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El procediment de protecció d’Es Trenc-Salobrar de Campos, a punt de caducar

Es Trenc-Salobrar de Campos és un dels espais naturals més importants de les Illes Balears.

Els seus valors naturals han merescut la seva consideració com ZEPA (Zona d’Especial

Protecció per a les Aus),  LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i ANEI (Àrea Natural d’Especial

Interès). De fet ja la LEN (Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic

de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears) establia a la seva disposició addicional

tercera que el Govern ha de promoure la declaració d’espais naturals protegits en aquest i

altres espais molt rellevants de les nostres Illes. Malauradament, ja fa gairebé 20 anys d’això i

l’espai protegit encara no ha estat declarat.

Quatre anys no han estat suficients... 

El 9 de juny de 2006, el Consell de Govern presidit per Jaume Matas acordà iniciar l’elaboració

del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN). Tal i com es disposa a la Llei 5/2005, de 26

de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), el termini per

enllestir i aprovar el PORN era de 2 anys, després dels quals el procediment caduca si no s’ha

aprovat el Pla.

L’11 d’abril de 2008, a la vista de que seria impossible aprovar el PORN dins termini, el Consell

de Govern presidit per Francesc Antich acordà prorrogar un any l’elaboració del PORN. 

Un any més tard, la situació era la mateixa, i el 30 de maig de 2009, mitjançant el Decret-Llei

3/2009, encara s’establí una pròrroga d’un any més allargant en conjunt el termini fins els 4

anys. 

Així, dia 9 de juny de 2010 es compleix el termini per aprovar el PORN. Però abans de poder-lo

aprovar s’han de seguir alguns procediments, establerts per la LECO: 

S’ha de sotmetre a informació pública per un període de, com a mínim, un mes.

S’ha de sotmetre preceptivament a informe del Consell Assessor d’Espais de Rellevància

Ambiental, òrgan consultiu de caràcter científic que ni tan sols ha estat constituït.

Així les coses, ens sembla impossible que el PORN es pugui aprovar dins termini, i per tant és

previsible que el procediment caduqui.

Manca de voluntat, incompetència, impossibilitat... 

La tramitació d’aquest espai per aconseguir la seva protecció ha passat per diferents mans,

tot i que en cap cas la situació ha estat favorable. L’any 2006 el Govern, en mans del PP,

inicià el PORN tot i que la cosa no va passar d’una simple jugada mediàtica, ja que no es va

tirar endavant. En la present legislatura el tema ha estat dos anys i mig en les mans d’Unió

Mallorquina (que es va fer amb el control de la Conselleria de Medi Ambient), que no ha volgut

o no ha sabut tirar endavant el procediment de PORN, i ara depèn del Bloc per Mallorca, que

forma part d’un Govern en minoria parlamentària i que per tant no podrà aprovar cap figura de

protecció sense l’aprovació de la majoria dels propietaris de finques (cosa que sembla un tant

complicada; aquesta obligació, implantada pel PP la passada legislatura, és un pal a les rodes

per la protecció d’espais naturals). 

Tot plegat, un historial que no fa justícia a n’aquest magnífic espai natural, que segueix essent

una de les imatges més emprades per la promoció turística de les Illes (per fer això, sí que no

hi ha cap problema). 

Des del GOB instam al Govern a exposar públicament el PORN i no perdre més temps 

Tot i que l’aprovació dins termini sembla impossible, consideram que ja és hora de mostrar

públicament què s’ha fet durant aquests 4 anys, i de donar veu a la participació ciutadana en

la configuració d’aquest document de planificació d’un dels espais naturals més importants de

les Balears.
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