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Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 

l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es disposa a l’article 49 de la Llei 7/1985, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, presenta en temps i forma, mitjançant 

aquest escrit, les següents:   

 

AL·LEGACIONS 

a l’aprovació inicial de l’expedient de desafectació d’un tram del camí núm. 

77 Camí Vell de Bóquer del catàleg de camins del t.m., per a possibilitar la 

seva permuta amb el tram de camí alternatiu proposat per la propietat, i que 

discorre per la mateixes finques de Bóquer, mantenint la vigència de la 

desafectació practicada respecte del camí núm.: 73 Camí de Cala Bóquer i 

modificant els termes del Conveni subscrit en data 27.11.2013 perquè pugui 

desplegar efectes (Exp. Elec. ABS 2005/601), feta en data 28/11/2019, en 

Sessió Plenària Ordinària.  

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la legislació vigent i havent-se coordinat 

amb els STM, demana l’eliminació de la restricció de poder “dur cans [...] 

(encara que vagin fermats i acompanyats, excepte els cans pigall)”, ja que no 

hi ha cap precepte legal explícit que marqui que no es poden portar cans si aquests 

van fermats i acompanyats, no entenent-se, per tant, el motiu d’haver-se imposat 

aquesta restricció que impossibilitaria a les famílies passejar amb els seus cans pel 

Camí de Bóquer, sempre que aquests vagin fermats i acompanyats.  

 

• Exposició de motius / reflexions: 

En aquesta aprovació inicial, publicada en el BOIB núm. 169, de 17 de desembre de 

2019 (Secció V. Anuncis, 12493), hi consta a l’Acord Segon, que fa referència al 

conveni subscrit entre l’Ajuntament de Pollença i els propietaris de les cases i finques 

de Bóquer, una modificació que introdueix una nova clàusula relativa a l’ús del camí.  

Aquesta clàusula, la núm. V, recull el següent:  

Afegir una nova clàusula relativa a l’ús del camí, sense perjudici del les competències 

de la batllia, es podrà articular mitjançant disposició reglamentària previ l’informe del 

Consell de Mallorca que exigeix la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics 

i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, havent-lo de practicar en tot cas conforme al 

seu destí i d’acord amb la normativa aplicable. Això, no obstant, des de la data 

d’aprovació definitiva de la present proposta de modificació del conveni, no estarà 

permès fer foc, dur cans o altres animals (encara que vagin fermats i 
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acompanyats, excepte els cans pigall) ni fer acampades al camí; tampoc estarà 

permesa cap mena d’activitat molesta i ús incompatible amb la naturalesa i destinació 

del camí, en especial les que es realitzin amb mitjans mecànics que provoquin erosió, 

sorolls o danys al medi, sense que siguin admesos els accessos o usos fora dels límits 

del camí (dreceres, etc.).  

Es destaca la prohibició de dur cans o altres animals (encara que vagin fermats i 

acompanyats, excepte els cans pigall). Sorprèn aquesta prohibició, ja que no és 

habitual prohibir l’entrada de cans si aquests van fermats. De fet, es pot trobar a la 

següent plana web,   

http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/flyer_rutes_biodiversitat_cat-

cas.pdf, un fulletó de l’Ajuntament de Pollença (2013 sembla) que es diu 

“Senderisme a Pollença a través de deu rutes de la biodiversitat”, on es posa 

que “la majoria dels camins recomanats travessen propietats privades. Els cans no han 

de perseguir el bestiar, porteu-los sempre amb corretja” (a observar a l’annex 1 

d’aquesta al·legació). El Camí de Bóquer consta a aquest fulletó, com la Ruta núm. 6.  

Anant al terreny legislatiu, no s’ha trobat cap precepte legal que expliqui la inclusió 

d’aquesta prohibició:  

• Decret 56/1994, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament pel 

desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels 

animals que viuen en l’entorn humà. En el seu Article 47, exposa literalment 

que: en tot cas, els propietaris o posseïdors d’animals de companyia adoptaran 

les mesures necessàries perquè aquests animals no puguin accedir 

lliurement sense ser conduits a les vies i espais lliure públics o propietats 

privades, o a les persones que circulen per les mateixes. Per tant, 

responsabilitat de mantenir-los fermats i controlats.  

 

• Llei 5/2005, de 26 de maig, per la conservació d’espais de rellevància ambiental 

(LECO), on es classifiquen els usos dins un espai natural protegit en permesos, 

autoritzables o prohibits. Permesos: les activitats recreatives i esportives que 

no siguin de competició, menys en algunes àrees del Paratge, sempre que no 

impliquen l’emissió de renous i/o es realitzin camp a través. Al que fa referència 

a les prohibicions, recull efectivament no poder fer foc, no crear nous camins 

o acampar sense autorització o incomplint les condicions establertes... però cap 

senyal de la prohibició de no poder dur cans fermats o desfermats.  

 

• Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de caça i pesca fluvial. En el seu Article 34, 

Cans, exposa que la utilització dels cans sempre s’ha de fer per part dels 

propietaris/es o persones encarregades evitant que aquests transitin sense 

control en el mitjà rural, prevenint la generació de danys o molèsties a la 

fauna, a les seves cries o als seus ous i han de respondre dels danys que els 

cans provoquin. Evidentment ens sembla una mesura positiva per fomentar la 

pedagogia cap a la ciutadania i la responsabilitat que tenen dels seus animals 

domèstics.  

http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/flyer_rutes_biodiversitat_cat-cas.pdf
http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/flyer_rutes_biodiversitat_cat-cas.pdf
http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/flyer_rutes_biodiversitat_cat-cas.pdf
http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/flyer_rutes_biodiversitat_cat-cas.pdf
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• Decret 19/2007, de 16 de març, per qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels 

Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN). En el seu Article 60, 

Marc General, exposa que les administracions han de fomentar les activitats 

lúdico-esportives respectuoses amb la natura – senderisme, cicloturisme, 

excursions a cavall, etc.- a les finques públiques o en aquelles privades amb les 

quals s’hagi arribat a un acord amb la propietat. Entenem que de moment 

l’Ajuntament està en aquesta postura amb, per exemple, el fulletó de 

“Senderisme a Pollença a través de deu rutes de la biodiversitat”. Això 

pot canviar dràsticament, però, si prohibeix el pas dels cans que vagin fermats, 

una activitat lúdica de passeig, esport i contacte amb la natura que solen 

practicar persones individuals com famílies (sempre en el marc del màxim 

respecte al camí i les normes de protecció del Medi ambient).  

 

• Acord del Consell de Govern, de 16 de març de 2007, pel qual es declara 

paratge natural la Serra de Tramuntana, quedant Bóquer en la parcel·la 

cartografiada 644-6. S’hi aplica la normativa anteriorment exposada de la LECO 

(Llei 5/2005).  

 

• Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de 

Mallorca i Menorca. El seu Article 32, Limitacions a l’ús no esmenta 

clarament que es pugui limitar que els cans no puguin accedir (fermats o 

desfermats). Exposa que pot haver-hi limitacions especials quan així ho 

exigeixin les condicions del camí, seguretat o les circumstàncies de trànsit, 

l’exercici de les activitats agràries o forestals, la prevenció d’incendis o la 

protecció ambiental i sanitària de l’entorn. No sembla que el camí de Bóquer 

requereixi de cap limitació especial. A més dins el mateix article s’exposa 

que per regular l’excursionisme i/o introduir les limitacions ambientals que 

puguin pertocar s’haurà d’elaborar el pla d’usos, pla d’ordenació o una 

ordenança. Això no està fet, per tant tampoc en vigor.  

 

En definitiva, queda més que provat que no hi ha cap precepte legal que justifiqui la 

prohibició de poder dur cans, encara que vagin fermats..., i no havent-hi cap restricció 

Mediambiental com pugui ser una Zona d’Exclusió (que sí és al Camí de Ternelles, per 

exemple), es proposa la següent redacció de la Clàusula V, inclosa dins l’acord 

Segon, que fa referència al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Pollença i els 

propietaris de les cases i finques de Bóquer... 
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• Propostes / al·legacions: 

Afegir una nova clàusula relativa a l’ús del camí, sense perjudici del les competències 

de la batllia, es podrà articular mitjançant disposició reglamentària previ l’informe del 

Consell de Mallorca que exigeix la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics 

i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, havent-lo de practicar en tot cas conforme al 

seu destí i d’acord amb la normativa aplicable. Això, no obstant, des de la data 

d’aprovació definitiva de la present proposta de modificació del conveni, no estarà 

permès fer foc, dur cans o altres animals que no vagin degudament fermats i 

sota vigilància activa, incloent els cans pigall) ni fer acampades al camí; tampoc 

estarà permesa cap mena d’activitat molesta i ús incompatible amb la naturalesa i 

destinació del camí, en especial les que es realitzin amb mitjans mecànics que 

provoquin erosió, sorolls o danys al medi, sense que siguin admesos els accessos o 

usos fora dels límits del camí (dreceres, etc.).  

Gràcies a aquesta redacció, les famílies i persones individuals podran seguir gaudint 

d’un passeig dins la naturalesa amb els seus animals de companyia, sempre i quan 

respectin les normes bàsiques que s’han anat explicant, podent-se evidentment 

sancionar a aquelles que no compleixin la premissa bàsica de no portar els cans 

fermats i acompanyats.  

 

• Reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions 

Només aprofitem aquest petit espai per demanar que si es volen restringir usos sense 

que la normativa ho avali, es cerquin elements que demostrin la raó d’aquestes 

restriccions, i que, en tot cas, es comenci a treballar en una Ordenança dels usos 

permesos al camí. Aprofitem, també, per reiterar la necessitat de donar-li al Pedret 

de Bóquer o l’antiga ciutat de Bocchoris la categoria que es mereix, i no és estar 

soterrada entre mates i brutor. Sabem que és competència del CIM, però volem un 

Ajuntament de Pollença compromès amb el seu patrimoni històric i cultural.  

Ja per acabar, considerem molt important que una vegada es comencin els treballs de 

traçat alternatiu i ja no es pugui accedir a l’excursió des d’on es feia sempre (pàrquing 

rotonda circumval·lació i pujar per passar davant la clastra de la propietat), això es 

senyalitzi de forma convenient i es publiciti.  
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Annex 1 
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A Pollença, dia 30 de desembre del 2019  

El Portaveu 

 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

A l’Ajuntament de Pollença 


