
 

 

 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A L’ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATRUALS DELS 
ILLOTS DE SANTA EULÀRIA DES RIU  

 
Exposició de motius  
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 29 de maig de 2014 va acordar, 
en defensa del manteniment de l’estat natural i públic que ha mantingut sempre Tagomago 
i respectant els elements que sempre hi han set presents,  vetllar pel compliment de la 
legalitat en l’àmbit de les competències municipals i requerint a la resta d’administracions 
competents que compleixen amb les seues obligacions envers la protecció d’aquest espai, 
garantint, com s’ha fet fins ara, l’ús i visita de l’illot, sense que això suposi alterar l’hàbitat 
natural allí existent.     
 
Així per decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2014, es va aprovar la contractació d’un 
equip multidisciplinari per a la realització de les tasques d’assistència tècnica per a la 
realització d’un estudi de valors ambientals dels illots de  Llevant i Tagomago, incloent la 
zona marina, i proposta de figura de protecció adequada als valors i usos presents a 
l’àmbit d’estudi amb proposta de les línies mestres del pla d’ordenació dels recursos 
naturals de la figura de protecció determinada com a òptima. 
 
Atès al resultat de l’estudi “Assistència Tècnica Espai Natural Protegit Illots de Santa 
Eulària”, que inventaria, identifica i avalua els valors ambientals dels Illots de Santa Eulària 
(Illa Rodona, Illa de Santa Eulària o Illa Llarga i els seus esculls, Illots d’Es Canar i Illa de 
Tagomago), i on es determina que la figura de protecció més adequada a aquets valors es 
la de RESERVA NATURAL, s’encarrega al mateix equip la redacció d’un esborrany de Pla 
d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), delimitant una proposta d’àmbit territorial i 
usos associats, conforme al que estableix la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la 
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) 
 
En aquest sentit cal assenyalar que el Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de 
novembre de 2014, aprovà una proposició no de llei relativa a la protecció de l’illa de 
Tagomago on entre d’altres insta el Govern de les illes Balears a millorar la protecció de 
l’illa de Tagomago i a estudiar els tràmits necessaris per constituir la figura de Reserva 
Natural.   
 
L’article 45 de la Constitució Espanyola encomana als poders públics vetllar per la 
utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la 
qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient. La declaració, planificació i gestió 
d’espais naturals sotmesos a algun nivell de protecció, comporta a la vegada la necessitat 
d’afrontar el debat social que suposa dur endavant aquestes iniciatives. La vocació del 
territori ha de determinar quin dels tres aspectes de les  finalitats principals de l’aplicació 
d’un règim de protecció: conservació de la natura, promoció i desenvolupament 
socioeconòmic i dotació d’indrets d’esbarjo i gaudi de la ciutadania, ha de prevaler en 
cada una de les declaracions que es facin, sempre  dins l’objectiu irrenunciable de la 
preservació de la biodiversitat.  
 



 

 

 
 
Per tot això, previ a la remissió de la proposta d’estudi a administració competent en 
matèria d’espais protegits, es considera necessària l’apertura d’un tràmit d’informació 
pública a efectes de que la ciutadania i associacions interessades, així com les altres 
administracions que puguin tenir competències en la matèria, facin les aportacions que 
considerin adients per tal d’enriquir el text que aquí es presenta per a la seva aprovació 
inicial i que transcorregut el període d’informació pública s’haurà d’aprovar definitivament 
pel Ple de la Corporació i remetre a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 
del Govern Balear, perquè avaluï la seva viabilitat i en cas de ser procedent tramiti la seva 
declaració de conformitat a l’establert en la legislació vigent. 
 
En base a l’exposat anteriorment s’eleva al  Ple de la Corporació la següent PROPOSTA 
D’ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovació inicial de la Memòria ambiental i Pla d’Ordenació dels Recursos 
Naturals dels illots de Santa Eulària des Riu, com a proposta normativa per sol·licitar l’inici 
de la tramitació per la Declaració de Reserva Natural a l’Administració competent en 
matèria d’Espais Protegits  
 
SEGON.- Apertura d’un període de informació pública de 30 dies mitjançant la publicació 
d’aquesta proposta a la pàgina web municipal i amb audiència a les administracions 
afectades, a efectes de que qualsevol persona o associació interessada pugui fer les 
observacions que estimi adients.  
 
TERCER.- Finalitzada la informació pública, aprovació definitiva del document final pel Ple 
de la Corporació per a la seva remissió a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori del Govern Balear per a l’avaluació de la procedència de la figura de Reserva 
Natural i en cas afirmatiu iniciï els tràmits per a la seva declaració.  
 
Santa Eulària des Riu, 30 d’abril de 2015 
 
L’alcalde  


