anys anteriors, excepte pel que fa a les
modificacions substancials, sense que es pugui entendre com a
modificació substancial la renovació del període de vigència.
f) La rehabilitació, reparació o reconstrucció de marges, parets seques,
esbaldrecs i contraforts a murs de contenció.
g) Les actuacions a sòl urbà.
h) La conservació i manteniment de camins existents
i) La creació i manteniment dels itineraris d‟ús públic per a vianants,
inclosa la senyalització, que transcorrin per camins existents.
j) Els enjardinaments amb vegetació no invasora, ubicats a l‟entorn
immediat de les edificacions, camins i entrades de les finques.
k) Les línies elèctriques soterrades per camins existents i les instal·lacions
auxiliars necessàries.
l) Els aprofitaments forestals tradicionals i la recuperació de cultius.
m) La rehabilitació d‟elements etnològics.
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INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS DE
VERIFICACIÓ

2. Grau de participació dels propietaris
i/o titulars de drets en la gestió del
conjunt d'espais

Informe de
seguiment

n) Els sondejos per a l‟extracció d‟aigua subterrània.
o) La instal·lació d‟antenes de telecomunicacions que no suposin l‟obertura
de nous camins.
p) La construcció o reparació, per camins, pistes o senders, de canonades
no inclosos a la Llei 21/2013 o a la Llei 11/2006.
q) La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o tèrmiques per a l‟ús
d‟habitatges, agroturismes, hotels rurals, hotels d‟interior i allotjaments
turístics, i altres activitats autoritzades de caràcter agrícola, ramader o
industrial (en aquest darrer cas sempre sobre teulada).
r) Els tancaments, inclosos els portells i les barreres d‟entrada, i les
reparacions de tancaments de finques rústiques, sempre que permetin el
pas de la fauna.

OBJ. OPERAT.

2. Implicació dels propietaris i/o titulars de drets de terrenys en la gestió i conservació
del conjunt d'espais
MS

MESURES

OBJ. OPERAT.

2.1 Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o titulars de drets de
terrenys la gestió dels quals pugui tenir incidència directa o indirecta sobre
els hàbitats i/o espècies objecte del Pla (ex. Custòdia del territori).
2.2. Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació de bones
pràctiques agrícoles, ramaderes o forestals, que minimitzin l'impacte sobre
hàbitats i espècies, compensant les càrregues econòmiques que se'n derivin.
Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions en el marc
d'altres plans sectorials.
2.3. Realitzar accions de difusió i divulgació, entre els propietaris i/o titulars de
drets i agricultors, sobre activitats de conservació activa d'espècies
(instal·lació de nius, menjadores, abeuradors, recuperació de basses
temporals, control d'espècies exòtiques, bones pràctiques de jardineria, etc.)
NR 2.4. Els tractaments fitosanitaris contra plagues forestals i agrícoles hauran de ser
de caràcter integrat, evitant la utilització de productes d'ampli espectre i
d'elevada perillositat per a mamífers, aus, peixos i la fauna apícola.
3. Difusió dels valors naturals dels hàbitats i espècies presents en l'àmbit del Pla de

Memòria anual
2.1. Acords assolits (nombre i tipus)

2.2. Acords assolits (nombre i tipus)

2.3. Acords assolits (nombre i tipus)

3. Grau de coneixement de les ZEC per

Informe de
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ME
MESURES

OBJ. OPERAT.

Gestió
3.1 Realitzar accions de comunicació per al conjunt d‟espais gestionats amb el
Pla adreçades als principals sectors d'interès.
3.2 Realitzar campanyes de sensibilització dirigides i la població en general,
especialment als municipis propers, així com als potencials usuaris.
3.3 Instal·lar elements de senyalització, informació i interpretació dels valors
naturals dels espais gestionats amb el present Pla.

4. Augment del coneixement científic i ecològic de l'àmbit del Pla de Gestió
MS

MESURES

ME

4.1. Posar en marxa mecanismes de col·laboració amb entitats i institucions
públiques i privades per a l'increment, millora i intercanvi del coneixement
científic sobre els principals hàbitats i/o espècies presents en l'àmbit del Pla
de Gestió.
4.2. Potenciar el viver forestal de Menut per a la producció de planta autòctona
per tal d'utilitzar-la en les reforestacions que es programin.
4.3. Realitzar, donar suport i/o promoure iniciatives específiques d'investigació
sobre els hàbitats i espècies presents en l'àmbit del Pla de gestió,
especialment pel que fa al seu grau de conservació. En el cas d'espècies de
flora, promoure la realització d'estudis de l'evolució de les poblacions.
4.4. Actualitzar periòdicament la cartografia d'hàbitats i espècies de referència
del conjunt d'espais gestionats amb el present Pla (veure diferències de
presència dels hàbitats a FNDs i cartografia dels diferents ZEC-ZEPA
assenyalades en l'epígraf 2.1.1.).
4.5. Recollir llavors per bancs de germoplasma o per a futures actuacions de
revegetació en cas de necessitat.

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS DE
VERIFICACIÓ

la població i usuaris
3.1. Nombre d'accions realitzades.
Abast
3.2. Nombre de campanyes
realitzades. Abast
3.3. Elements instal·lats (nombre i
tipus)
4. Volum de dades científiques,
tipologia i data d'actualització
4.1. Iniciatives funcionals posades en
marxa (nombre i tipus)

seguiment
Memòria anual

Informe de
seguiment
Memòria anual

4.2. Acords assolits (nombre i tipus)
4.3. Projectes de recerca (nombre. i
àmbit)
4.4. Cartografia i data d'actualització

4.5. Nombre de tàxons, tipus, volum
recollit i localització
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Hàbitat 1120* - Praderies de posidònia

Hàbitat 1120* - Praderies de Posidònia (Posidonion oceanicae)

INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mesures)

(objectius)

I

OBJ. GENERAL

Aprofundiment en el coneixement de l'hàbitat i determinació del seu grau de
conservació

Veure taula general

OBJ. OPERAT.

1. Difusió dels valors naturals dels hàbitats i espècies presents en el territori contingut
en l'àmbit del Pla.

1. Grau de coneixement del territori contingut
en l'àmbit del pla per la població i usuaris

ME
MESURES

OBJ. OPERAT.

1.1. Elaborar i distribuir codis de bones pràctiques per a les activitats que es
desenvolupen en els espais objecte de gestió, especialment en relació al
fondeig d'embarcacions i les precaucions a tenir en compte per minimitzar
els danys a hàbitats sensibles com les praderies de Posidonia oceanica.

FONTS
VERIFICAC.

Taula gral.

Informe
seguiment
Memòria
anual

1.1. Nº de protocols i abast.

2. Augment del coneixement científic i ecològic sobre la dinàmica i distribució dels
hàbitats i espècies.

2. Volum de dades,
d'actualització

tipologia

i

data

Informe de
seguiment

MS

2.1. Coordinar amb l'administració competent en matèria pesquera
l'actualització cartogràfica de les arts de pesca i la situació on operen les
embarcacions.

2.1. Superfície cartografiada; nombre de
localitzacions identificades

Memòria
anual

2.2. Estudiar les Praderies de Posidonia oceanica i descriure els paràmetres que
determinen el seu estat de conservació.

2.2. Estudis realitzats (Nº i tipus)

Memòria
anual

2.3. Estudi de l'impacte de les activitats recreatives, esportives i turístiques sobre
els hàbitats i espècies d'interès comunitari en l'àmbit de la ZEC.

2.3. Superfície cartografiada;
localitzacions identificades

2.4. Elaborar un protocol estàndard per al seguiment cartogràfic periòdic per
l'hàbitat 1120 Praderies de Posidònia, així com la resta d'hàbitats de intéres
de conservació

2.4. Estudis realitzats (Nº i tipus)

MESURES
ME

nombre

de

Memòria
anual
Memòria
anual
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OBJ. OPERAT.

(objectius)

I

FONTS
VERIFICAC.

3. Establiment de mesures de conservació necessàries que responguin a les exigències
ecològiques de l'hàbitat.

3. Nombre d’accions i mesures establertes

Informe de
seguiment

MS

3.1. Promoure la implantació d'equips a la flota pesquera que augmentin la
selectivitat dels arts de pesca i/o redueixin les captures accidentals d'espècies
Natura 2000.

3.1. Estudis realitzats (Nº i tipus)

Memòria
anual

3.2. Promoure campanyes de neteja del fons marí en col·laboració amb centres
de busseig de la zona.

3.2. Nº de campanyes i quantitat de residus
recollits.

Memòria
anual

3.3 En coordinació amb la Direcció General en matèria de pesca, establir unes
mesures de gestió concretes per regular l'activitat pesquera dins l'àmbit marí del
PG.

3.3. Mesures establertes (núm. i tipus)

NR
MESURES

INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mesures)

3.4. Es prohibeix l'extracció d'àrids dels fons. Aixímateix es prohibeix l'extracció i deposició de sorra i altres sediments amb la
finalitat de regenerar platges, excepte els que s'extreguin de la part submergida proximal (nearshore) de la pròpia cala o platja
objecte de regeneració.
3.5. La captura de cigala (Scyllarides latus) és una activitat autoritzable.
3.6. L'autorització per a la recollida de mostres biològiques amb finalitats científiques i educatives a tot l'àmbit marí del Pla de
Gestió que es delimita, haurà de ser expedida per la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.
3.7. Es prohibeixen els parcs eòlics marins en tot l'àmbit marí de l'àrea Natura 2000.
3.8. Es prohibeix la prospecció i l'extracció de petroli o gas a tot l'àmbit marí de l'àrea Natura 2000.
3.9. Està permès el busseig recreatiu i esportiu. Els bussejadors no podran dur a mà ni en les seves embarcacions instruments que
es puguin utilitzar per a la pesca o extracció d'espècies marines, excepte els elements considerats de seguretat com el ganivet
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INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mesures)

(objectius)

I

FONTS
VERIFICAC.

de busseig.
3.10.

Es prohibeix l'alimentació o 'feeding' de les espècies marines.

3.11.

Es prohibeix en l'àmbit marí del Pla de Gestió la construcció d'instal·lacions d'aqüicultura.

3.12. Tot l'àmbit del Pla de Gestió té la consideració d'àrea de fondeig lliure condicionat, és a dir, en aquesta àrea es pot
fondejar lliurement, tenint en compte, però, que el patró ha de cuidar que el fondeig, entès com la fixació d'un sistema
d'ancoratge sobre el fons marí, es produeix sobre fons arenós, evitant-se la fixació de l'àncora sobre praderes de Posidonia
oceanica o fons de maërl.
ME

OBJ. OPERAT.

3.13. Realització d'estudis per establir una zonificació de l'activitat de fondeig
en aquelles zones amb presència de Posidònia oceanica en les que no estigui
regulat i la pressió d'aquesta activitat sigui alta, dins l'àmbit marí del Pla de
Gestió.

3.13.

Estudis realitzats (Nº i tipus)

Memòria
anual

4. Manteniment de la superfície , estructura i funcions dels hàbitats i evitar la
fragmentació

4. Superfície afectada per la degradació

Informe de
seguiment

NR

4.1. En l'àmbit marí de l'àrea Natura 2000 queda prohibida la captura o
recol·lecció de Lithophaga lithophaga i Pinna nobilis.

4.1. Implantació de normativa orientada al
control de l'activitat (Nº Regulacions i tipus).

Memòria
anual

4.2. Prohibició D'extracció de restes arqueològiques sense autorització prèvia
l'organisme competent.

4.2. Implantació de normativa orientada al
control de l'activitat (Nº Regulacions i
tipus).

Memòria
anual

4.3. Estudi i control si calgués de la distribució i població d'espècies al·lòctones
invasores en l'àmbit del Pla de gestió.

4.3. Estudis realitzats (Nº i tipus)

Memòria
anual

MESURES

ME
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4.4. Elaboració d'un informe d'avaluació de les actuals restriccions de captura de
les espècies Scyllarides latus i Corallium rubrum en base a la documentació
científica més actual.
OBJ. OPERAT.

MESURES

5. Augment del coneixement de distribució de l'hàbitat

INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mesures)

I

4.4. Informes realitzats (Nº i resultat)

5. Volum de dades,
d'actualització

tipologia

FONTS
VERIFICAC.

Memòria
anual

i

data

Informe de
seguiment

MS

5.1. Actualitzar la cartografia de l'hàbitat en l'àmbit del Pla de Gestió

5.1. Superfície cartografiada; nº de
localitzacions identificades.

ME

5.2. Realitzar l'avaluació de l'estat de conservació en què es troba l'hàbitat en
l'àmbit del PG respecte a l'Estat Favorable de Conservació i establir objectius
de conservació específics per al seu manteniment o millora.

5.2. Estudis realitzats i resultat de la valoració
de l'estat de conservació global en l'àmbit
del PG (Nº i tipus).

Memòria
anual

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS
VERIFICAC

Veure taula general
1. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització
1.1. Superfície cartografiada; nombre
de localitzacions identificades

Taula gral.
Informe de
seguiment
Memòria
anual

3.4.2

Memòria
anual

Hàbitat 1150* Llacunes costaneres

Hàbitat 1150* - Llacunes costaneres

OBJ. GENERAL

Aprofundiment en el coneixement de l'hàbitat i determinació del seu grau de conservació

OBJ. OPERAT.

1. Augment del coneixement de distribució de l'hàbitat

MESURES

(objectius)

MS

1.1. Actualitzar la cartografia per a verificar la presència de l'hàbitat en l'àmbit del Pla
de Gestió i, si escau, precisar la seva localització.
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Hàbitat 1240 Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp endèmics

Hàbitat 1240 - Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp endèmics

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS DE
VERIFICAC.

OBJ.
GENERAL

Manteniment del grau de conservació global a A (excel·lent) o millora del grau de conservació
global de B (bo) a A (excel·lent).

Veure taula general

Taula gral.

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment de l'estructura i funcions de l'hàbitat

1. Superfície afectada per degradació

MS

1.1. Acords assolits (nombre i tipus)

NR

MESURES

ME

3.4.4

1.1. Establir criteris amb la col·laboració d'institucions i federacions relacionades amb
la pràctica de l'escalada, el barranquisme i l'espeleologia, per a la pràctica
d'aquestes activitats de forma respectuosa amb la conservació de l'hàbitat.
1.2. Realitzar estudis de localització de Senecio cinerea, Carpobrotus edulis i Opuntia spp. o
altres espècies exòtiques i analitzar la viabilitat de realitzar accions d'eradicació.
1.3. Es permet el senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats per camins i
itineraris existents. A més es permet l'escalada en tots els emplaçaments de
l'hàbitat, a excepcions d'aquells expressament prohibits i senyalitzats per l'òrgan
gestor, durant els períodes considerats, mitjançant la resolució de la direcció
general competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.
1.4. Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor, qualsevol proposta de
competició esportiva o activitat d'ús públic multitudinari que impliqui accés a
l'hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus marines recollides en el Pla.
1.5. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i
estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al
desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de l'ordre,
l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de la ZEC, i de
l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.
1.6. Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies al·lòctones presents en l'hàbitat
(principalment Senecio cinerea, Carpobrotus i Opuntia sp.)
1.7. Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions, identificació dels itineraris
de vianants autoritzats) i interpretació dels valors naturals de l'hàbitat.

Informe de
seguiment
Memòria
anual

1.2. Estudis realitzats (nombre i tipus)
-

-

1.5. Actuacions ( nombre, localització i
superfície)
1.6. Elements instal·lats ( nombre i
tipus)

Hàbitat 1310 Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses

Hàbitat 1310 – Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS
VERIFICACIÓ
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OBJ. GENERAL

Aprofundiment en el coneixement de l'hàbitat i determinació del seu grau de
conservació

OBJ. OPERAT.

1. Augment del coneixement de distribució de l'hàbitat
MS

MESURES

3.4.5

1.1. Actualitzar la cartografia per verificar la presència de l'hàbitat en l'àmbit del
Pla de Gestió i, si escau, precisar la seva localització.

Taula gral.

1. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització
1.1. Superfície cartografiada; nombre de
localitzacions identificades

Informe de
seguiment
Memòria
anual

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS
VERIFICACIÓ

Hàbitat 1410 Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)

Hàbitat 1410 - Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)

OBJ. GENERAL

Aprofundiment en el coneixement de l'hàbitat i determinació del seu grau de
conservació

OBJ. OPERAT.

1. Augment del coneixement de distribució de l'hàbitat

MESURES

Veure taula general

MS

1.1. Actualitzar la cartografia per verificar la presència de l'hàbitat en l'àmbit del
Pla de Gestió i, si escau, precisar la seva localització.

Veure taula general
1. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització
1.1. Superfície cartografiada; nombre de
localitzacions identificades

Taula gral.
Informe de
seguiment
Memòria
anual
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3.4.6
Hàbitat 3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica .; Hàbitat 3150 Llacs eutròfics naturals amb vegetació
Magnopotamion o Hidrocharition; Hàbitat 3170* Basses i Estanys temporals mediterranis
Hàbitat 3140 - Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica de Chara spp.
Hàbitat 3150 – Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hidrocharition

INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mesures)

(objectius)

I

FONTS
VERIFICACIÓ

Hàbitat 3170* - Basses i Estanys temporals mediterranis

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent) o millora del grau de
conservació global de B (bo) a A (excel·lent)

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment de la qualitat de les aigües
NR

MESURES

ME

OBJ. OPERAT.

1.2. Vetllar pel compliment de la legislació sectorial en matèria d'abocaments

2. Manteniment del règim hídric inalterat
MS

MESURES

1.1. En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en matèria
de concentració de nitrats continguda en la Resolució del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de 2013, per la qual
s'aprova el programa d'actuació aplicable a les zones declarades vulnerables
en relació amb la contaminació de nitrats d'origen agrari de les Illes Balears
(BOIB núm. 159 de 19/11/2013).

2.1. Definir conjuntament, entre l'administració mediambiental i el sector primari,
directrius de gestió de les finques agroforestals ubicades en espais de la Xarxa
Natura 2000, tals que les actuacions que es desenvolupin permetin la
conservació o millora de l'hàbitat. Identificar i aplicar fórmules que incentivin

Veure taula general

Taula gral.

1.a. Anàlisi de macroinvertebrats

Informe
de
seguiment

1.b. Factors químics i fisicoquímics

Memòria
anual
1.2. Nombre d‟accions de vigilància;
freqüentació
2.a. Alçada de la làmina d'aigua
2.b. Hidroperíode

2.1. Directrius elaborades

Informe
de
seguiment

Memòria
anual
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Hàbitat 3140 - Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica de Chara spp.
Hàbitat 3150 – Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hidrocharition

INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mesures)

(objectius)

I

FONTS
VERIFICACIÓ

Hàbitat 3170* - Basses i Estanys temporals mediterranis

aquestes actuacions i fomentar-les entre propietaris i/o titulars de drets.
ME

OBJ. OPERAT.

2.2. Vetllar pel compliment de la legislació sectorial vigent en matèria de regulació
de la captació d'aigües subterrànies i de l'aprofitament i desviament dels
fluxos d'aigua superficial, a l'àrea d'influència de l'hàbitat.
3. Manteniment de l'estructura i composició de les comunitats biològiques

NR

3.1. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels
itineraris i estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris
per al desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el
manteniment de l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis
de vigilància i gestió de la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o
titulars de drets dels terrenys.
3.2. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als
productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució
del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de
2014, per la qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi
en relació a l‟alimentació de necròfags.

MESURES

ME
3.3. Reforçar la vigilància per a evitar l'abocament i reblert amb enderrocs.

2.2. Nombre
accions
freqüentació

de

vigilància;

3. Núm. i
biològiques

de

comunitats

diversitat

Inf. Seguim.

-

Memòria
anual

-

3.1. Nombre d‟accions de vigilància /
freqüentació; Nombre de punts,
localització, superfície recollida i
volum transportat.
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Hàbitat 3140 - Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica de Chara spp.
Hàbitat 3150 – Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hidrocharition

INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mesures)

(objectius)

I

FONTS
VERIFICACIÓ

Hàbitat 3170* - Basses i Estanys temporals mediterranis

3.4. Posar elements dissuasoris (tanques perimetrals, senyalització) en els
llocs on es produeixen abocaments freqüents

3.4.7

3.2. Elements instal·lats (nombre i tipus)

Hàbitat 4090 Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga

Hàbitat 4090 - Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga
OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent) o millora del grau de conservació global

INDICADORS DE GESTIÓ
(objectius) I D'EXECUCIÓ
(mesures)
Veure taula general

FONTS
VERIFICAC.
Taula gral.
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Hàbitat 4090 - Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga

INDICADORS DE GESTIÓ
(objectius) I D'EXECUCIÓ
(mesures)

FONTS
VERIFICAC.

de B (bo) a A (excel·lent)
OBJ. OPERAT.

MS

NR
MESURES

ME

OBJ. OPERAT.

1.1. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la realització d'una anàlisi de la
capacitat de càrrega ramadera, especialment de la cabra assilvestrada, per a determinar
les càrregues òptimes compatibles amb la conservació i regeneració de l'hàbitat. S'ha de
prioritzar el manteniment de bestiar de renda enfront del d‟oci o al assilvestrat, en cas de
necessitat de disminuir les càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge del bestiar
de renda, s'haurà de compensar econòmicament aquesta pèrdua de renda.
1.2. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la regulació de les càrregues
ramaderes i/o els períodes de pasturatge, d'acord amb les anàlisis prèviament
realitzades. En qualsevol cas aquesta mesura no serà deficitària econòmicament per als
propietaris i titulars de drets.
1.3. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als productes
derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la qual s'estableix zona remota tot el
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que
s‟aprovi en relació a l‟alimentació de necròfags.
1.4. Actuacions preventives establertes en els plans comarcals de defensa contra incendis de
les comarques de Calvià i Tramuntana, control de l'ús del foc, executar feixes i/o àrees
de defensa, així com la resta de mesures i actuacions de manteniment o nova execució
que en elles estiguin previstes.

2. Disminució de la fragmentació i dels processos erosius existents
MS

MESURES

1. Processos pertorbació
(núm., tipus, freqüència,
extensió)

1. Manteniment de processos de pertorbació o renovació diaris i moderats

2.1. Fomentar el manteniment d'aprofitaments forestals tradicionals o sostenibles.
2.2. Fomentar millores silvícoles, promoure tractaments preventius i reduir (en zones
crítiques i d'alt risc) la càrrega de combustible vegetal per a garantir la resistència davant
incendis forestals i malalties o plagues.

Informe de
seguiment
Memòria
anual

1.1. Estudis realitzats (nombre i
tipus)

-

-

1.3. Actuacions realitzades
(nombre, tipus i superfície)
2. Evolució interanual de la
fragmentació de l'hàbitat
2.1. Accions realitzades
(nombre i tipus)
2.2. Accions realitzades (tipus,
localització i superfície)

Informe de
seguiment
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Hàbitat 4090 - Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga
NR

ME

2.3. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i
estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al desenvolupament
dels serveis públics relacionats amb el manteniment de l'ordre, l'extinció d'incendis,
rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de la ZEC, i de l'ús i gestió dels
propietaris i/o titulars de drets dels terrenys
2.4. Establir àrees de defensa contra incendis forestals en zones d'antics conreus, per a
generar ecotons, afavorir la prevenció d'incendis i facilitar els treballs d‟extinció en cas
d'incendi forestal.
2.5. En zones afectades per incendis forestals, realitzar actuacions de preservació del sòl i
prevenció de fenòmens erosius i processos de desertificació com ara feixines, desembosc
i/o trituració o estellat de material vegetal afectat, etc, així com altres actuacions que
puguin establir-se al corresponent pla de restauració ambiental de l'àrea afectada per
l'incendi.
2.6. Realitzar intervencions de revegetació en àrees degradades, especialment les afectades
per incendi forestal, mitjançant tècniques que minimitzin l‟afecció al sòl. Instal·lar
tancaments perimetrals en cas necessari.
2.7. Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions, identificació dels itineraris
autoritzats) i interpretació dels valors naturals de l'hàbitat.
2.8. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme, l'equitació i
els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i hàbitats i definir la
regulació del seu ús.

INDICADORS DE GESTIÓ
(objectius) I D'EXECUCIÓ
(mesures)
-

2.4. Accions (nombre, tipus,
localització, superfície)

FONTS
VERIFICAC.

Memòria
anual

2.5. Actuacions (nombre,
localització, tipus)

2.6. Actuacions (nombre,
localització, superfície i
densitat, espècies)
2.7. Elements instal·lats
(nombre i tipus)
2.8. Senderisme identificat
(nombre, característiques,
localització i longitud)
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3.4.8

Hàbitat 5110 Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion pp)

Hàbitat 5110 - Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion pp)

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent)

Veure taula general

Taula gral.

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment i millora de la població existent

MS

NR
MESURES

ME

OBJ. OPERAT.

MESURES

1.1. Realitzar estudis sobre la dinàmica i evolució de les poblacions de boix,
especialment en relació amb les pertorbacions que afecten al seu grau de
conservació.

1.1. Estudis realitzats ( nombre i tipus)

1.2. En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en matèria de
concentració de nitrats continguda en la Resolució del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de 2013, per la qual s'aprova el
programa d'actuació aplicable a les zones declarades vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats d'origen agrari de les Illes Balears (BOIB núm.
159 de 19/11/2013).

-

1.3. Realitzar intervencions de revegetació en àrees d'hàbitat degradades.

1.3. Actuacions ( nombre, localització,
superfície i densitat, espècies)

2. Protecció de l'hàbitat contra el sobrepasturatge
MS

1. Nuclis poblacionals (núm.,
localització,
superfície,
densitat)

2.1. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la realització d'una
anàlisi de la capacitat de càrrega ramadera, especialment de la cabra
assilvestrada, per a determinar les càrregues òptimes compatibles amb la
conservació i regeneració de l'hàbitat. S'ha de prioritzar el manteniment de
bestiar de renda enfront del d‟oci o al assilvestrat, en cas de necessitat de

2. Afecció per esporgada (%)

2.1. Estudis realitzats (nombre i tipus)

Informe
de
seguiment

Memòria
anual

Inf. seguim.
Memòria
anual
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Hàbitat 5110 - Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion pp)

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

disminuir les càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge del bestiar de
renda, s'haurà de compensar econòmicament aquesta pèrdua de renda.
NR

ME

2.2. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la regulació de les
càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge, d'acord amb les anàlisis
prèviament realitzades. En qualsevol cas aquesta mesura no serà deficitària
econòmicament per als propietaris i titulars de drets.

-

2.3. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als
productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la
qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en relació a
l‟alimentació de necròfags.

-

2.4. Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per reduir
la densitat de per sota del llindar potencial de danys a l'hàbitat (0,2-0,1
cabres/ha)72. Si es considera necessari, instal·lar tancaments d'exclusió.

2.3. Intervencions (nombre,
localització)

OBJ. OPERAT.

3. Protecció de l'hàbitat en zones amb desenvolupament d'activitats forestals (silvícoles,
aprofitaments)

MESURES

MS

OBJ. OPERAT.

4. Protecció de l'hàbitat enfront de danys per activitats esportives de muntanya (veure

72

3.1. Fomentar millores silvícoles, promoure tractaments preventius i reduir (en zones
crítiques i d'alt risc) la càrrega de combustible vegetal per a garantir la resistència
davant incendis forestals i malalties o plagues.

tipus i

3. Afecció per activitats forestals (%)

Informe
de
seguiment

3.1.
Accions
realitzades
localització i superfície)

Memòria
anual

4. Afecció (%)

(tipus,

Informe

Conselleria de Medi Ambient, Desembre 2009. Estat del Medi Ambient de les Illes Balears 2006 – 2007. Capítol 6 Biodiversitat terrestre
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Hàbitat 5110 - Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion pp)

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

hàbitat 8210)

NR
MESURES

ME

FONTS
VERIFICAC.
seguiment

4.1. Es permet el senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats per camins i
itineraris existents. A més es permet l'escalada en tots els emplaçaments de
l'hàbitat, a excepció d'aquells expressament prohibits i senyalitzats per l'òrgan
gestor, durant els períodes considerats, mitjançant la resolució de la direcció
general competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.

-

4.2. Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor qualsevol, proposta de
competició esportiva o activitat d'ús públic multitudinari que impliqui accés a
l'hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus marines recollides al
Pla.

-

4.3. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i
estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al
desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de
l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de
la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.

-

4.4. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i
hàbitats i definir la regulació del seu ús.

4.4. Senderisme identificats (nombre,
característiques,
localització
i
longitud)

Memòria
anual
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3.4.9

Hàbitat 5230* Brolles arborescents amb Laurus nobilis

Hàbitat 5230* Brolles arborescents amb Laurus nobilis
OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent)

OBJ. OPERAT.

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)
Veure taula general

1. Manteniment de la població existent
NR

MESURES

ME

OBJ. OPERAT.

1.1. En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en matèria
de concentració de nitrats continguda en la Resolució del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de 2013, per la qual
s'aprova el programa d'actuació aplicable a les zones declarades vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats d'origen agrari de les Illes Balears (BOIB
núm. 159 de 19/11/2013).
1.2. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i
estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al
desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de
l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de
la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.
1.3. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i
hàbitats i definir la regulació del seu ús.
2. Protecció de l'hàbitat contra el sobrepasturatge

MS

MESURES
NR

2.1. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la realització d'una
anàlisi de la capacitat de càrrega ramadera, especialment de la cabra
assilvestrada, per a determinar les càrregues òptimes compatibles amb la
conservació i regeneració de l'hàbitat. S'ha de prioritzar el manteniment de
bestiar de renda enfront del d‟oci o al assilvestrat, en cas de necessitat de
disminuir les càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge del bestiar de
renda, s'haurà de compensar econòmicament aquesta pèrdua de renda.
2.2. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la regulació de les
càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge, d'acord amb les anàlisis
prèviament realitzades. En qualsevol cas aquesta mesura no serà deficitària
econòmicament per als propietaris i titulars de drets.
2.3. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als

1. Superfície (ha)

FONTS
VERIFICAC.
Taula gral.
Inf. seguim.

-

1.3. Senderisme identificats (nombre,
característiques, localització i
longitud)
2. Afecció per esporgada (%)

Inf. seguim.

2.1. Estudis realitzats (nombre i tipus)

-

Memòria
anual
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Hàbitat 5230* Brolles arborescents amb Laurus nobilis

OBJ. OPERAT.
MESURES

productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la
qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en relació a
l‟alimentació de necròfags.
ME 2.4. En zones afectades per incendis forestals, realitzar actuacions de preservació del
sòl i prevenció de fenòmens erosius i processos de desertificació com ara
feixines, desembosc i/o trituració o estellat de material vegetal afectat, etc, així
com altres actuacions que puguin establir-se al corresponent pla de restauració
ambiental de l'àrea afectada per l'incendi.
2.5. Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per reduir
la densitat de per sota del llindar potencial de danys a l'hàbitat (0,2-0,1
cabres/ha). Si es considera necessari instal·lar tancaments d'exclusió.
3. Protecció de l'hàbitat en zones amb desenvolupament d'activitats forestals
(silvícoles, aprofitaments)
3.1. Fomentar millores silvícoles, promoure tractaments preventius i reduir (en
MS zones crítiques i d'alt risc) la càrrega de combustible vegetal per a garantir la
resistència davant incendis forestals i malalties o plagues.

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mesures)

FONTS
VERIFICAC.

2.3. Actuacions (nombre, localització,
tipus)

2.4. Intervencions (nombre, tipus i
localització)
3. a. Afecció per activitats forestals (%)
3.b. Densitat d'arbres adults
3.1. Accions realitzades (tipus,
localització i superfície)

Informe de
seguiment
Memòria
anual
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3.4.10
Hàbitat 5320 Formacions baixes d‟Euphorbia pròximes a penya-segats; Hàbitat 5430 Matollars espinosos de tipus frigànic endèmic
d‟Euphorbio-Verbascion
Hàbitat 5320 Formacions baixes d’Euphorbia pròximes a penya-segats
Hàbitat 5430 Matollars espinosos de tipus frigànic endèmic d’Euphorbio-Verbascion
Hàbitat 5320: Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent)
OBJ. GENERAL
Hàbitat 5430: Millora del grau de conservació global de B (bo) a A (excel·lent)
1. Manteniment de la diversitat d'espècies natives de l'hàbitat. Limitació de presència
OBJ. OPERAT.
d'espècies al·lòctones
NR 1.1. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als
productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la qual
s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes
MESURES
Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en relació a l‟alimentació de
necròfags.
ME 1.2. Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies al·lòctones presents en
l'hàbitat (principalment Senecio cinerea, Carpobrotus i Opuntia sp.)
OBJ. OPERAT.
2. Reducció o limitació de processos erosius o de compactació del sòl
NR
2.1. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels
itineraris i estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per
al desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de
l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió
MESURES
de la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.
ME
2.2. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i
hàbitats i definir la regulació del seu ús.

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

Veure taula general

Taula gral.

1. Presència i abundància
d'espècies natives i al·lòctones

Informe de
seguiment

Memòria
anual
1.1. Actuacions (nombre, localització i
superfície)
2. Erosió (tipus i severitat)

Inf. seguim.
Memòria
anual

2.2. Senderisme identificats (nombre,
característiques, localització i
longitud)

Memòria
anual
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3.4.11

Hàbitat 5330 Brolles termomediterrànies i preestèpiques

Hàbitat 5330 - Brolles termomediterrànies i preestèpiques

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global a A (excel·lent) o millora del grau de
conservació de B (bo) o C (significatiu) al grau immediatament superior.

Veure taula general

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment de la capacitat de regeneració de l'hàbitat i de la dispersió zoócora

1.a. Grau de fragmentació de l'hàbitat
1.b. Cobertura arbòria i arbustiva

MS

MESURES
NR

ME

1.1. Establir acords de col·laboració amb les societats de caçadors per a
adequar els períodes i àrees de caça de tords i altres aus frugívores, als
requeriments ecològics de l'hàbitat pel que fa a la dispersió de llavors i
regeneració natural.
1.2. Fomentar el manteniment d'aprofitaments forestals tradicionals o
sostenibles.
1.3. En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en
matèria de concentració de nitrats continguda en la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de
2013, per la qual s'aprova el programa d'actuació aplicable a les zones
declarades vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
d'origen agrari de les Illes Balears (BOIB núm. 159 de 19/11/2013).
1.4. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels
itineraris i estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris
per al desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el
manteniment de l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els
propis de vigilància i gestió de la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris
i/o titulars de drets dels terrenys.
1.5. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als
productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució
del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de
2014, per la qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que
s‟aprovi en relació a l‟alimentació de necròfags.
1.6. Establir àrees de defensa contra incendis forestals en zones d'antics
conreus, per generar ecotons, afavorir la prevenció d'incendis i facilitar
els treballs d‟extinció en cas d'incendi forestal.

FONTS
VERIFICAC
Taula gral.
Informe de
seguiment

1.1. Acords assolits (nombre i
tipus)
1.2. Accions realitzades (nombre i
tipus)
-

-

Memòria
anual

-

1.3. Accions (nombre, tipus,
localització, superfície)
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Hàbitat 5330 - Brolles termomediterrànies i preestèpiques
1.7. Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per
reduir la densitat per sota del llindar potencial de danys a l'hàbitat
(0,2-0,1 cabres/ha). Si es considera necessari, instal·lar tancaments
d'exclusió.
1.8. Actuacions preventives establertes en els plans comarcals de defensa
contra incendis de les comarques de Calvià i Tramuntana, control de
l'ús del foc, executar faixes i/o àrees de defensa, així com la resta de
mesures i actuacions de manteniment o nova execució que en ells
estiguin previstes
1.9. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de
senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les
amenaces sobre espècies i hàbitats i definir la regulació del seu ús.
OBJ. OPERAT.

2. Millora i recuperació de la composició florística
MS

MESURES

NR

2.1. Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o titulars de drets de
terrenys pròxims per afavorir el manteniment de matrius agrícoles (oliveres),
espais clau per connectar àrees fragmentades i afavorir la capacitat de
dispersió de zoócora de les aus frugívores. El manteniment de les matrius
agrícoles no serà deficitària en cap cas econòmicament per als propietaris i
titulars de drets.
2.2. Fomentar millores silvícoles, promoure tractaments preventius i reduir (en
zones crítiques i d'alt risc) la càrrega de combustible vegetal per a garantir
la resistència davant incendis forestals i malalties o plagues.
2.3. Es permet el senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats per camins
i itineraris existents. A més es permet l'escalada en tots els emplaçaments de
l'hàbitat, a excepcions d'aquells expressament prohibits i senyalitzats per
l'òrgan gestor, durant els períodes considerats, mitjançant la resolució de la
direcció general competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.
2.4. Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor, qualsevol
proposta de competició esportiva o activitat d'ús públic multitudinari que
impliqui accés a l'hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus
marines recollides en el Pla.

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)
1.4. Intervencions (nombre, tipus i
localització)

FONTS
VERIFICAC

1.5. Actuacions realitzades
(nombre, tipus i superfície)

1.6. Senderisme identificat
(nombre, característiques,
localització i longitud)
2. Diversitat d'espècies típiques

Informe de
seguiment
Memòria
anual

2.1. Acords assolits (nombre i tipus)

2.2. Accions realitzades (tipus,
localització i superfície)

-

-

193

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

Hàbitat 5330 - Brolles termomediterrànies i preestèpiques
ME

OBJ. OPERAT.
MESURES

2.5. En zones afectades per incendis forestals, realitzar actuacions de preservació
del sòl i prevenció de fenòmens erosius i processos de desertificació com ara
feixines, desembosc i/o trituració o estellat de material vegetal afectat, etc,
així com altres actuacions que puguin establir-se al corresponent pla de
restauració ambiental de l'àrea afectada per l'incendi.
2.6. Realitzar intervencions de revegetació en àrees degradades, especialment a
les afectades per incendi forestal. Instal·lar tancaments perimetrals en cas
necessari.

3. Augment del coneixement de l'àrea de distribució de l'hàbitat
MS

3.1. Actualitzar la cartografia per verificar la presència de l'hàbitat en l'àmbit del
Pla de Gestió i, si escau, precisar la seva localització.

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)
2.4. Actuacions (nombre , localització,
tipus)

FONTS
VERIFICAC

2.5. Actuacions ( nombre, localització,
superfície i densitat, espècies)
3. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització
3.1. Superfície cartografiada; nombre
de localitzacions identificades

Informe de
seguiment
Memòria
anual
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3.4.12

Hàbitat 6220* – Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachipodietea

Hàbitat 6220* – Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachipodietea
OBJ. GENERAL

OBJ. OPERAT.

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius)
I D'EXECUCIÓ (mides)

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent) o millora del grau de
conservació global de B (bo) a A (excel·lent)

Veure taula general

1. Manteniment i millora de l'estructura i composició florística

1.a. Presència i abundància d'espècies
característiques
1.b. Diversitat específica
1.c. Presència i abundància d'espècies
nitròfiles

NR

MESURES

ME

FONTS
VERIFICAC.
Taula gral.

Informe de
seguiment

1.1. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris

i estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al
desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de
l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de
la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.
1.2. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als
productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la
qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en relació a
l‟alimentació de necròfags.
1.3. Combinar àrees amb diferent pressió de pastura per maximitzar la diversitat
d'espècies
1.4. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i
hàbitats i definir la regulació del seu ús.

-

Memòria
anual

-

1.3. Nombre i superfície de rodals; càrrega

ramadera/rodal
1.4. Senderisme identificats ( nombre,

característiques, localització i longitud)
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3.4.13

Hàbitat 6420 Prats humits mediterranis d‟herbes altes de Molinion-Holoschoenion

Hàbitat 6420 - Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinion-Holoschoenion

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent)

Veure taula general

Taula gral.

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment de la quantia, distribució estacional i qualitat dels recursos hídrics
(rius, rierols, tàlvegs, deus, etc)
MS

NR
MESURES

ME

1.a. Humitat edàfica
1.b. Abundància d'espècies nitròfiles (%
superf.)

1.1. Definir conjuntament, entre l'administració mediambiental i el sector primari,
directrius de gestió de les finques agroforestals ubicades en espais de la Xarxa
Natura 2000, tals que les actuacions que es desenvolupin permetin la
conservació o millora de l'hàbitat. Identificar i aplicar fórmules que incentivin
aquestes actuacions i fomentar entre propietaris i/o titulars de drets.

1.1. Directrius elaborades

1.2. En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en matèria
de concentració de nitrats continguda en la Resolució del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de 2013, per la qual
s'aprova el programa d'actuació aplicable a les zones declarades vulnerables
en relació amb la contaminació de nitrats d'origen agrari de les Illes Balears
(BOIB núm. 159 de 19/11/2013).

-

1.3. Vetllar pel compliment de la legislació sectorial en matèria d'abocaments

1.3. Nombre
accions
freqüentació

Informe
de
seguiment
Memòria
anual

de

vigilància;

OBJ. OPERAT.

2. Manteniment de la cobertura de joncs i grans herbes

2. Cobertura d'espècies

Informe
de
seguiment

MESURES

MS

2.1. Estudis realitzats ( nombre i tipus)

Memòria

2.1. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la realització d'una
anàlisi de la capacitat de càrrega ramadera, especialment de la cabra
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Hàbitat 6420 - Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinion-Holoschoenion

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.
anual

assilvestrada, per a determinar les càrregues òptimes compatibles amb la
conservació i regeneració de l'hàbitat. S'ha de prioritzar el manteniment de
bestiar de renda enfront del d‟oci o al assilvestrat, en cas de necessitat de
disminuir les càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge del bestiar de
renda, s'haurà de compensar econòmicament aquesta pèrdua de renda.
NR

ME

2.2. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la regulació de les
càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge, d'acord amb les anàlisis
prèviament realitzades. En qualsevol cas aquesta mesura no serà deficitària
econòmicament per als propietaris i titulars de drets.

-

2.3. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris
i estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al
desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de
l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió
de la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.

-

2.4. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als
productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la
qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en relació a
l‟alimentació de necròfags.

-

2.5. Fomentar la instal·lació de tancaments d'exclusió ramadera per protegir del
pasturatge els principals nuclis d'hàbitat localitzats.

2.3. Tancaments instal·lats (nombre, tipus,
i longitud)

2.6. Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per reduir
la densitat per sota del llindar potencial de danys a l'hàbitat (0,2-0,1

2.4. Intervencions
localització)

(nombre,

tipus

i
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INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

Hàbitat 6420 - Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinion-Holoschoenion

FONTS
VERIFICAC.

cabres/ha). Si es considera necessari instal·lar tancaments d'exclusió.

3.4.14

2.7. Fomentar la construcció d'abeuradors, basses o punts d'aigua per a
minimitzar l'afecció de la fauna silvestre o domèstica sobre l'hàbitat

2.5. Elements construïts (nombre, tipus i
localització)

2.8. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i
hàbitats i definir la regulació del seu ús.

2.6. Senderisme
identificat
(nombre,
característiques, localització i longitud)

Hàbitat 6430 Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a alpins

Hàbitat 6430 – Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a alpins

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent) o millora del grau de conservació
global de B (bo) a A (excel·lent)

Veure taula general

OBJ. OPERAT.

1.

1.a. Humitat edàfica
1.b. Nitrogen edàfic

MS

MESURES

NR

ME
OBJ.OPERAT.

2.

Manteniment de la humitat i grau de nitrificació del sòl inalterats
1.1.

1.2.

1.3.

Definir conjuntament, entre l'administració mediambiental i el sector primari,
directrius de gestió de les finques agroforestals ubicades en espais de la Xarxa
Natura 2000, tals que les actuacions que es desenvolupin permetin la conservació
o millora de l'hàbitat. Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes
actuacions i fomentar-les entre propietaris i/o titulars de drets.
En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en matèria de
concentració de nitrats continguda en la Resolució del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de 2013, per la qual s'aprova el
programa d'actuació aplicable a les zones declarades vulnerables en relació amb
la contaminació de nitrats d'origen agrari de les Illes Balears (BOIB núm. 159 de
19/11/2013).
Vetllar pel compliment de la legislació sectorial en matèria d'abocaments

Manteniment de la composició florística i estructura de l'hàbitat

1.1.

FONTS
VERIFICAC.
Taula gral.
Informe de
seguiment

Directrius elaborades

Memòria anual
-

1.3. Nombre accions de vigilància; freqüentació
2.a. Presència i abundància d'espècies

Informe de
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Hàbitat 6430 – Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a alpins

NR

MESURES

2.1. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i
estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al desenvolupament
dels serveis públics relacionats amb el manteniment de l'ordre, l'extinció d'incendis,
rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de la ZEC, i de l'ús i gestió dels
propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.
2.2. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als productes
derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la qual s'estableix
zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

característiques
2. b. Superfície afectada per degradació (%)

seguiment

-

-

Memòria anual

s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en relació a l‟alimentació de necròfags.
ME

2.3. Realitzar intervencions per a la retirada de les espècies al·lòctones presents,
especialment d‟Arundo donax
2.4. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i hàbitats
i definir la regulació del seu ús.

2.3. Actuacions ( nombre i espècie, localització i
superfície)
2.4. Senderisme identificats (nombre ,
característiques, localització i longitud)
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3.4.15

Hàbitat 7220* Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

Hàbitat 7220* - Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFIC.

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global a A (excel·lent) o millora del grau de
conservació de B (bo) o C (significatiu) al grau immediatament superior.

Veure taula general

Taula gral.

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment de la qualitat de les aigües

1.a. Terbolesa; concentració sòlids en
suspensió
1.b. Eutrofització

Informe de
seguiment

NR

MESURES
ME
OBJ. OPERAT.

2. Manteniment del règim de cabals inalterat

MESURES
OBJ. OPERAT.

No s'han considerat mesures

Memòria
anual
-

1.2. Actuacions (nombre, localització i
superfície)
2. Cabal (volum i variació interanual)

3.1. Es permet el senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats per camins i
itineraris existents. A més es permet l'escalada en tots els emplaçaments de
l'hàbitat, a excepcions d'aquells expressament prohibits i senyalitzats per
l'òrgan gestor, durant els períodes considerats, mitjançant la resolució de la
direcció general competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.
3.2. Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor qualsevol proposta
de competició esportiva o activitat d'ús públic multitudinari que impliqui
accés a l'hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus marines
recollides en el Pla.
3.3. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels
itineraris i estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per
al desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de

Informe de
seguiment

3. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització

3. Manteniment i millora de la composició florística
NR

MESURES

1.1. En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en matèria
de concentració de nitrats continguda en la Resolució del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de 2013, per la
qual s'aprova el programa d'actuació aplicable a les zones declarades
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats d'origen agrari de les
Illes Balears (BOIB núm. 159 de 19/11/2013).
1.2. Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies al·lòctones presents en
l'hàbitat.

Informe de
seguiment
Memòria
anual

-

-
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Hàbitat 7220* - Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFIC.

4. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització

Informe de
seguiment

l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió
de la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.
3.4. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i
als productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la
Resolució del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de
juny de 2014, per la qual s'estableix zona remota tot el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa
que s‟aprovi en relació a l‟alimentació de necròfags.
OBJ. OPERAT.
MESURES

4. Augment del coneixement de l'àrea de distribució de l'hàbitat
MS

4.1. Actualitzar la cartografia per precisar la seva localització en l'àmbit del Pla
de Gestió i precisar el seu grau de conservació.

4.1. Superfície cartografiada; nombre de
localitzacions identificades

Memòria
anual
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3.4.16

Hàbitat 8210 Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica

Hàbitat 8210 - Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica
OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.

MESURES

Manteniment del grau de conservació global a A (excel·lent) o millora del grau de
conservació de B (bo) o C (significatiu) al grau immediatament superior.
1. Manteniment i conservació de les espècies, composició de les mateixes i cobertura de
l'hàbitat
MS 1.1. Establir criteris amb la col·laboració d'institucions i federacions relacionades
amb la pràctica de l'escalada, el barranquisme i la espeleologia, per a la
pràctica d'aquestes activitats de forma respectuosa amb la conservació de
l'hàbitat.
NR 1.2. Es permet la pràctica de qualsevol modalitat d'escalada en tots els
emplaçaments de l'hàbitat, a excepció d'aquells expressament prohibits i
senyalitzats per l'òrgan gestor, durant els períodes considerats, mitjançant
Resolució de la Direcció general competent en espais protegits i Xarxa Natura
2000
1.3. Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor qualsevol proposta
de competició esportiva o activitat d'ús públic multitudinari que impliqui
accés a l'hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus recollides en el
Pla.
1.4. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris
i estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al
desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de
l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió
de la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.
ME 1.5. Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per a
reduir la densitat per sota del llindar potencial de danys a l'hàbitat (0,2-0,1
cabres/ha). Si es considera necessari instal·lar tancaments d'exclusió.
1.6. Fomentar la instal·lació de tancaments d'exclusió ramadera per a protegir del
pasturatge els principals nuclis d'hàbitat localitzats.
1.7. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i
hàbitats i definir la regulació del seu ús.
1.8. Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions, identificació dels

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

Veure taula general

Taula gral.

1. Cobertura i diversitat d'espècies
típiques
1.1. Acords assolits (nombre i tipus)

Informe de
seguiment
Memòria
anual

-

-

-

1.5. Intervencions (nombre, tipus i
localització)
1.6. Tancaments instal·lats (nombre,
tipus, i longitud)
1.7. Senderisme identificat (nombre,
característiques, localització i
longitud)
1.8. Elements instal·lats (núm. i tipus)
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Hàbitat 8210 - Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

2. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització
2.1. Superfície cartografiada; nombre
de localitzacions identificades

Informe de
seguiment
Memòria
anual

itineraris de vianants autoritzats) i interpretació dels valors naturals de
l'hàbitat.
OBJ. OPERAT.
MESURES

2. Augment del coneixement de distribució de l'hàbitat
ME

2.1. Crear un inventari de localitzacions de flora rupícola característica,
especialment Ranunculus weyleri
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3.4.17

Hàbitat 8220 Pendents rocallosos silicis amb vegetació casmofítica

Hàbitat 8220 – Pendents rocallosos silicis amb vegetació casmofítica

OBJ. GENERAL

Aprofundiment en el coneixement de l'hàbitat i determinació del seu grau de
conservació

OBJ. OPERAT.

1. Augment del coneixement de distribució de l'hàbitat
MS

MESURES

3.4.18

1.1. Actualitzar la cartografia per a verificar la presència de l'hàbitat en l'interior
de les ZEC i, si escau, precisar la seva localització

FONTS
VERIFICAC

Veure taula general

Taula gral.

1. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització

Informe
seguiment

1.1. Superfície cartografiada; nombre de
localitzacions identificades

Memòria
anual

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

Veure taula general

Taula gral.

Hàbitat 8310 Coves no explotades pel turisme

Hàbitat 8310 Coves no explotades pel turisme
OBJ. GENERAL

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

Aprofundiment en el coneixement de l'hàbitat i determinació del seu grau de
conservació

Seran d'aplicació els OBJECTIUS OPERATIUS i les MESURES PROPOSADES recollides en el Pla de Gestió de les Coves (PG Coves)
OBJ. OPERAT. I
MESURES

MS

1.1. Establir criteris amb la col·laboració d'institucions i federacions
relacionades amb la pràctica de l'escalada, el barranquisme i la
espeleologia, per a la pràctica d'aquestes activitats de forma respectuosa
amb la conservació de l'hàbitat.

1.1. Acords assolits (núm. i tipus)
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3.4.19

Hàbitat 91B0 Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia i Fraxinus ornus

Hàbitat 91B0 - Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia i Fraxinus ornus

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent) o millora del grau de
conservació global de B (bo) a A (excel·lent)

Veure taula general

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment del nivell freàtic inalterat. Condicions de salinitat estables

1.a. Nivell freàtic (profunditat i estacionalitat)
1.b. Salinitat

MS
MESURES

OBJ. OPERAT.

1.1. Definir conjuntament, entre l'administració mediambiental i el sector
primari, directrius de gestió de les finques agroforestals ubicades en
espais de la Xarxa Natura 2000, tals que les actuacions que es
desenvolupin permetin la conservació o millora de l'hàbitat.
Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions i
fomentar entre propietaris i/o titulars de drets.

2. Manteniment de la qualitat dels cursos d'aigua propers

2.a. Anàlisi de macroinvertebrats
2.b. Factors químics i fisicoquímics

Informe de
seguiment
Memòria
anual
Informe de
seguiment

NR

MESURES

OBJ.OPERAT.

MESURES

2.1. En relació amb les pràctiques agrícoles, complir amb la normativa en
matèria de concentració de nitrats continguda en la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 5 de novembre de
2013, per la qual s'aprova el programa d'actuació aplicable a les
zones declarades vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats d'origen agrari de les Illes Balears (BOIB núm. 159 de
19/11/2013).
ME
2.2. Vetllar pel compliment de la legislació sectorial en matèria
d'abocaments i aigües superficials i subterrànies.
3. Manteniment de la diversitat d'espècies natives de l'hàbitat. Limitació de presència
d'espècies al·lòctones
3.1. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la realització
d'una anàlisi de la capacitat de càrrega ramadera, especialment de la
cabra assilvestrada, per a determinar les càrregues òptimes compatibles
amb la conservació i regeneració de l'hàbitat. S'ha de prioritzar el
MS
manteniment de bestiar de renda enfront del d‟oci o al assilvestrat, en
cas de necessitat de disminuir les càrregues ramaderes i/o els períodes de
pasturatge del bestiar de renda, s'haurà de compensar econòmicament
aquesta pèrdua de renda.

1.1. Directrius elaborades

FONTS
VERIFICAC.
Taula gral.

-

Memòria
anual
2.2. Nombre d‟accions de vigilància;
freqüentació

3.

Diversitat d'espècies característiques

Informe de
seguiment
Memòria
anual

3.1. Estudis realitzats (nombre i tipus)
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Hàbitat 91B0 - Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia i Fraxinus ornus

NR

ME

3.2. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la regulació de les
càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge, d'acord amb les
anàlisis prèviament realitzades. En qualsevol cas aquesta mesura no serà
deficitària econòmicament per als propietaris i titulars de drets.
3.3. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels
itineraris i estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris
per al desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el
manteniment de l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis
de vigilància i gestió de la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o
titulars de drets dels terrenys.
3.4. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als
productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució
del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de
2014, per la qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi
en relació a l‟alimentació de necròfags.
3.5. Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies al·lòctones presents
en l'hàbitat (principalment Ailanthus altissima)
3.6. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de
senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les
amenaces sobre espècies i hàbitats i definir la regulació del seu ús.

OBJ.OPERAT.

4. Augment del coneixement de distribució de l'hàbitat

MESURES

MS

4.1. Actualitzar la cartografia per a verificar la presència de l'hàbitat 92A0
Alberedes, omedes i salzedes integrat amb l'hàbitat 91B0, i si escau precisar la
seva localització

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

-

-

-

3.5. Actuacions (nombre, localització i
superfície)
3.6. Senderisme identificats (nombre,
característiques, localització i
longitud)
4. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització
4.1. Superfície cartografiada; nombre de
localitzacions identificada

Informe de
seguiment
Memòria
anual
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3.4.20

Hàbitat 9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis ; Hàbitat 9340 Boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

Hàbitat 9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis
Hàbitat 9340 Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
OBJ. GENERAL

OBJ. OPERAT.

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent) o millora del grau de conservació
global de B (Bo) a A (excel·lent)
1.

MS

Manteniment dels processos de regeneració. Harmonització entre els requeriments de
conservació de l'hàbitat i l'aprofitament dels recursos naturals

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

Veure taula general

Taula gral.

3.a. Densitat d'arbres per classes diamètriques
3.b. Densitat de regeneració
3. c. Afecció per esporgada (%)

Informe
seguiment

Memòria anual

1.1. Definir directrius de gestió de les finques agroforestals situades en espais de la Xarxa
Natura 2000, tals que les actuacions que es desenvolupin permetin la conservació o
millora de l'hàbitat. Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions i
fomentar-les entre propietaris.

1.1. Directrius elaborades

1.2. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la realització d'una

1.2. Estudis realitzats (nombre i tipus)

anàlisi de la capacitat de càrrega ramadera, especialment de la cabra
assilvestrada, per a determinar les càrregues òptimes compatibles amb la
conservació i regeneració de l'hàbitat. S'ha de prioritzar el manteniment de
bestiar de renda enfront del d‟oci o al assilvestrat, en cas de necessitat de
disminuir les càrregues ramaderes i/o els períodes de pasturatge del bestiar
de renda, s'haurà de compensar econòmicament aquesta pèrdua de renda.
1.3. Fomentar

MESURES

el manteniment d'aprofitaments forestals tradicionals o

1.3. Accions realitzades (nombre i tipus)

sostenibles.
1.4. Fomentar millores silvícoles, promoure tractaments preventius i reduir (en

1.4. Accions realitzats (nombre i tipus)

zones crítiques i d'alt risc) la càrrega de combustible vegetal per a garantir la
resistència davant incendis forestals i malalties o plagues.
NR

de

1.5. Instar a l'Administració competent en matèria agrària la regulació de les càrregues ramaderes i/o els períodes de

pasturatge, d'acord amb les anàlisis prèviament realitzades. En qualsevol cas aquesta mesura no serà deficitària
econòmicament per als propietaris i titulars de drets.
1.6. Es permet el senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats per camins i itineraris existents. A més a més es permet l'escalada en
tots els emplaçaments de l‟habitat, a excepcions d'aquells expressament prohibits i senyalitzats per l'òrgan gestor, durant els períodes
considerats, Mitjançant la resolució de la direcció general competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.
1.7. Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor qualsevol proposta de competició esportiva o activitat d‟ús públic
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Hàbitat 9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis
INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)
Hàbitat 9340 Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
multitudinari que impliqui accés al hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus marines recollides en el Pla.

FONTS
VERIFICAC.

1.8. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i estacionaments prèviament autoritzats,

excepte els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de l'ordre, l'extinció
d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets
dels terrenys.
1.9. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als productes derivats no destinats a consum humà,

s'aplicarà la Resolució del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la qual s'estableix
zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en
relació a l‟alimentació de necròfags.
ME

1.10. Realitzar mostrejos periòdics per a la valoració de danys a l‟alzinar
(9340) per presència de Cerambix cerdo, determinant els nivells d'infestació
d'acord amb el protocol definit pel Servei de Sanitat Forestal (Nivell 0:
Sense Danys; Nivell 1: Present; Nivell 2 : Freqüent, Nivell 3: Abundant, Nivell
4: greu; Nivell 5: Molt greu).

1.10. Mostrejos
realitzats
localització i freqüència)

1.11. D'acord amb el resultat dels mostrejos prèviament executats, realitzar
captures controlades de Cerambix cerdo a les localitzacions on la infestació
es trobi en Nivells 3, 4 o 5, fins a aconseguir un nivell d'infestació de valor 2.
Aquestes captures hauran de ser autoritzades i supervisades pels Serveis de
Sanitat Forestal i d‟Espècies.

1.11. Captures
localització)

1.12. Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per
a reduir la densitat per sota del llindar potencial de danys a l'hàbitat (0,20,1 cabres/ha). Si es considera necessari instal·lar tancaments d'exclusió.

1.12. Intervencions
localització)

(

1.13. Instal·lar tancaments d'exclusió ramadera per a protegir del pasturatge
els principals nuclis d'hàbitat localitzats.

1.13. Tancaments
tipus, i longitud)

instal·lats

1.14. En zones afectades per incendis forestals, realitzar actuacions de
preservació del sòl i prevenció de fenòmens erosius i processos de
desertificació com ara feixines, desembosc i/o trituració o estellat de material

1.14. Actuacions
tipus)

realitzades

(nombre,

(nombre

nombre,

(nombre,

tipus

i

i

(nombre,
localització,
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Hàbitat 9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis
Hàbitat 9340 Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC.

vegetal afectat, etc, així com altres actuacions que puguin establir-se al
corresponent pla de restauració ambiental de l„àrea afectada per l'incendi.

OBJ. OPERAT.
MESURES

2.
MS

1.15. Actuacions preventives establertes en els plans comarcals de defensa
contra Incendis de les comarques de Calvià i Tramuntana, executar faixes i/o
àrees de defensa, així com la resta d'actuacions en ells establertes de
manteniment o nova execució.

1.15. Actuacions realitzades (nombre, tipus
i superfície)

1.16. Realitzar intervencions de revegetació en àrees degradades, especialment
les afectades per incendi forestal. Instal·lar tancaments perimetrals en cas
necessari.

1.16. Actuacions (nombre, Localització,
superfície i densitat, espècies)

1.17. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de
senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces
sobre espècies i hàbitats i definir la regulació del seu ús.

1.17. Senders
identificats
(núm,
característiques, localització i longitud)

Augment del coneixement de l‘hàbitat
2.1. Realitzar el seguiment periòdic de l'estat dels hàbitats en el marc de la Xarxa Balear
d'Avaluació i Seguiment de Danys en Masses Forestals.

2.

Volum de dades, tipologia i data
d'actualització

2.1. Estudis realitzats ( nombre i tipus)

Informe
seguiment

de

Memòria anual
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3.4.21

Hàbitat 92D0 Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)

Hàbitat 92D0 - Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global A (excel·lent) i millora del grau de conservació
global de B (bo) a A (excel·lent)

OBJ. OPERAT.

3. Manteniment del règim hidrològic natural (discontinu i irregular). Condicions de
salinitat estables

MESURES

No s'han considerat mesures

OBJ.OPERAT.

4. Manteniment de la coberta vegetal (superfície i amplada estable)

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)
Veure taula general
1.a. Règim de cabals
1.b. Salinitat

2. Índex QBR

2.1. Establir criteris amb la col·laboració d'institucions i federacions relacionades amb
la pràctica de l'escalada, el barranquisme i l‟espeleologia, per a la pràctica
d'aquestes activitats de forma respectuosa amb la conservació de l'hàbitat.

2.1. Acords assolits (nombre i tipus)

NR

2.2. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als productes
derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per la qual s'estableix
zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més
s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en relació a l‟alimentació de necròfags.

-

ME

Taula gral.

Informe de
seguiment

-

MS

MESURES

FONTS
VERIFICAC.

2.3. Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies al·lòctones (ex. Arundo spp.)

2.3. Actuacions (nombre, localització i
superfície)

2.4. Realitzar intervencions de restauració en fons de barrancs degradats, mitjançant
plantació d'espècies típiques (Nerium oleander i Vitex agnus-castus)

2.4. Actuacions (nombre, localització,
superfície i densitat, espècies)

Informe de
seguiment

Memòria
anual
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Hàbitat 92D0 - Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)
2.5. Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per a reduir la
densitat per sota del llindar potencial de danys a l'hàbitat (0,2-0,1 cabres / ha). Si
es considera necessari instal·lats tancaments d'exclusió.
OBJ.OPERAT.

5. Disminució de pressions d'origen antròpic
MS

NR
MESURES

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)
2.5. Intervencions
localització)

(nombre,

3. Tipus, superfície afectada

tipus

FONTS
VERIFICAC.

i

Inf. Seguim.
Memòria
anual

5.1. Definir conjuntament, entre l'administració mediambiental i el sector primari,
directrius de gestió de les finques agroforestals ubicades en espais de la Xarxa
Natura 2000, tals que les actuacions que es desenvolupin permetin la conservació o
millora de l'hàbitat. Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions
i fomentar-les entre propietaris i/o titulars de drets.

3.1. Directrius elaborades

5.2. Es permet el senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats per camins i
itineraris existents. A més es permet l'escalada en tots els emplaçaments de
l'hàbitat, a excepcions d'aquells expressament prohibits i senyalitzats per l'òrgan
gestor, durant els períodes considerats, mitjançant la resolució de la direcció
general competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.

-

5.3. El descens de barrancs o torrents és una activitat permesa en els emplaçaments de
l'hàbitat, a excepció d'aquells expressament prohibits i senyalitzats en aquest pla
per a la conservació del ferreret, o per l'òrgan gestor per motius de conservació
durant els períodes considerats, mitjançant una resolució de la direcció general
competent en espais protegits xarxa Natura 2000.

-

5.4. Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor qualsevol proposta de
competició esportiva o activitat d'ús públic multitudinari que impliqui accés a
l'hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus marines recollides al Pla.

-
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Hàbitat 92D0 - Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)

ME

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

5.5. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i
estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al
desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de l'ordre,
l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de la ZEC, i de
l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.

-

5.6. Vetllar pel compliment de la legislació sectorial en matèria d'abocaments.

3.5. Nombre accions
freqüentació

de

FONTS
VERIFICAC.

vigilància;

5.7. Promoure campanyes d'informació i formació dirigides als practicants de
barranquisme i altres visitants, en relació a les bones pràctiques del descens de
torrents.

3.6. Nombre de campanyes realitzades

5.8. Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions, identificació dels itineraris
de vianants autoritzats) i interpretació dels valors naturals dels hàbitats.

3.7. Nombre i tipus d'elements instal·lats

5.9. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i
hàbitats i definir la regulació del seu ús.

3.8. Senderisme identificat (nombre,
característiques,
localització
i
longitud)
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Hàbitat 9320 Boscos d’Olea i Ceratonia

Hàbitat 9320 – Boscos d’Olea i Ceratonia

OBJ. GENERAL

OBJ. OPERAT.

Manteniment del grau de conservació global a A (excel·lent) o millora del grau de
conservació de B (bo) o C (significatiu) al grau immediatament superior.

1. Manteniment de la capacitat de regeneració de l'hàbitat i de la dispersió zoócora

INDICADORS
DE
GESTIÓ
(objectius) I D'EXECUCIÓ (mides)

Taula gral.

Veure taula general
1.a. Grau
l'hàbitat

de

FONTS
VERIFICAC

fragmentació

de

Informe
de
seguiment

1.b. Cobertura arbòria i arbustiva
MS

MESURES

NR

1.1. Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació de bones
pràctiques agrícoles en l'ús de productes fitosanitaris i fertilitzants.
Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.

1.1. Accions
realitzades
(nombre i tipus)

1.2. Establir acords de col·laboració amb les societats de caçadors per adequar
els períodes i àrees de caça de tords i altres aus frugívores, als requeriments
ecològics de l'hàbitat pel que fa a la dispersió de llavors i regeneració
natural.

1.2. Acords assolits (nombre i
tipus)

1.3. Fomentar el manteniment d'aprofitaments forestals tradicionals o
sostenibles.

1.3. Accions
realitzades
(nombre i tipus)

1.4. En les explotacions ramaderes, en relació als subproductes animals i als
productes derivats no destinats a consum humà s'aplicarà la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de juny de 2014, per
la qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. A més s‟aplicarà la normativa que s‟aprovi en relació a
l‟alimentació de necròfags.

Memòria
anual

-
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Hàbitat 9320 – Boscos d’Olea i Ceratonia
ME

OBJ. OPERAT.

1.5. Actuacions preventives establertes als plans comarcals de defensa contra
incendis de les comarques de Calvià i Tramuntana, control de l'ús del foc,
executar faixes i/o àrees de defensa, així com la resta de mesures i
actuacions de manteniment o nova execució que en ells estiguin previstes

MESURES

NR

1.6. Accions (nombre, tipus,
localització, superfície)

1.7. Executar programes de control de la població de cabra assilvestrada per a
reduir la densitat per sota del llindar potencial de danys a l'hàbitat (0,2-0,1
cabres/ha). Si es considera necessari instal·lar tancaments d'exclusió.

1.7. Intervencions
(nombre,
tipus i localització)

2. Diversitat d'espècies típiques

2.1. Definir conjuntament, entre l'administració mediambiental i el sector primari,
directrius de gestió de les finques agroforestals ubicades en espais de la Xarxa
Natura 2000, tals que les actuacions que es desenvolupin permetin la
conservació o millora de l'hàbitat. Identificar i aplicar fórmules que incentivin
aquestes actuacions i fomentar-les entre propietaris i/o titulars de drets.

2.1. Directrius elaborades

2.2. Fomentar millores silvícoles, promoure tractaments preventius i reduir (en
zones crítiques i d'alt risc) la càrrega de combustible vegetal per a garantir la
resistència davant incendis forestals i malalties o plagues.

2.2. Actuacions
localització, tipus)

2.3. Es permet el senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats per camins i
itineraris existents. A més es permet l'escalada en tots els emplaçaments de

FONTS
VERIFICAC

1.5. Actuacions
realitzades
(nombre, tipus i superfície)

1.6. Establir àrees de defensa contra incendis forestals en zones d'antics
conreus, per a generar ecotons, afavorir la prevenció d'incendis i facilitar
els treballs d‟extinció en cas d'incendi forestal.

2. Millora i recuperació de la composició florística
MS

INDICADORS
DE
GESTIÓ
(objectius) I D'EXECUCIÓ (mides)

Informe
de
seguiment
Memòria
anual

(nombre,

-
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INDICADORS
DE
GESTIÓ
(objectius) I D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

l'hàbitat, a excepció d'aquells expressament prohibits i senyalitzats per l'òrgan
gestor, durant els períodes considerats, mitjançant la resolució de la direcció
general competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.

ME

2.4. Sotmetre a informe ambiental per part de l'òrgan gestor qualsevol proposta de
competició esportiva o activitat d'ús públic multitudinari que impliqui accés a
l'hàbitat, especialment a zones de nidificació de les aus marines recollides en el
Pla.

-

2.5. Es prohibeix el trànsit o estacionament de vehicles de motor fora dels itineraris i
estacionaments prèviament autoritzats, excepte els necessaris per al
desenvolupament dels serveis públics relacionats amb el manteniment de
l'ordre, l'extinció d'incendis, rescat i similars, els propis de vigilància i gestió de
la ZEC, i de l'ús i gestió dels propietaris i/o titulars de drets dels terrenys.

-

2.6. En zones afectades per incendis forestals, realitzar actuacions de preservació del
sòl i prevenció de fenòmens erosius i processos de desertificació com ara
feixines, desembosc i/o trituració o estellat de material vegetal afectat, etc, així
com altres actuacions que puguin establir-se al corresponent pla de restauració
ambiental de l'àrea afectada per l'incendi.

2.4. Actuacions
localització, tipus)

(nombre,

2.7. Realitzar intervencions de revegetació en àrees degradades, especialment les
afectades per incendi forestal. Instal·lar tancaments perimetrals en cas
necessari.

2.5. Actuacions (núm., localització,
superfície i densitat, espècies)

2.8. Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica de senderisme,
l'equitació i els vehicles no motoritzats, valorar les amenaces sobre espècies i
hàbitats i definir la regulació del seu ús.

2.6. Senderisme identificat (nombre,
característiques, localització i
longitud)
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INDICADORS
DE
GESTIÓ
(objectius) I D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

OBJ. OPERAT.

3. Volum de dades, tipologia i data
d'actualització

Informe
de
seguiment

3. Augment del coneixement de l'àrea de distribució de l'hàbitat
MS

MESURES

3.1. Actualitzar la cartografia per a precisar la distribució de l'hàbitat en l'àmbit del
Pla de Gestió i diferenciar l'hàbitat 5330, i precisar la seva localització.

3.1. Superfície
nombre
de
identificades

cartografiada;
localitzacions

Memòria
anual
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3.5
3.5.1

OBJECTIUS DE CONSERVACIÓ I MESURES PROPOSADES PER A LES ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI
Flora

P-1468-Dianthus rupicola, clavel;
P-1600-Naufraga balearica¸naufraga; P-1483-Paeonia cambessedesii, peonía;
P-1395-Petalophyllum ralfsii; P-1476-Ranunculus weyleri, botón de oro; P-1589-Viola jaubertiana, viola
OBJ. GENERAL

Mantenir o millorar el grau de conservació global

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per mantenir les seves
poblacions a llarg termini

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius)
I D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

Veure taula general

Taula gral.
Informe de
seguiment

1. Superfície

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats

Memòria
anual

1240 (Dianthus rupicola, Naufraga balearica)
MESURES

5330 (Paeonia cambessedesii)
1150* i 1310 Petalophyllum ralfsii
8210 (Dianthus rupicola, Naufraga baleárica, Ranunculus weilery, Viola jaubertiana)

OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

MESURES

No s'han considerat mesures

OBJ. OPERAT.

3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència de l'espècie a
llarg termini

MESURES

ME

3.1. Controlar les càrregues de cabra assilvestrada, com a principal actuació per a la
conservació de les espècies de flora.

2. Superfície

Informe de
seguiment

3. Dades poblacionals

Informe de
seguiment

3.4. Accions realitzades (núm. i tipus)
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3.5.2

Fauna

3.5.2.1

Inverterbrats

3.5.2.1.1

Cerambix cerdo, gran capricornio de la encina, baniarriquer
INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

I-1088-Cerambix cerdo, gran capricornio de las encinas, baniarriquer
OBJ. GENERAL

Determinació del seu estatus
1.

OBJ. OPERAT.
MESURES

Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per a mantenir les seves
poblacions a llarg termini

Veure taula general

Taula gral.

1.

Informe de
seguiment

Superfície

Memòria
anual

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits per al hàbitat 9340

3.5.2.2

FONTS
VERIFICAC

Amfibis

3.5.2.2.1

Alites muletensis, sapillo balear, ferreret

A-1187-Alytes muletensis, sapillo balear, ferreret

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius)
I D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Manteniment del grau de conservació global a A (excel·lent) o millora del grau de
conservació de B (bo) a A (excel·lent)

Veure taula general

Taula gral.

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per a mantenir les seves
poblacions a llarg termini

1. Superfície

Informe de
seguiment

MESURES

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats 3140, 3150, 3170 *, 92D0
i aquelles contingudes en el Pla balear de recuperació del ferreret

OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

Memòria
anual
2. Superfície

Informe
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A-1187-Alytes muletensis, sapillo balear, ferreret

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius)
I D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC
seguiment

MESURES

No s'han considerat

OBJ. OPERAT.

3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència de l'espècie a
llarg termini: reducció de baixes per control de depredadors, seguiment de malalties,
reducció de baixes per altres pressions antròpiques

3. Dades poblacionals

NR

3.1. Aplicar les propostes contingudes en el Pla d'Acció de quitridiomicosi

-

3.2. Aplicar protocols de desinfecció recollits en el pla de quitridiomicosi per a
persones i equips en qualsevol activitat que determini accions de contacte amb
l'espècie o amb el seu medi (ex. Pràctica de descens de torrents)

-

3.3. Prohibir l'accés, excepte per a tasques de conservació, als torrents de Ferrerets,
Tor i Can Vela.

-

3.4. Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies al·lòctones invasores(ex. Natrix
maura) presents en els hàbitats d'A muletensis.

3.4. Actuacions (núm., localització i
exemplars retirats)

3.5. Dur a terme el seguiment de la quitridiomicosi amb anàlisis periòdiques de totes
les poblacions d'A muletensis susceptibles d'infecció.

3.5. Anàlisi (nombre i tipus)

3.6. Dur a terme el seguiment periòdic de la parasitologia (paràmetres d'infestació) a
les poblacions silvestres, per a prevenir patologies.

3.6. Anàlisi (nombre i tipus)

3.7. Dur a terme el seguiment dels casos de malformacions i avaluar la causa més
probable que el provoca

3.7. Anàlisi (nombre i tipus)

MESURES

ME

Informe de
seguiment

Memòria
anual
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3.5.2.3

Rèptils

3.5.2.3.1

Testudo graeca,

R-1219-Testudo graeca, tortuga mora

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Veure taula general

Taula gral.

Millorar el seu grau de conservació global de bo a excel·lent
1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per mantenir les
seves poblacions a llarg termini

OBJ. OPERAT.

MESURES

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats 4090, 5330, 9340,
9320 i aquelles contingudes en el Pla Balear de conservació de la tortuga mora

OBJ. OPERAT.

MESURES

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència de
l'espècie a llarg termini. Reducció del declivi poblacional per atropellaments i
altres pressions antròpiques
MS

Informe de
seguiment
Memòria
anual

2. Superfície

Informe de
seguiment
Memòria
anual

No s'han considerat mesures

OBJ. OPERAT.

MESURES

1. Superfície

3. Dades poblacionals

Informe de
Seguiment

3.1. Realitzar estudis poblacionals de l'espècie per a conèixer el nombre
d'individus i la seva distribució (incl. Estudi de fragmentació de la
població en el LIC ES5310079 Puig de na Bauçà)

3.1. Estudis realitzats (nombre i tipus)

Memòria
anual

3.2. Elaborar un estudi per a millorar la permeabilitat de les barreres físiques
(parets seques, carreteres, etc) existents

3.2. Un estudi realitzat
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R-1219-Testudo graeca, tortuga mora
ME

3.5.2.4

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

3.3. Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a la població per a la
conservació de l'espècie

3.3. Nombre de campanyes realitzades.
Abast

3.4. Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions) per
minimitzar atropellaments en els vials crítics.

3.4. Nombre
i
instal·lats

tipus

FONTS
VERIFICAC

d'elements

Mamífers

3.5.2.4.1
Miniopterus schreibersii, murciélago de cueva, ratpenat de cova Miotis capaccinii, murciélago ratonero patudo, rat penat de peus grans;
Miotis miotis, murciélago ratonero grande, rat penat orellut gran; Rhinolophus ferrumequinum, murciélago grande de herradura, rat penat gran de
ferradura; Rhinolophus hipposideros, murciélago pequeño de herradura, rat penat petit de ferradura; Rhinolophus mehelii, murciélago Mediano de
herradura, rat penat mitjà de ferradura
M-1310-Miniopterus schreibersii, murciélago de cueva, rata pinyada de cova
M-1316-Myotis capaccinii, murciélago ratonero patudo, rat penat de peus grans
M-1324-Myotis myotis, murciélago ratonero grande, rat penat orellut gran
M-1304-Rhinolophus ferrumequinum, murciélago grande de herradura, rat penat gran de ferradura
M-1303-Rhinolophus hipposideros, murciélago pequeño de herradura, rat penat petit de ferradura
M-1302-Rhinolophus mehelyi, murciélago mediano de herradura, rat penat mitjà de ferradura

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

En els llocs en què la població de l'espècie és significativa (Myotis myotis i Rhinolophus
ferrumequinum), millorar el seu grau de conservació global
Determinar el grau de conservació global

OBJ. OPERAT. I
MESURES

Seran d'aplicació els OBJECTIUS OPERATIUS i les MESURES PROPOSADES recollides en el Pla de Gestió de les Coves (PG Coves) i en el Pla Balear de conservació
de Miniopterus schreibersii i el Pla Bacells
També seran d'aplicació els OBJECTIUS i MESURES proposats per als possibles hàbitats alternatius o d'alimentació d'aquestes espècies (1150 *, 1310, 1410, 3150,
6220 *, 6420, 6430, 5330, 9320, 9340)

Veure taula general

Taula gral.
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3.5.2.4.2

Tursiops truncatus, delfín mular, dolfí mular

M-1349-Tursiops truncatus, delfín mular, dolfí mular

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Millorar el grau de conservació global de B (bo) a A (excel·lent)

Veure taula general

Taula gral.

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per mantenir les seves
poblacions a llarg termini

MESURES

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits per l'hàbitat 1120*

OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

MESURES

OBJ. OPERAT.

1. Superfície

Informe de
seguiment
Memòria
anual

2.1. Es prohibeixen els parcs eòlics marins en tot l'àmbit marí de l'àrea Natura
2000.

-

2.2. Es prohibeix la prospecció i l'extracció de petroli o gas a tot l'àmbit marí
de l'àrea Natura 2000.

-

2. Superfície

Informe de
seguiment

3. Dades poblacionals

Informe de
seguiment

NR

3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència de
l'espècie a llarg termini

MS

3.1. Mesures proposades en el "Pla de Conservació del Dolfí mular (Tursiops
truncatus) en aigües de l'arxipèlag balear", preparat en el marc del Projecte LIFE
Posidònia (Acció F7. Seguiment de la població de Tursiops truncatus)

ME

3.2. Neteja de les aigües marines de restes de residus flotants (hidrocarburs ,
fustes , plàstics , ... )

MESURES

-

3.2. Pes o volumen dels residus retirats
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3.5.2.5

Aus

3.5.2.5.1

Aus associades a hàbitats aquàtics

B-A029-Ardea purpurea, Garza imperial, Agró roig
B-A081-Circus aeruginosus, Aguilucho lagunero, Arpella

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Determinar el grau de conservació global de l'espècie

Veure taula general

Taula gral.

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per a mantenir les seves
poblacions a llarg termini

MESURES

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats 1150*, 3170*, 6420, 6430

OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie
MS

MESURES

2.1. Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació de pràctiques que
conservin els mosaics agrícoles i les discontinuïtats o afavoreixin la seva creació,
per a potenciar la biodiversitat i amb això l'augment de la producció d'insectes
aprofitables per espècies d'aus insectívores. Identificar i aplicar fórmules que
incentivin aquestes actuacions.

OBJ. OPERAT.

3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència de l'espècie
a llarg termini

MESURES

No s'han considerat mesures

1. Superfície

Informe de
seguiment
Memòria
anual

2. Superfície

2.1. Accions realitzades (nombre i tipus)

3. Dades poblacionals

Anuaris
ornitològics

Memòria
anual

Anuaris
ornitològics

-
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3.5.2.5.2

Aus associades a hàbitats arbustius

B-A301-Sylvia balearica, Curruca sarda, Busqueret sard
OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.

Mantenir el grau de conservació global de l'espècie A (excel·lent) i millorar el grau de
conservació global de B (bo) a A (excel·lent)
Determinar el grau de conservació global de l'espècie en els llocs en què no existeixin
dades
1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per mantenir les seves
poblacions a llarg termini

MESURES

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats 4090, 5330, 5430

OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

FONTS
VERIFICAC

Veure taula general

Taula gral.

1. Superfície

2. Superfície

Informe de
seguiment
Memòria
anual
Anuaris
ornitològics

MS

MESURES

OBJ. OPERAT.
MESURES

2.1. Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació de pràctiques
que conservin els mosaics agrícoles i les discontinuïtats o afavoreixin la seva
creació, per ser important per a la vivència d'aquesta espècie. Identificar i
aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.
2.2. Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o titulars de drets, per
mantenir bones practiques agràries. Identificar i aplicar fórmules que
incentivin aquestes actuacions.
ME
2.3. Fer repoblacions d'enriquiment a límits, afavorint la presència de llentiscle,
ullastre, aladern, murta, arç blanc, etc
3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permeti l'existència de
l'espècie a llarg termini
No s'han considerat mesures

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

2.1. Accions realitzades (nombre i tipus)

2.2. Acords assolits (nombre i tipus)

Memòria
anual

2.3. Actuacions (nombre, localització,
superfície i densitat, espècies)
3. Dades poblacionals

Anuaris
ornitològics

-

225

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

3.5.2.5.3

Aus associades a hàbitats esteparis i/o de medi agrari

B-A255-Anthus campestris, Bisbita campestre, Titina d’estiu
INDICADORS DE GESTIÓ
B-A133-Burhinus oedicnemus, Alcaraván común, Sebel·lí
(objectius) I D'EXECUCIÓ (mides)
B-A245-Galerida theklae, Cogujada montesina, Cucullada
Mantenir el grau de conservació global de A (excel·lent) i millorar el grau de conservació
global de B (bo) o C (significatiu) al grau immediatament superior.
OBJ. GENERAL
Veure taula general
Determinar el grau de conservació global de la(es) espècie(s) en els llocs en els quals no
existeixi aquesta dada.
1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per a mantenir les seves
OBJ. OPERAT.
1. Superfície
poblacions a llarg termini
MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats no FND de cultius i terres agrícoles i els hàbitats del FND 5320,
MESURES
5330, 6220 *, 6420
OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie
MS

MESURES

OBJ. OPERAT.
MESURES

2.1. Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació de pràctiques
que conservin els mosaics agrícoles i les discontinuïtats o afavoreixin la seva
creació, per ser clau per a la vivència de les espècies estepàries. Identificar i
aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.
2.2. Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o titulars de drets, per
mantenir bones practiques agràries. Identificar i aplicar fórmules que
incentivin aquestes actuacions.
2.3. Fer repoblacions d'enriquiment a límits, afavorint la presència de llentiscle,
ME
ullastre, aladern, murta, arç blanc, etc
3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència de
l'espècie a llarg termini
No s'han considerat mesures

2. Superfície
2.1. Accions realitzades (nombre i
tipus)

FONTS
VERIFICAC
Taula gral.
Informe de
seguiment
Memòria
anual
Anuaris
ornitològics
Memòria
anual

2.2. Acords assolits (nombre i tipus)
2.3. Actuacions (nombre, localització,
superfície i densitat, espècies)
3. Dades poblacionals

Anuaris
ornitològics
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3.5.2.5.4

Aus associades a hàbitats forestals

B-A074-Milvus milvus, Milano real, Milà reial
INDICADORS DE GESTIÓ
B-A224-Caprimulgus europaeus, Chotacabras gris, Enganyapastors
(objectius) I D'EXECUCIÓ (mides)
B-A274-Phoenicurus phoenicurus, Colirrojo real, Coa-roja
Millorar el grau de conservació global de l'espècie de B (bo) o C (significatiu) al grau
de conservació immediatament superior
OBJ. GENERAL
Veure taula general
Determinar el grau de conservació global de la(es) espècie(s) als llocs en els quals no
existeixi aquesta dada
1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per a mantenir les
OBJ. OPERAT.
1. Superfície
seves poblacions a llarg termini
MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats no FND de camps oberts de secà i terres baixes i els hàbitats
MESURES
del FND 5330, 9320, 9340
En el cas de Milvus milvus també són aplicables les mesures contemplades en el Pla Balear de recuperació de l'espècie
OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

MESURES

MS

OBJ. OPERAT.

MESURES

2.1. Fomentar el manteniment d'aprofitaments forestals tradicionals o
sostenibles i el restabliment d‟ecotons mitjançant la recuperació de cultius
de muntanya abandonats.
3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència de
l'espècie a llarg termini
3.1. Restringir la caça intensiva en zones de nidificació d'Milvus milvus.
3.2. Amb anterioritat a l'execució d'intervencions de gestió forestal s'ha de
NR
tenir en compte la cartografia amb localització de nius de Milvus milvus,
a fi de poder delimitar perímetres de protecció en les proximitats dels
mateixos.

2. Superfície
2.1. Accions realitzades (nombre i
tipus)
3. Dades poblacionals

FONTS
VERIFICAC
Taula gral.
Informe de
seguiment
Memòria
anual
Anuaris
ornitològics
Memòria
anual
Anuaris
ornitològics

-

Memòria
anual
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3.5.2.5.5

Aus associades a hàbitats marins

B-A392-Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Cormorán moñudo, Corb marí
B-A384-Puffinus mauretanicus, Pardela balear, Virot petit
B-A181-Larus audouinii, Gaviota de Audouin, Gavina roja
B-A010-Calonectris diomedea, Pardela cenicienta, Virot gros
B-A197-Chlidonias niger, Fumarel común, Fumarell
B-A014-Hydrobates pelagicus, Paíño europeo, Noneta

OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.
MESURES
OBJ. OPERAT.

Millorar el grau de conservació global de B (bo) a A (excel·lent) en els casos en què sigui
necessari
Veure taula general
Determinar el grau de conservació global de la(es) espècie(s) als llocs en què la població
sigui significativa i no existeixi aquesta dada
1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per mantenir les seves
1. Superfície
poblacions a llarg termini
MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits per l'hàbitat 1240. A més, en el cas de L. audouinii i P. aristotelis, són aplicables també
les mesures contingudes en el Pla Balear de maneig d'ambdues espècies
2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

2. Superfície

MS

2.1. Nombre d'assaigs realitzats

NR
MESURES
ME
OBJ. OPERAT.

3.

ME
MESURES

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

2.1. Realitzar estudis de la incidència de possibles alternatives per a desplaçar les
poblacions de gavina.
2.2. Es prohibeixen els parcs eòlics marins en tot l'àmbit marí de l'àrea Natura
2000.
2.3. Es prohibeix la prospecció i l'extracció de petroli o gas a tot l'àmbit marí de
l'àrea Natura 2000.
2.4. Augmentar les accions de vigilància en les èpoques de reproducció, per
reduir pressions derivades de la pràctica d'esports nàutics i fondejos.
Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permeti l'existència de
l'espècie a llarg termini
3.1. Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a la població per a la
conservació de l'espècie (per millorar la consideració de L. audouinii davant la
gavina)
3.2. Realitzar actuacions per al control i eradicació de predadors
(fonamentalment gats domèstics o assilvestrats).
3.3. Neteja de les aigües marines de restes de residus flotants (hidrocarburs ,

FONTS
VERIFICAC

Taula gral.
Informe de
seguiment
Memòria
anual
Anuaris
ornitològics
Memòria
anual

2.4. Nombre accions de
vigilància/freqüentació
3. Dades poblacionals
3.1. Nombre de campanyes realitzades.
Abast

Anuaris
ornitològics
Memòria
anual

3.2. Nombre d'intervencions,
localitzacions i nombre d'exemplars
capturats
3.3. Pes o volumen dels residus retirats
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fustes , plàstics , ... )
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3.5.2.5.6

Aus associades a hàbitats rupícoles

B-A079-Aegypius monachus, Buitre negro, Voltor negre
B-A092-Hieraaetus pennatus, Águila calzada, Àguila calçada
B-A100-Falco eleonorae, Halcón de Eleonora, Falcó marí
B-A103-Falco peregrinus, Halcón peregrino, Falcó

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

Veure taula general

Taula gral.

B-A077-Neophron percnopterus, Alimoche común, Miloca
B-A094-Pandion haliaetus, Águila pescadora, Àguila peixatera

OBJ. GENERAL

Mantenir el grau de conservació global A (excel·lent) o, si escau, millorar-lo de B (bo) o C
(significatiu) al grau de conservació immediatament superior.
Determinar el grau de conservació global de la(es) espècie(s) als llocs en què la població
sigui significativa i no existeixi aquesta dada

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per a mantenir les seves
poblacions a llarg termini

MESURES

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats 1240, 1410, 5330, 8210, 9320. A més, són aplicables les mesures
contingudes en els Plans Balears de maneig o conservació de Aegypius monachus, Neophron percnopterus i Pandion haliaetus

OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

MESURES

No s'han considerat mesures

OBJ. OPERAT.

3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència de
l'espècie a llarg termini: reducció de baixes per electrocució o altres pressions
antròpiques

MESURES

MS

3.1. Fomentar l'establiment d'acords per a la revisió i modificació de les

1. Superfície

Informe
seguiment

de

Memòria anual

2. Superfície

Anuaris
ornitològics

3. Dades poblacionals

Anuaris
ornitològics

-

3.1. Acords assolits (nombre i tipus)

Memòria anual
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B-A079-Aegypius monachus, Buitre negro, Voltor negre
B-A092-Hieraaetus pennatus, Águila calzada, Àguila calçada
B-A100-Falco eleonorae, Halcón de Eleonora, Falcó marí
B-A103-Falco peregrinus, Halcón peregrino, Falcó

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

B-A077-Neophron percnopterus, Alimoche común, Miloca
B-A094-Pandion haliaetus, Águila pescadora, Àguila peixatera

línies elèctriques perilloses, en atenció al que indica el RD 1432/2008,
de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de
l'avifauna contra la col·lisió i la electrocució en línies elèctriques d'alta
tensió.

NR

ME

3.2. Fomentar entre el sector cinegètic l'aplicació de bones pràctiques
cinegètiques que minimitzin potencials afeccions sobre l'àguila calçada.
Identificar i aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.

3.2. Accions realitzades (nombre i
tipus)

3.3. Fomentar el manteniment de la ramaderia i promoure l'establiment de
punts d'alimentació per afavorir Aegypius monachus.

3.3. Accions realitzades (nombre i
tipus)

3.4. Durant l'època de reproducció, limitar la pràctica de determinades
activitats (escalada, parapent, senderisme, etc) en les proximitats dels
nius, a excepció dels llocs autoritzats i senyalitzats per l'Òrgan Gestor.
Per Aegypius monachus, suprimir qualsevol tipus de molèstia en un radi d'1
km al voltant del niu, durant el període comprès entre gener i juliol.

-

3.5. Especialment per al Voltor negre, regular l'accés a zones de nidificació
en època de reproducció.

-

3.6. Realitzar intervencions periòdiques per a regular les poblacions de
gavina per reduir afecció per cleptoparasitisme sobre l'àguila peixatera.

3.4. Intervencions (nombre, tipus i
localització)
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B-A079-Aegypius monachus, Buitre negro, Voltor negre
B-A092-Hieraaetus pennatus, Águila calzada, Àguila calçada
B-A100-Falco eleonorae, Halcón de Eleonora, Falcó marí
B-A103-Falco peregrinus, Halcón peregrino, Falcó

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

B-A077-Neophron percnopterus, Alimoche común, Miloca
B-A094-Pandion haliaetus, Águila pescadora, Àguila peixatera

3.7. Instal·lar elements de senyalització temporal (normes i regulacions) per a
restringir determinades pràctiques durant la reproducció del falcó.

3.5. Nombre i
instal·lats

tipus

d'elements

3.8. Especialment per al Voltor negre, mantenir menjadores i femers durant
tot l'any. Controlar el contingut en plom en la carn dipositada en
aquests femers.

3.6. Accions realitzades (nombre i
tipus)
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3.6

OBJECTIUS DE CONSERVACIÓ I MESURES PROPOSADES PER ALTRES ESPÈCIES IMPORTANTS DE FLORA I FAUNA

3.6.1

Flora

Acer opalus subsp. granatense, Arce, Rotaboc
Brimeura duvigneaudii
Buxus balearica, Boj, Boix
Cymbalaria aequitriloba, Barba d'ermità
Digitalis minor, Dedalera, Didalera
Dorycnium pentaphyllum subsp. fulgurans, Ginesta

INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mides)

(objectius)

I

FONTS
VERIFICAC

Linaria aeruginea subsp. pruinosa
Pimpinella bicknellii, Fonollasa borda
Primula acaulis subsp. balearica, Hierba de San Pablo mayor, Primavera blanca
Teucrium marum subsp. occidentale, Coixinet de monja
Thymus richardii subsp. richardii

OBJ. GENERAL

Determinar el seu estatus

Veure taula general

Taula gral.

OBJ. OPERAT.

1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per a mantenir
les seves poblacions a llarg termini

1. Superfície

Informe
seguiment

de

MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats
1240: Brimeura duvigneaudii, Cymbalaria aequitriloba, Dorycnium pentaphyllum subsp.
fulgurans, Thymus richardii subsp. richardii
MESURES

5110: Buxus balearica

Memòria anual

7220*: Cymbalaria aequitriloba, Primula acaulis subsp. balearica
8210: Acer opalus subsp. granatense, Brimeura duvigneaudii, Buxus balearica,
Cymbalaria aequitriloba, Digitalis minor, Linaria aeruginea subsp. pruinosa, Pimpinella
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bicknellii, Primula acaulis subsp. balearica, Teucrium marum subsp. occidentale
9340: Pimpinella bicknelli
OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

MESURES

No s'han considerat mesures.

OBJ. OPERAT.

3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permet l'existència
de l'espècie a llarg termini

MESURES

No s'han considerat mesures

3.6.2

2. Superfície

Informe
seguiment

Memòria anual
3. Dades poblacionals

Informe
seguiment

Fauna
INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I
D'EXECUCIÓ (mides)

FONTS
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Veure taula general

Taula gral.
Informe de
seguiment

MESURES

Determinar el grau de conservació global
1. Manteniment d'extensió suficient dels hàbitats necessaris per mantenir les
seves poblacions a llarg termini
MESURES PROPOSADES i INDICADORS recollits pels hàbitats
8210 en el cas de Allognathus graellsianus
1150*, 1310, 3140, 91B0 i 92D0 en el cas de Bufo viridis balearica

OBJ. OPERAT.

2. Manteniment o augment de l'àrea de distribució natural de l'espècie

MESURES

No s'han considerat mesures
3. Manteniment o millora de la dinàmica poblacional que permeti l'existència
de l'espècie a llarg termini
No s'han considerat mesures

OBJ. OPERAT.
MESURES

de

Memòria anual

Allognathus graellsianus
Bufo viridis balearica, Sapo verde, Calàpet verd

OBJ. OPERAT.

de

1. Superfície

Memòria anual
2. Superfície

3. Dades poblacionals

Informe de
seguiment
Memòria anual
Informe de
seguiment
Memòria anual
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3.7

OBJECTIUS DE CONSERVACIÓ I MESURES PROPOSADES PER A TIPUS D'HÀBITATS I ESPÈCIES ADDICIONALS

3.7.1

Hàbitats

3.7.1.1 1210 Vegetació anual sobre acumulació de restes marines ; 1420 Brolles halòfiles mediterrànies i termoatlàntiques (Sarcocornetea
fruticosi) ; 1430 Brolles halonitròfiles (Pegano-Salsoletea) ; 1510* Estepes salines mediterrànies (Limonietalia) ; 3290 Rius mediterranis
intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion; 4030 Bruguerars secs europeus; 6110* Prats calcaris o basòfils d‟Alisso-Sedion albi ;
7210* Molleres calcàries de Cladium mariscus i amb espècies de Caricion davallianae; 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o
molt termòfila; 8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion); 92A0 Boscos de galeria de Salix alga i Populus alba ; 9540
Pinars mediterranis de pins mesogens endèmics

Hàbitats 1210, 1420, 1430, 1510*, 3290, 4030, 6110*, 7210*, 8130, 8230, 92A0 i 9540

INDICADORS DE GESTIÓ
D'EXECUCIÓ (mides)

OBJ. GENERAL

Aprofundiment en el coneixement de l'hàbitat i determinació del seu grau de conservació

Veure taula general

OBJ. OPERAT.

1.

Augment del coneixement de distribució de l'hàbitat

MS

MESURES

3.7.2

1.1. Actualitzar la cartografia per a verificar la presència de l'hàbitat en l'interior de
l'àmbit del Pla de gestió i, si escau, precisar la seva localització.

1.

Volum de dades,
d'actualització

(objectius)

I

FONTS
VERIFICAC
Taula gral.

tipologia

1.1. Superfície
cartografiada;
localitzacions identificades

i

data

nombre

de

Informe
de
seguiment
Memòria
anual

Espècies

Espècies incloses en l'apartat 2.5.2

INDICADORS DE GESTIÓ (objectius) I

FONTS
VERIFICAC
235

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

D'EXECUCIÓ (mides)
OBJ. GENERAL

Determinació del grau de conservació global actual

OBJ. OPERAT.

1.

MESURES

MS

Augment del coneixement poblacional de l'espècie
1.1. Estudis per a quantificar la població a l'interior de les ZEC i precisar el seu grau
de conservació global.

Veure taula general

Taula gral.

1.

Informe
de
seguiment

Volum de dades, tipologia i data
d'actualització

1.1. Estudis realitzats (nombre i Tipus

Memòria
anual
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4

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

4.1

INTRODUCCIÓ

Cal diferenciar entre seguiment, que és el procés continu de recopilació d'informació sobre els aspectes més
rellevants de la gestió, mitjançant indicadors verificables objectivament, i avaluació, mitjançant la qual utilitzant
la informació obtinguda amb el seguiment, es valora el grau d'execució de les mesures, els seus efectes sobre els
objectius operatius i les possibles variacions en el grau de conservació dels hàbitats i espècies de les ZEC73.
El seguiment i avaluació es divideixen en les següents fases:
1. Definició i disseny: identificació de necessitats, establiment d'objectius, definició d'indicadors i
periodicitat de mesura. Aquesta fase queda definida en el present Pla.
2. Posada en funcionament: recollida de dades.
3. Anàlisi de les dades i desenvolupament de resultats: interpretació de les dades per a la presa de
decisions.
4. Procés continu d'adaptació del Pla.
4.2

OBJECTIUS DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ

 Determinar el grau de compliment de les mesures proposades en el Pla.
 Avaluar els efectes generats com a conseqüència de les mesures proposades amb el Pla, en relació amb el
grau de conservació dels hàbitats i espècies.

 Proposar canvis continus per a la millora del Pla.
4.3

INDICADORS

L'apartat 3.4 del Pla inclou indicadors objectivament verificables així com fonts de verificació per a cada objectiu
operatiu i cada mesura proposada. L‟anàlisi d'aquests indicadors permetrà quantificar el grau d'execució de les
mesures i el grau d'evolució dels factors ecològics associats a cada hàbitat o espècie.
Els indicadors seleccionats per a verificar el compliment dels objectius operatius s'han triat a partir de la millor
informació ecològica disponible sobre els hàbitats, segons s'ha senyalat en l'apartat 2.2. Dels indicadors
proposats en la bibliografia s'han seleccionat els de més fàcil mesurament, és recomanable recórrer a aquesta
font per a conèixer altres indicadors recomanats.
4.4

METODOLOGIA DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El seguiment del Pla s'abordarà per tècnics especialitzats i a instàncies de l'òrgan gestor de les ZEC. Es realitzarà
un seguiment Intermedi i un altre final en concloure el seu període de vigència.
Un cop es disposi de les mesures derivades de l'aplicació del seguiment, es realitzarà una valoració interpretativa
de les mateixes en què s'estableixin, com a mínim, les següents consideracions:

 Anàlisi de l'evolució del Pla.
 Anàlisi de la incidència de la gestió en els objectius operatius plantejats.
73

Atauri, J.A., Múgica, M., de Lucio, J.V: i Castell, C. 2005. Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos. Manual para gestores i
técnicos. EUROPARC-España. Fundación Fernando Gonzàlez Bernàldez.176 pàgines
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 Grau de compliment dels objectius.
 Anàlisi d'eficàcia i eficiència de les mesures i actuacions proposades per a la consecució dels objectius
generals per a cada hàbitat i/o espècie.

 Factors no previstos que puguin haver influït en els resultats.
En funció dels resultats es podran proposar canvis en la gestió amb la finalitat d'assolir de manera més eficaç i
eficient els objectius proposats, o reformular, suprimir i incorporar nous objectius, si fos necessari.
4.5

MEMÒRIA DELS RESULTATS

Els resultats del seguiment i avaluació aniran recollits en un informe de seguiment que contindrà, com a mínim,
la següent informació:









Descripció general de la marxa del Pla en el seu conjunt; resultats i mesures.
Descripció de l'evolució dels hàbitats i espècies de les ZEC.
Valoració de l'impacte i efecte de les actuacions realitzades.
Anàlisi de bones pràctiques sobre les actuacions desenvolupades.
Recomanacions.
Modificacions sobre les propostes i actuacions plantejades inicialment.
Propostes de modificació del Pla.
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5

AVALUACIÓ ECONÒMICA I PRIORITATS
5.1 VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES I PROGRAMACIÓ

A continuació s'exposa la valoració econòmica orientativa necessària per a executar les mesures proposades dins
del Pla de Gestió Serra de Tramuntana.
El valor global estimat ascendeix a la quantitat total de 1.767.866 €. Es realitza una proposta de repartiment
anual al llarg dels 6 anys de vigència del Pla i una priorització de les mesures.
Les actuacions dels dos primers anys són gairebé totes prioritàries i tenen per objectiu assolir un coneixement
profund de la situació de partida d'hàbitats i espècies, amb l'elaboració d'una cartografia actualitzada, la
realització d'estudis per a la determinació del seu grau de conservació i d'altres estudis específics.
La programació i quantificació de la resta de mesures dependrà en gran mesura dels resultats obtinguts en
aquests estudis a realitzar en els primers anys. No obstant això, algunes mesures de caràcter preventiu (ex.
Obertura o manteniment de feixes contra incendis) o periòdic es realitzaran anualment o en diversos anys.
5.2 POSSIBLES LÍNIES DE FINANÇAMENT
La valoració econòmica de les mesures és merament orientativa i no comporta un compromís financer en el marc
temporal proposat per a la seva realització. L'aplicació i desenvolupament de les mateixes, dependrà de la
disponibilitat pressupostària de l'Administració i de la concessió de les ajudes o fons sol·licitats.
La identificació de possibles línies de finançament per a cadascuna de les mesures proposades s'ha realitzat
sobre la base del Marc d'Acció Prioritària pel finançament de la Xarxa Natura 2000 a Espanya (MAP), que ja
realitza l'assignació de fons específics a l'aplicació de mesures segons la seva tipologia. Així, s'identifiquen com a
possibles instruments financers els següents:
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Reglament UE Núm. 1305/2013
-

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Reglament UE Núm. 1301/2013

-

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). Proposta modificada de Reglament relatiu al FEMP
(15458/1/12 REV 1, 22 juliol 2013).

-

Fons Social Europeu (FSE). Reglament UE Núm. 1304/2013

-

Programa Marc de Recerca (H2020). Reglament UE Núm. 1291/2013

-

Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE). Reglament UE Núm. 1293/2013

El MAP estableix un conjunt de prioritats de conservació estratègiques per a la Xarxa Natura 2000 a

Espanya per al període 2014-2020, que es poden agrupar dins les següents categories:
1. Millora del coneixement necessari per a la gestió
2. Assegurar la gestió eficaç dels llocs Natura 2000 (planificació, foment d'usos compatibles, etc)
3. Manteniment o restabliment de l'estat de conservació favorable dels tipus d'hàbitats i les espècies
Natura 2000
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4. Vigilància i seguiment
5. Informació, formació i sensibilització
Les mesures proposades en el present Pla de Gestió s'han agrupat en aquestes 5 categories per a assolir les
prioritats definides al MAP.

5.3 TAULA RESUM ORIENTATIVA
La següent taula resum orientativa recull la valoració econòmica de les mesures i actuacions de conservació
proposades per al període de vigència del Pla, a excepció de les Normes Reguladores, en ser la seva redacció i
aprovació competència exclusiva del personal de l'Administració. Donat el caràcter sintètic de la taula, les
mesures s'agrupen per tipus. Per a conèixer amb exactitud les mesures assignades als hàbitats i espècies s'ha de
consultar l'epígraf 3.
A la taula es recull el valor estimat de l'import anual, així com la relació dels possibles fons de finançament i una
proposta de la seva prioritat d'execució.
La naturalesa d'algunes mesures requereix que siguin dutes a terme amb mitjans personals de l'Administració.
D'altra banda, també hi ha mesures que no compten amb una dotació pressupostària específica però que tenen
gran rellevància en l'adequada gestió dels espais de Xarxa Natura 2000 (ex. Establiment de convenis amb
propietaris i fórmules per a la incentivació de l'adopció de bones pràctiques).
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1. MILLORA DEL CONEIXEMENT NECESSARI PER A LA GESTIÓ
TIPUS DE MESURES PER HÀBITATS I ESPÈCIES

Fons

Prioritat

€ TOTAL

Any 1

Elaborar i actualitzar periòdicament la cartografia de detall
d'hàbitats i espècies de referència per a la gestió del territori
contingut en l'àmbit del Pla

FEADER
Art.20 i 25;
FEDER
Art.
5.6d

Molt Alta

90.000

30.000

Actualitzar la cartografia de l'hàbitat en l'àmbit del
Pla de Gestió(Hàbitat 1120*)

FEDER
Art.
5.6d; FEMP
Art.28,77,86

Alta

30.000

Realitzar, donar suport i/o promoure iniciatives específiques
d'investigació sobre els hàbitats i espècies presents en
l'àmbit del Pla de gestió, especialment pel que fa al seu grau
de conservació

FEADER
Art.20 i 25;
FEDER
Art.
5.6d

Molt Alta

Instar a l'Administració competent en matèria agrària
la realització d'una anàlisi de la capacitat de càrrega
ramadera, especialment de la cabra assilvestrada, per
a determinar les càrregues òptimes compatibles amb
la conservació i regeneració de l'hàbitat. S'ha de
prioritzar el manteniment de bestiar de renda enfront
del d‟oci o al assilvestrat, en cas de necessitat de
disminuir les càrregues ramaderes i/o els períodes de
pasturatge del bestiar de renda, s'haurà de compensar
econòmicament aquesta pèrdua de renda.

FEADER Art
20,
LIFE,
H2020

Alta

6.000

6.000

Realitzar estudis de localització de Senecio cinerea, Carpobrotus
edulis i Opuntia spp. o altres espècies exòtiques i analitzar la
viabilitat de realitzar accions d'eradicació

FEADER Art.
30 i 34, LIFE;
FEMP Art. 38

Alta

6.000

6.000

Realitzar estudis sobre la dinàmica i evolució de les

FEADER

Alta

3.000

3.000

Art.

100.000

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

30.000
30.000

30.000

40.000

60.000
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poblacions de boix, especialment en relació amb les
pertorbacions que afecten al seu grau de conservació.

25

Crear un inventari de localitzacions de flora rupícola
característica, especialment Ranunculus weyleri

FEADER
Art.20 i 25;
FEDER
Art.
5.6d

Molt Alta

3.000

3.000

Catalogar els itineraris actualment utilitzats per a la pràctica
de senderisme, l'equitació i els vehicles no motoritzats,
valorar les amenaces sobre espècies i hàbitats i definir la
regulació del seu ús.

FEDER: Art.
3c
Art.
5
Prioritat 6d;
Art. 3e, Art. 5
Prioritat 6c.
LIFE

Molt Alta

12.000

12.000

Realitzar estudis poblacionals de l'espècie per a conèixer el
nombre d'individus i la seva distribució en l'àmbit del PG

FEADER
Art.20 y 25;
FEDER
Art.
5.6d

Molt Alta

3.000

3.000

Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions)
per a minimitzar atropellaments als vials crítics.

FEADER
25

Alta

1.500

1.500

Elaborar un estudi per a millorar la permeabilitat de les
barreres físiques (parets seques, carreteres, etc) existents

FEADER Art.
20;
FEDER
Art.
5.6d;
LIFE; H2020

Molt Alta

3.000

3.000

Realitzar estudis de la incidència de possibles alternatives per
desplaçar a les poblacions de gavina

FEMP Art. 38,
LIFE

Molt Alta

1.500

1.500

Alta

15.000

15.000

Alta

12.000

12.000

Estudiar les Praderies de Posidonia oceanica i descriure els H2020
paràmetres que determinen el seu estat de conservació.
LIFE
Realització d'estudis per establir una zonificació de
l'activitat de fondeig en aquelles zones amb presència de
Posidònia oceanica en les que no estigui regulat i la pressió LIFE
d'aquesta activitat sigui alta, dins l'àmbit marí del Pla de
Gestió.

Art.

/
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Estudi i control si calgués de la distribució i població H2020;
d'espècies al·lòctones invasores en l'àmbit del Pla de gestió. LIFE

Alta

6.000

Elaboració d'un informe d'avaluació de les actuals
restriccions de captura de les espècies Scyllarides latus i
Corallium rubrum en base a la documentació científica més
actual.

FEMP
Art.40;
H2020;
LIFE

Alta

Medios
personales de la
Administración

Realitzar l'avaluació de l'estat de conservació en què es
troba l'hàbitat en l'àmbit del PG respecte a l'Estat Favorable
de Conservació i establir objectius de conservació específics
per al seu manteniment o millora.

FEADER
Art.20
y
Alta
25; FEDER
Art. 5.6d

3.000

30.000

3.000

30.000

2. ASSEGURAR LA GESTIÓ EFICAÇ DELS ESPAIS NATURA 2000 (PLANIFICACIÓ, FOMENT D'USOS COMPATIBLES, ETC.)
TIPUS DE MESURES PER HÀBITATS I ESPÈCIES

Fons

Priorit
at

€ TOTAL

Definir conjuntament, entre l'administració mediambiental i
el sector primari, directrius de gestió de les finques
agroforestals ubicades en espais de la Xarxa Natura 2000,
tals que les actuacions que es desenvolupin permetin la
conservació o millora de l'hàbitat. Identificar i aplicar
fórmules que incentivin aquestes actuacions i fomentar-les
entre propietaris i/o titulars de drets.

FEADER Art. 20

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

En coordinació amb la Direcció General en matèria de
pesca, establir unes mesures de gestió concretes per a regular
l'activitat pesquera dins l'àmbit marí del PG

FEMP:
Artículos
28, 29, 30, 35, 36 i
37

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració

Potenciar el viver forestal de Menut per a la producció de
planta autòctona per tal d'utilitzar-la en les reforestacions
que es programin.

FEADER Art. 35;
FEDER Art. 5.6d

Alta

Mitjans personals de
l’Administració

Establir acords de col·laboració amb les societats de
caçadors per a adequar els períodes i àrees de caça de tords i
altres aus frugívores, als requeriments ecològics de l'hàbitat

FEADER Art. 35;
FEDER Art. 5.6d

Alta

Mitjans personals de
l’Administració

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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pel que fa a la dispersió de llavors i regeneració natural.

Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o
titulars de drets de terrenys la gestió dels quals pugui tenir
incidència directa o indirecta sobre els hàbitats i/o espècies
objecte del Pla (ex. Custòdia del territori).

FEADER Art. 35;
FEDER Art. 5.6d

Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o
titulars de drets de terrenys pròxims per a afavorir el
manteniment de matrius agrícoles (oliveres), espais clau per
connectar àrees fragmentades i afavorir la capacitat de
dispersió de zoócora de les aus frugívores.

FEADER
Art.17,
Art. 20, Art. 28

Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Establir mesures de prevenció i de restauració d'incendis
forestals i disposar de mitjans d'extinció.

FEADER Art. 24,
Art. 35, FEDER Art.
5.6d

Molt
Alta

Sense dotació
pressupostària
específica

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets dels
voltants l'aplicació de bones pràctiques agrícoles en l'ús de
productes fitosanitaris i fertilitzants. Identificar i aplicar
fórmules que incentivin aquestes actuacions.

FEADER Art. 28 .
Art 30

Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació
de bones pràctiques agrícoles, ramaderes o forestals, que
minimitzin l'impacte sobre hàbitats i espècies, compensant
les càrregues econòmiques que se'n deriven.Identificar i
aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions en el
marc d'altres plans sectorials.

FEADER Art. 17,
Art. 20, Art 26 ,
Art. 34, Art. 30

Fomentar el manteniment
tradicionals o sostenibles.

d'aprofitaments

forestals

FEADER Art 22,
Art. 25, Art. 30 y
34.
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Art.
Coordinar amb l'administració competent en matèria FEDER
FEMP Media
pesquera l'actualització cartogràfica de les arts de pesca i la 5.6d;
situació on operen les embarcacions.
Art.28; LIFE

Medios personales de
la Administración

Fomentar millores silvícoles, promoure tractaments
preventius i reduir (en zones crítiques i d'alt risc) la càrrega
de combustible vegetal per a garantir la resistència davant
incendis forestals i malalties o plagues.

FEADER Art. 24

Alta

180.000

Posar en marxa mecanismes de col·laboració amb entitats i
institucions públiques i privades per a l'increment, millora i
intercanvi del coneixement científic sobre els principals
hàbitats i/o espècies presents en l'àmbit del Pla de Gestió.

FEDER Art. 5.11;
FEADER Art 35;
FSE; H2020

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració

Posar en marxa mecanismes de col·laboració i coordinació
per a l'aplicació del Pla amb òrgans de l'administració
nacional, autonòmica i local amb competència en el
territori, així com amb entitats i organitzacions socials o
professionals.

FEDER Art. 5.11;
FEADER Art 35;
FSE; H2020

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració

Dur a terme iniciatives de foment de l'ocupació a través de la
capacitació de professionals per a la conservació dels valors
naturals (foment de l'ocupació verda).

FEADER Art. 35;
FEDER Art. 5.6d;
FEMP 29,30

Alta

Medios personales de
la Administración

Investigar i definir models d'explotació sostenible per als
usos més significatius, donant suport a les iniciatives ja
existents (ex.: suport a la certificació ambiental, tasques de
difusió, jornades tècniques, etc).

FEMP
Art.26,28,29,30;
LIFE

Alta

Medios personales de
la Administración

Fomentar la construcció d'abeuradors, basses o punts
d'aigua per a minimitzar l'afecció de la fauna silvestre o
domèstica sobre l'hàbitat

FEADER Art. 17,
20

Alta

Sense dotació
pressupostària
específica

Fomentar la instal·lació de tancaments d'exclusió ramadera
per a protegir del pasturatge els principals nuclis d'hàbitat
localitzats

FEADER Art. 17,
23, 28, 30

Alta

Sense dotació
pressupostària
específica

Fomentar entre els propietaris i/o titulars de drets l'aplicació
de pràctiques que conservin els mosaics agrícoles i les
discontinuïtats o afavoreixin la seva creació, pel fet de ser
important per a la vivència d'aquesta espècie. Identificar i

FEADER
Art.17,
Art. 20, Art. 28

Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària

30.000 30.000 30.000

30.000 30.000

30.000
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aplicar fórmules que incentivin aquestes actuacions.

Establir acords de col·laboració amb els propietaris i/o
titulars de drets, per a mantenir pràctiques d'agricultura i/o
ramaderia tradicionals/sostenibles. Identificar i aplicar
fórmules que incentivin aquestes actuacions.

específica

FEADER Art. 17,
Art. 20, Art 26 ,
Art. 34, Art. 30

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Fomentar entre el sector cinegètic l'aplicació de bones
pràctiques cinegètiques que minimitzin potencials afeccions
sobre l'àguila calçada. Identificar i aplicar fórmules que
incentivin aquestes actuacions.

FEADER Art. 35;
FEDER Art. 5.6d

Fomentar el manteniment d'aprofitaments forestals
tradicionals o sostenibles i el restabliment d‟ecotons
mitjançant la recuperació de cultius de muntanya
abandonats.

FEADER Art 22,
Art. 25, Art. 30 i
34.

Molt
Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Fomentar l'establiment d'acords per a la revisió i
modificació de les línies elèctriques perilloses, en atenció al
que indica el RD 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual
s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra
la col·lisió i l‟electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

FEDER Art. 5.6d;
LIFE

Molt
Alta

Sense dotació
pressupostària
específica

Alta

Mitjans personals de
l’Administració.
Fórmules incentiu
sense dotació
pressupostària
específica

Fomentar el manteniment de la ramaderia i promoure
l'establiment de punts d'alimentació per a afavorir Aegypius
monachus.

FEADER Art. 17

3. MANTENIMENT O RESTABLIMENT DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ FAVORABLE DELS TIPUS DE D'HÀBITATS I LES ESPÈCIES NATURA 2000
TIPUS DE MESURES PER HÀBITATS I ESPÈCIES

Fons

Prioritat

€ TOTAL

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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D'acord amb el resultat dels mostrejos prèviament
executats, realitzar captures controlades de Cerambyx cerdo a
les localitzacions on la infestació es trobi en Nivells 3, 4 o 5,
fins a aconseguir un nivell d'infestació de valor 2. Aquestes
captures hauran de ser autoritzades i supervisades pels
Serveis de Sanitat Forestal i d'Espècies.

FEADER
24

Art.

Alta

60.000

Actuacions preventives establertes als plans comarcals de
defensa contra incendis de les comarques de Calvià i
Tramuntana, control de l'ús del foc, executar faixes i/o àrees
de defensa, així com la resta de mesures i actuacions de
manteniment o nova execució que en ells estiguin previstes

FEADER
24

Art.

Alta

180.000

30.000

30.000

Establir àrees de defensa contra incendis forestals en zones
d'antics conreus, per a generar ecotons, afavorir la prevenció
d'incendis i facilitar els treballs d'extinció en cas d'incendi
forestal.

FEADER Art
22, Art. 30 i
34.

Molt Alta

60.000

10.000

10.000

Recollir llavors per a bancs de germoplasma o per a futures
actuacions de revegetació en cas de necessitat

LIFE

Alta

Posar
elements
dissuasoris
(tanques
perimetrals,
senyalització) en els llocs on es produeixen abocaments
freqüents

FEDER
5.6b

Combinar àrees amb diferent pressió de pastura per
maximitzar la diversitat d'espècies

Art.

FEADER Art.
35, Art. 28,
Art. 34, Art.
30

20.000

20.000

20.000

30.000

30.000 30.000

30.000

10.000

10.000 10.000

10.000

Mitjans
personals de
l’Administració

Molt Alta

1.800

Molt Alta

Mitjans
personals de
l’Administració.
Fórmules
incentiu sense
dotació
pressupostària
específica

600

600

600
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Realitzar intervencions de revegetació en àrees degradades,
especialment les afectades per incendi forestal, mitjançant
tècniques que minimitzin afecció al sòl. Instal·lar tancaments
perimetrals en cas necessari.

FEMP: Art.38,
Art.
79.
FEDER Art. 5a
i 5b. H2020
LIFE

Alta

60.000

15.000

15.000 15.000

En zones afectades per incendis forestals, realitzar
actuacions de preservació del sòl i prevenció de fenòmens
erosius i processos de desertificació com ara feixines,
desembosc i/o trituració o estellat de material vegetal
afectat, etc, així com altres actuacions que puguin establir-se
al corresponent pla de restauració ambiental de l'àrea
afectada per l'incendi.

FEADER Art.
17, Art. 28
FEADER Art
22, 24 i 25

Molt Alta

50.000

25.000

25.000

En coordinació amb els Serveis de Protecció d'Espècies i de
Caça, executar programes de control de la població de cabra
assilvestrada per a reduir la densitat per sota del llindar
potencial de danys a l'hàbitat (0,2-0,1 cabres / ha). Si es
considera necessari instal·lar tancaments d'exclusió.

FEADER
30 i 34

Alta

50.000

25.000

25.000

Instal·larlar o mantenir elements de senyalització (normes i
regulacions) i interpretació dels valors naturals de l'hàbitat.

FEDER
Art.
5.6d, FEADER

Mitjana

12.000

6.000

Realitzar intervencions per a la retirada de les espècies
al·lòctones presents en l'hàbitat.

FEDER
Art.
5.6d; FEADER
Art. 20; LIFE,
H2020

Molt Alta

75.000

Mesures proposades en Plans de conservació, recuperació o
maneig de l'espècie ja existents.

FEADER Art.
20;
FEDER.
Art. 5.6d; LIFE

Molt Alta

Sense cost
atribuïble al PG

Especialment per al Voltor negre, mantenir menjadores i
femers durant tot l'Any. Controlar el contingut en plom de la
carn dipositada en aquests femers.

FEADER
17

Alta

3.600

Instal·lar elements de senyalització (normes i regulacions)
per a minimitzar atropellaments als vials crítics.

FEDER
Art.
5.6d, FEADER

Mitjana

1.200

Art.

Art.

600

15.000

6.000

15.000

15.000

15.000 15.000

15.000

600

600

600

600

600

600

600
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Instal·lar elements de senyalització temporal (normes i
regulacions) per a restringir determinades pràctiques durant
la reproducció del falcó.

FEDER
Art.
5.6d, FEADER

Mitjana

Fer repoblacions d'enriquiment a límits, afavorint la flora
autòctona.

FEADER Art.
35, Art. 28,
Art. 34, Art.
30

Molt Alta

10.000

5.000

5.000

Realitzar intervencions per a la retirada (i/o control) de
possibles predadors exòtics i/o invasors presents en
l'hàbitat.

FEDER
Art.
5.6d; FEADER
Art. 20; LIFE,
H2020

Molt Alta

12.000

6.000

6.000

Realitzar intervencions periòdiques per a regular les
poblacions de gavina

FEDER
Art.
5.6d; FEADER
Art. 20; LIFE,
H2020

Molt Alta

6.000

3.000

3.000

Promoure la implantació d'equips a la flota pesquera que
augmentin la selectivitat dels arts de pesca i/o redueixin les
captures accidentals d'espècies Natura 2000.

FEMP
Art.26,37,39;
H2020; LIFE

Alta

Medios
personales de la
Administración

Promoure campanyes de neteja del fons
col·laboració amb centres de busseig de la zona.

en

FEDER
Art.
5.6d; FEMP
Art.64; LIFE

Alta

10.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Realitzar intervencions per a la retirada d'espècies
al·lòctones invasores (ex. Natrix maura) presents als hàbitats
d'A muletensis..

FEDER
Art.
5.6d; FEADER
Art. 20

Alta

10.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Alta

354.666

59.111

59.111

59.111

59.111 59.111

marí

Neteja de les aigües marines de restes de residus flotants
(hidrocarburs , fustes , plàstics , ... )

600

300

300

59.111
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4. VIGILÀNCIA I SEGUIMENT
TIPUS DE MESURES PER HÀBITATS I ESPÈCIES

Fons

Prioritat

€ TOTAL

Any 1

Realitzar mostrejos periòdics per a la valoració de danys a
alzinar (9340) per presència de Cerambyx cerdo, determinant
els nivells d'infestació d'acord amb el protocol definit pel
Servei de Sanitat Forestal (Nivell 0: Sense Danys; Nivell 1:
Present; Nivell 2 : Freqüent, Nivell 3: Abundant, Nivell 4:
greu; Nivell 5: Molt greu).

FEADER
25

Art.

Alta

30.000

10.000

Realitzar el seguiment periòdic de l'estat dels hàbitats en el
marc de la Xarxa Balear d'Avaluació i Seguiment de Danys en
Masses Forestals.

FEADER
35

Art.

Alta

192.000

32.000

Reforçar la vigilància (realitzar accions de vigilància
periòdica) per a evitar l'ocurrència d'incendis / evitar
l'abocament de runes, escombraries, fems, etc, visites
incontrolades / recol·lecció d'espècies animals i/o vegetals.

FEDER
Art.
5,6,d; FSE

Alta

Mitjans
personals de
l’Administració

Vetllar pel compliment de la legislació sectorial vigent en
matèria d'abocaments i aigües superficials i subterrànies.

FEADER Art.
20;
FEDER
Art. 5.6d; LIFE

Molt Alta

Mitjans
personals de
l’Administració

Dur a terme el seguiment de la quitridiomicosi amb anàlisis
periòdiques de totes les poblacions d'A muletensis
susceptibles d'infecció.

FEADER Art.
20;
FEDER
Art. 5.6d; LIFE

Mitjana

Sense dotació
pressupostària
específica

Dur a terme el seguiment dels casos de malformacions i
avaluar la causa més probable que el provoca

FEADER Art.
20;
FEDER
Art. 5.6d; LIFE

Mitjana

Sense dotació
pressupostària
específica

Dur a terme el seguiment periòdic de la parasitologia
(paràmetres d'infestació) a les poblacions silvestres, per
prevenir patologies.

FEADER Art.
20;
FEDER
Art. 5.6d; LIFE

Mitjana

Sense dotació
pressupostària
específica

Elaborar un protocol estàndard per al seguiment cartogràfic
periòdic per l'hàbitat 1120 Praderies de Posidònia, així com
la resta d'hàbitats de intéres de conservació.

H2020 / LIFE

Alta

15.000

Augmentar les accions de vigilància en les èpoques de
reproducció, per reduir pressions derivades de la pràctica

FEDER
Art.
5,6,d; FSE

Alta

Medios
personales de la

Any 2

32.000

Any 3

Any 4

Any 5

10.000

10.000

32.000

32.000 32.000

Any 6

32.000

15.000
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d'esports nàutics i fondejos .

Administración

5. INFORMACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
TIPUS DE MESURES PER HÀBITATS I ESPÈCIES

Fons

Prioritat

€ TOTAL

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Establir criteris amb la col·laboració d'institucions i
federacions relacionades amb la pràctica de l'escalada, el
barranquisme i l'espeleologia, per a la pràctica d'aquestes
activitats de forma respectuosa amb la conservació de
l'hàbitat.

FEADER Art.
14 i 15; LIFE

Alta

6.000

6.000

Realitzar accions de difusió i divulgació, entre els propietaris
i/o titulars de drets i agricultors, sobre activitats de
conservació activa d'espècies (instal·lació de nius,
menjadores, abeuradors, recuperació de basses temporals,
control d'espècies exòtiques, bones pràctiques de jardineria,
etc)

FEADER
14 i 15

Art.

Alta

13.000

13.000

Promoure campanyes d'informació i formació dirigides als
practicants de barranquisme i altres visitants, en relació a les
bones pràctiques del descens de torrents.

FEADER
14 i 15

Art.

Alta

12.000

6.000

6.000

Realitzar accions de comunicació en el territori contingut en
l'àmbit del Pla adreçades als principals sectors d'interès.

FEADER
14 i 15

Art.

Alta

12.000

6.000

6.000

Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a la
població en general, especialment en els municipis propers,
així com als potencials usuaris.

FEADER
14 i 15

Art.

Alta

12.000

6.000

6.000

Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a la
població per a la conservació de certes espècies de forma
particular.

FEADER
14 i 15

Art.

Alta

12.000

6.000

Elaborar i distribuir codis de bones pràctiques per a les

FEADER

Art.

Alta

5.000

6.000

5.000
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activitats que es desenvolupen en els espais objecte de
gestió, especialment en relació al fondeig d'embarcacions i
les precaucions a tenir en compte per minimitzar els danys a
hàbitats sensibles com les praderies de Posidonia oceanica.

14 y 15

€ TOTAL

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

322.000

109.000

90.000

-

33.000

-

90.000

2. ASSEGURAR LA GESTIÓ EFICAÇ DELS ESPAIS NATURA 2000 (PLANIFICACIÓ, FOMENT
180.000
D'USOS COMPATIBLES, ETC.)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

3. MANTENIMENT O RESTABLIMENT DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ FAVORABLE DELS
956.866
TIPUS DE D'HÀBITATS I LES ESPÈCIES NATURA 2000

104.611

139.011

204.911

154.311

198.311

155.711

57.000

32.000

42.000

32.000

42.000

32.000

1. MILLORA DEL CONEIXEMENT NECESSARI PER A LA GESTIÓ

4. VIGILÀNCIA I SEGUIMENT

237.000
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5. INFORMACIÓ, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

72.000

5.000

19.000

24.000

-

6.000

18.000

1.767.866

305.611

310.011

300.911

249.311

276.311

325.711
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7. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

Acrònim

Definició

AANP

Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció

ABAQUA

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental

AIA

Àrea d'Interès Agrari

ANEI

Àrea Natural d'Especial Interès

ARIP

Àrea Rural d'Interès Paisatgístic

BOE

Butlletí Oficial de l'Estat d'Espanya

BOIB

Butlletí Oficial de les Illes Balears

CAIB

Comunitat Autònoma Illes Balears

CNTRYES

Base de dades normalitzada en format Access amb la informació dels FND

DG

Codis de pressions i amenaces oficials establertes en: Reference list Threats, Pressures and Activities
(final version) 18.11.2009 (reporting group), adapted WP1 09.02.2010
Direcció General

DO

Diari Oficial de la Unió Europea

DOT

Directrius d'Ordenació Territorial

DPH

Domini Públic Hidràulic

DPMT

Domini Públic Marítim-Terrestre

FND

Formulari Normalitzat de Dades

GOB

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

HIC

Hàbitat d'Interès Comunitari

IBANAT

Institut Balear de la Natura

IHF

Índex d'heterogeneïtat de l'Hàbitat Fluvial

LECO

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

LIC

Lloc d'Importància Comunitària

MAGRAMA

Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient; antic MIMAM, MARM

OMG

Organismes modificats genèticament

PDS

Plans Directors Sectorials

PG

Pla de Gestió

PGOU

Pla General d'Ordenació Urbana

PH

Pla Hidrològic

PN

Parc Natural o Nacional

PORN

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals

PRUG

Pla Rector d'Ús i Gestió

Codi UE

259

Pla de Gestió Serra de Tramuntana

Acrònim

Definició

PTI

Pla territorial insular

QBR

Índex de Qualitat del Bosc de Ribera

RFV
RN

Índex per a la valoració de l'estat del bosc de ribera (per les seves sigles en anglès Riparian Forest
evaluation)
Reserva Natural

XN2000

Xarxa Natura 2000

RQI
SEO / Birdlife

Índex per valorar l'estructura i dinàmica de les riberes fluvials (per les seves sigles en anglès
Riparian Quality Index)
Societat Espanyola d'Ornitologia

SRG-F

Sòl rústic de Règim General Forestal

SRP

Sòl rústic protegit

UIB

Universitat Illes Balears

UICN

Unió Internacional per a la Conservació de la Natura

UNESCO

Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura

VV.AA.

Diversos autors

ZEC

Zona d'Especial Conservació

ZEPA

Zona d'Especial Protecció per a les Aus
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ANNEX II. MATRIU DE PRESSIONS I AMENACES PER HÀBITAT
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Codi UE

A-Agricultura

B-Silvicultura i
aprofitaments
forestals

Descripció
A01

Cultiu

A02

Modificació de les pràctiques de cultiu

A04.03

Abandonament dels sistemes de pasturatge

A05.01

Cria d'animals

A06.04

Abandonament de conreus

A07

Ús de biocides, hormones i químics

B02.03

Neteja de matoll, eliminació de sotabosc

B03

Explotació forestal sense replantació o
regeneració natural

C01.01
C-Producc. de
energia, mineria i act.
C02
Extractives
D01
D-Xarxes transport i D01.01
serveis
D01.02

E-Urbanització

1120* 1150* 1240 1310 1410 3140 3150 3170* 4090 5110 5230* 5320 5330 5430 6220* 6420 6430 7220* 8210 8220 8310 91B0 9240 92D0 9320 9340

Extracció de sorra i grava
Exploracions i explotacions petrolíferes o de
gas
Carreteres, camins, línies de ferrocarril
Senders, pistes, carrils bici, etc.
Carreteres i autopistes

D03.01

Àrees portuàries

E01

Zones urbanitzades

E01.01

Urbanització contínua

E01.02

Urbanització discontínua

E01.03

Urbanització dispersa

E02

Àrees industrials o comercials

E03

Abocadors

E03.01

Abocadors de residus domèstics

E03.03

Abocadors de residus inerts

F02.02.01 Arrossegament de fons
F-Usos de recursos
biològics diferents
agrícoles i forestals

G-Intrusions i
pertorbacions
humanes

H-Contaminació

F02.03

Pesca, activitat de lleure

F03.01

Caça

F04.02

Recol·lecció de fongs, líquens, baies, etc.

G01

Esports a l'aire lliure i activitats d'oci i
recreatives

G01.02

Senderisme, equitació i vehicles no motoritzats

G01.04

Muntanyisme, escalada i espeleologia

G02

Infraestructures esportives i d'oci

G05

Altres intrusions i pertorbacions humanes

G05.01

Compactació per trepig

G05.02

Danys al llit marí (fondejos)

G05.04

Vandalisme

H01

Contaminació d'aigües superficials

H02

Contaminació d'aigües subterrànies
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Codi UE
I-Invasió per sp i
contaminació
genètica

J-Modificac. de
sistemes naturals

Descripció
I01

Invasió del medi per espècies al·lòctones

I02

Espècies autòctones problemàtiques

J01

Incendis i extinció d'incendis

J02

Canvis induïts per l'ésser humà en les
condicions hidràuliques

J02.01

Farciment de recintes, dics, estanys, etc.

J02.02

Eliminació de sediments

J02.03

Canalització i desviament de l'aigua

J02.05

Modificació del funcionament hidrològic

J02.05.01

Modificació del flux d'aigua (corrents marins)

J02.05.02

Estructures que modifiquen els cursos d'aigües
continentals

J02.06

Extracció d'aigües superficials

J02.10

Drenatges

J02.11

Dipòsits de materials d'excavació

J02.12.01

Obres de protecció costanera, dics

K01.01

Erosió

K01.03

Dessecació

K02

Evolució biocenòtica, successions

K-Processos naturals K02.02

L- Catàstrofes
naturals

1120* 1150* 1240 1310 1410 3140 3150 3170* 4090 5110 5230* 5320 5330 5430 6220* 6420 6430 7220* 8210 8220 8310 91B0 9240 92D0 9320 9340

Acumulació de matèria orgànica

K02.03

Eutrofització (natural)

K04.03

Introducció de malalties (patògens microbians)

K04.05

Danys per herbívors

L

Esdeveniments geològics, catàstrofes naturals

L05

Col·lapse del terreny, lliscament de terra
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