
 

1 
 

Michael Lorenzo Muller Flury, amb DNI 41708483-F i portaveu del Grup Municipal 
Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença (CIF G16637480), Municipi on la 
modificació objecte d’al·legacions té incidència directa, presenta en temps i forma, 
mitjançant aquest escrit, les següents:   

 

AL·LEGACIONS 

al projecte de decret de modificació puntual del Pla d’Ordenació dels 
Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 
19/2007, de 16 de març (BOIB núm. 34, d’11 de març de 2021) 

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la documentació (informes tècnics, Decret 
del PORN i altres instruments), els antecedents històrics i coneixent les 
reivindicacions de la ciutadania de Pollença, demana que es modifiqui la cartografia 
que afecta tant a l’àmbit del Castell del Rei com de Cala Estremer, per poder 
disminuir la proporció necessària de zones d’exclusió i augmentar al Castell del Rei la 
zona d’ús limitat i a Cala Estremer la zona d’ús compatible. Es proposa un redactat per 
permetre visites puntuals anuals i controlades per apropar-se al Castell del Rei, i 
també eliminar la temporalitat de restricció d’accés a les Cales, acceptant la 
proposta de limitació de 20 persones diàries, eliminant però l’actual prohibició des de 
febrer fins agost. Finalment, es demana que sigui l’Ajuntament de Pollença l’òrgan 
encarregat de rebre i gestionar les autoritzacions d’accés, com feia fa uns anys.  

 
 

• Exposició dels motius / reflexions:  

Introducció 

Un dels elements que genera més interès en la present proposta de modificació 
puntual (des del punt de vista tècnic, social i inclús de la justícia), és tot el que rodeja 
/ implica la propietat de Ternelles, situada al t.m. de Pollença (on s’hi inclou Cala 
Castell, Cala Estremer i Castell del Rei, entre d’altres). Entenem que, sent un partit 
polític amb representació a l’Ajuntament, som actors/actrius participants amb dret a 
exposar la nostra opinió del present procediment. Hem participat en les últimes 
votacions del Plenari, que ha tractat la petició del propi Ajuntament cap a la 
Conselleria de Medi Ambient perquè realitzi la present modificació puntual del 
PORN, i que també ha tractat la impositiva interlocutòria del TSJIB on se’ns obligava a 
llevar la servitud de pas del PGOU, mentre no s’adaptés el PORN.  
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Des d’Unides Podem Pollença pensam que els esforços de les administracions i la 
feina real s’han de centrar en: pedagogia, senyalització i presència d’agents de medi 
ambient per control de conductes i actituds de les persones que vagin a les zones 
sensibles des del punt de vista mediambiental. La prohibició basada en “futuribles 
indeterminats o no contrastats”, sense opció d’introduir mesures correctores o de 
prevenció, tanca la porta a l’educació ambiental, al gaudi del domini públic i dona 
arguments de força a propietats que després, com assenyalen els propis informes, 
gaudeixen d’un espai amb suposades màximes restriccions ambientals pel simple fet 
de ser propietari/a privat de l’espai. Això no es pot permetre ni s’ha de produir. De 
fet, com diu la proposta inicial de modificació... 

S’ha intentat trobar equilibri entre la necessària conservació d’aquest indret únic amb 
les diferents activitats humanes existents (pàg. 1) 

També exposa que “es fa necessari que el Govern de les Illes Balears modifiqui el 
PORN en relació amb les zones d’exclusió a aquella zona del paratge, per tal de 
regular l’accés i l’estada a Cala Castell i al Castell del Rei” (pàg. 2) 

Ara bé, la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la 
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), afegida per la Llei 12/2016, 
de 17 d’agost, d’avaluació ambiental a les Illes Balears, deia clarament que:  

«Usos autoritzables a les zones d’exclusió 

Fins que s’aprovin els instruments de planificació i gestió dels espais de rellevància 
ambiental, o s’aprovi l’adaptació dels vigents a les previsions de l’article 22.a) 
d’aquesta llei, es consideren usos autoritzables el trànsit a peu per camins i senders 
existents, la utilització del domini públic marítimo-terrestre per als usos comuns 
públics i gratuïts contemplats en la seva normativa reguladora i l’accés als béns 
d’interès cultural d’acord amb la legislació sectorial.» 

S’hauria pogut realitzar l’adaptació del PORN amb més celeritat (han passat gairebé 5 
anys), però també és cert que la interpretació estricta de la sala del TSJIB posa en 
dubte la defensa de lo públic per sobre del privat. Observacions polítiques a part, 
veiem com la modificació present, pel que fa a Ternelles, aborda 4 qüestions:  

1. S’incorpora al PORN la definició de les zones d’exclusió prevista a la LECO. 

Es modifica l’apartat C (“Règim de protecció i normativa”), subapartat II (“Normativa 
d’ordenació”) de l’annex del Decret 19/2007, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla 
d’ordenació dels recursos naturals de la Serra de Tramuntana en els termes següents 

a) S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat primer de l’article 8, que queda redactat de 
la manera següent:  

«L’accés i l’estada de persones en aquestes zones es farà en els termes establerts en 
aquest Pla, atenent prioritàriament a la seva conservació, tot procurant, alhora, 
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satisfer les finalitats científiques, educatives i gaudi dels béns de domini públic i dels 
integrants del patrimoni cultural, en les condicions escaients per a la conservació de 
l’espai natural.» 

 
2. Es manté com a ús prohibit l’activitat recreativa en zones d’exclusió si bé 

exceptuant aquesta prohibició per transitar per camins i senders existents 
per accedir a béns d’interès cultural o al domini públic marítim terrestre 

b) S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat segon de l’article 61, que queda redactat de 
la manera següent: 

«En el cas de les activitats recreatives, excepcionalment s’hi podrà autoritzar el trànsit 
a peu per camins i senders existents per accedir a béns d’interès cultural o al domini 
públic marítim terrestre, per motius culturals, educatius o d’altre tipus degudament 
justificats.» 

 

c) Es modifica la lletra a de l’article 62, que queda redactada de la manera següent: 

«a) Zones d’exclusió: prohibits els usos recreatius i esportius de qualsevol classe, sens 
perjudici de l’indicat a l’article 61.2 d’aquest Pla» 

 

3. Es regula específicament el règim d’ús per accedir a Cala Castell, establint el 
límit de 20 persones per dia -recollint així la limitació que s’ha vingut 
establint per a l’accés a la finca de Ternelles des de fa anys- i acotant el 
períodes d’accés i estada per tal de no afectar els valors objecte de 
protecció a la zona. 
 

d) S’afegeix un paràgraf segon a la lletra c de l’article 62, que queda redactat de la 
manera següent: 

 
«L’accés i l’estada a les platges a través de camins existents és un ús recreatiu permès, 
excepte en el cas de Cala Castell, que és autoritzable fins a un màxim de 20 persones 
per dia de setembre a gener, ambdós mesos inclosos, essent la resta de l’any un ús 
prohibit.» 

 
4. Es preveu com a ús autoritzable l’accés i estada a zones d’exclusió en el marc 

de projectes o iniciatives d’investigació científics; es dona així compliment 
al mandat de la LECO previst al seu article 22.  
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e) S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat segon de l’article 71, que queda redactat de 
la manera següent: 

«L’accés i l’estada a les zones d’exclusió en el marc de projectes o iniciatives 
d’investigació científics són autoritzables» 

Els canvis també es veuen reflectits en la cartografia. S’introdueix el canvi que afecta a 
Ternelles en el full 644-5 bis, Cala Castell (Ortofoto 2018-2019), on s’obre, seguint el 
traçat del camí, una “trinxa” dins l’actual zona d’exclusió (apareguda “màgicament” a 
l’aprovació definitiva del PORN) catalogada com zona d’ús compatible, ajuntant-se 
amb l’actual zona de bany de Cala Castell que ja era Zona d’ús compatible.  

Així com es parla d’errades cartogràfiques en els casos del Puig Major i de la zona del 
mirador d’en Parietti o del Colomer (Pollença), que ens sembla adient corregir-les i no 
entrarem a valorar, també es podria agafar la mateixa consideració per la zona 
d’exclusió que va aparèixer sobtadament i sense cap criteri tècnic ni informe que ho 
avali, a Cala Castell, quan es va aprovar definitivament el PORN (no apareixia a 
l’aprovació inicial). Una anomalia assenyalada pels serveis jurídics de l’Ajuntament de 
Pollença i que a nosaltres sempre (des de que tenim coneixement més profund de 
tot l’assumpte), ens ha sorprès molt negativament. Es pot observar els canvis a les 
imatges d’Ortofoto següents:  

 

Imatge 1: situació actual Cala Castell, font IDEIB 
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Imatge 2: modificació proposada, font proposta objecte d’al·legacions 

Cal remarcar que trobem a faltar una modificació que també afecti el Castell del Rei i 
Cala Estremer (tant a la cartografia com a l’articulat del Decret que es modifica / 
afegeix), fet que ampliarem a continuació.  

L’informe sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Pollença de modificació del Pla 
d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana en relació 
amb les zones d’exclusió (Cala Castell i Castell del Rei), de 18 de gener de 2021, 
conclou que  

1. A les zones d’exclusió, el trànsit a peu per camins i senders existents, la utilització 
del domini públic marítim terrestre per als usos comuns públics i gratuïts contemplats 
en la seva normativa reguladora i l’accés als béns d’interès cultural d’acord amb la 
legislació sectorial actualment és un ús autoritzable, tal com estableix la disposició 
transitòria tercera de la LECO. 

I també que... 

3. La sol·licitud de l’Ajuntament de Pollença dona peu a fer una modificació del PORN 
de la Serra de Tramuntana, a fi de regular l’accés i l’estada a la zona de Cala Castell i 
Castell del Rei. 

... podem afirmar que de facto, no s’ha regulat ni l’accés ni l’estada al Castell del Rei, 
tot i que s’apunta a que es pot fer una modificació del PORN de la Serra de 
Tramuntana en aquest sentit, i que també es pot regular el trànsit a peu per camins i 
senders existents per accedir als béns d’interès cultural.  
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El Castell del Rei 

Aquest icònic i emblemàtic castell roquer és una joia patrimonial, arquitectònica i 
històrica del Municipi de Pollença i de totes les Illes Balears, així com un indret de pas 
i estancia per una espècie tan emblemàtica com és el Voltor Negre, entre d’altres.  

S’ha escrit molt sobre els usos i el valor ambiental de la zona, a vegades deixant 
completament en l’oblit que aquesta construcció és un element patrimonial declarat 
com Bé d’Interès Cultural (d’ara endavant BIC). Al 2018 es va remetre al Parlament 
europeu un informe per part de la Conselleria de Medi Ambient 1, on es posaven 
alguns elements de debat sobre la taula.  

Destaca que no hi ha cap niu visible des de l’accés a les ruïnes del castell medieval, tot 
i que sí s’apunta que la propietat va crear un punt d’alimentació o menjadora pels 
voltors en les immediacions del camí, que podria patir alguna disfunció si l’accés al 
castell fos lliure. Ara bé, amb un règim d’autoritzacions, el risc és perfectament 
controlable (afirma l’informe). De fet, el pas per camins existents que donen accés a 
elements qualificats com BIC pot passar de ser una activitat prohibida a tenir caràcter 
d’autoritzable sempre i quan s’estableixi una solució a través del PORN.  

Trobem en aquest, a l’article 67 que  

1. Les administracions públiques competents han d’adoptar les mesures necessàries 
per a l’adequada preservació del patrimoni històric, arqueològic, etnològic i cultural 
existent dins l’àmbit territorial d’aquest Pla, ordenant, si escau, els usos compatibles i 
el règim de visites que en cada cas pugui correspondre.  

2. Qualsevol acció que provoqui un deteriorament o alteració del patrimoni històric, 
arqueològic, etnològic i cultural queda prohibida. 

 3. Sense perjudici de les competències que puguin correspondre a l’òrgan substantiu 
competent en matèria de patrimoni històric, qualsevol actuació que afecti a béns del 
patrimoni històric ubicat dins l’àmbit territorial del Pla tenen la condició 
d’autoritzables i han de ser, per tant, sotmesos a previ informe preceptiu i vinculant 
de l’organisme gestor dels espais naturals protegits. 

La legislació de l’Estat espanyol sobre Patrimoni cultural estableix el dret de 
contemplació dels BIC, com és el Castell del Rei.  De fet, hi ha l’obligació de facilitar la 
inspecció, visita pública i investigació del bé, i si és de propietat privada, aquesta 
haurà de facilitar la seva visita determinats dies al mes, acordats amb l’Administració.  

 

 

 
1 https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/02/10/informe-govern-constata-acceso-
ternelles-3269258.html 
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 Ruta dels castells 

Addicionalment al PORN, la Norma 49 del Pla Territorial Insular de Mallorca (BOIB 
núm. 188, ext. de 31/12/2004, així com les successives modificacions), defineix les 
Rutes d’interès cultural. Exposa que 

Per tal de difondre la realitat patrimonial, promoure  la seva conservació i potenciar el 
seu coneixement i comprensió, es defineixen les següents rutes d’interès cultural, 
grafiades en el plànol número 5: 

- Ruta arqueològica 

 - Ruta del Gòtic 

 - Ruta de castells 

 - Ruta del Barroc 

A la memòria del PTI de Mallorca, s’exposa a partir de la pàgina 95 que la Ruta dels 
castells és un complement al Pla de Castells elaborat pel Departament de Cultura del 
Consell de Mallorca (1997) per estudiar i recuperar aquestes construccions. A la ruta 
està inclòs el Castell del Rei (Pollença), quedant el mapa de recorregut així:  

 

Imatge 3: ruta de castells, font Memòria PTI Mallorca, 2004 
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Sobre els valors ambientals presents, l’Informe sobre la modificació del Pla 
d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Tramuntana segons la nova 
redacció de l’article 22. a de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels 
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO), atesa la disposició final 
segona de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, 
arrel de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Pollença i la petició del cap de 
Departament de Medi Natural, de 5 de novembre de 2020 apunta a que, amb 
relació a la zona d’exclusió del Castell del Rei, aquesta afecta la part final del camí 
d’accés a l’atalaia i els penya segats que l’envolten. La resta del camí està en zones 
d’ús limitat i compatible.  
 
S’exposa que degut a la presència de voltor negre i àguila calçada, a més de diferents 
espècies d’ortòpters, coleòpters, aràcnids i hymenòpters, a més de possible presència 
de falzies i altres espècies d’aus migratòries. També podem trobar endemismes 
vegetals com l’herba pudenta (Pastinaca lucida), l’estepa joana (Hypericum 
balearicum), la maçanella (Helichrysum crassifolium) o el boix (Buxus balearica), no és 
viable que hi hagi una presència de persones de manera continuada pot posar en 
perill la supervivència dels nius dels voltants ja que hi nidifiquen espècies molt 
sensibles a la presència humana. Per això es recomana mantenir la zona d’exclusió i 
que només s’hi pugui accedir sota autorització de l’espai protegit i propietat de la 
finca, per motius d’investigació, seguiment valors naturals o per tasques manteniment 
de patrimoni o gestió de la pròpia finca (sent això últim, pensem, inexistent ja que 
l’edificació cada vegada es degrada més, segurament de forma interessada).  
 
Per poder aprofundir sobre les espècies de flora i fauna existent a la finca, trobem 
l’Informe per al Cap de Departament de Medi Natural de la Direcció General 
d’Espais Naturals i Biodiversitat en relació a la sol·licitud de l’ajuntament de 
Pollença sobre la modificació puntual del PORN del Paratge Natural de la Serra de 
Tramuntana i per fer proposta d’una nova zona d’exclusió, de 4 de desembre de 
2020.  
 
Respecte del Castell del Rei, l’informe menciona la menjadora que ja s’ha explicada 
anteriorment, manifestant que la creació d’una menjadora és un procés lent i costós 
[...]  ha de ser acceptat pels voltors [...] si es permetés una afluència major de 
persones, la menjadora seria abandonada i se’n veuria afectada tota la població local 
de voltors.  
 
Vist, però, que també s’estableixen tota una sèrie de drets i obligacions derivats/des 
de la catalogació del Castell del Rei com un BIC, es podria contemplar de forma 
progressiva buscar un nou indret per la menjadora, fins que les aus s’acostumessin al 
nou indret. Hem observat fotografies de l’abans i el després de publicar-se vídeos 
sobre el funcionament de la menjadora, on es pot apreciar com es fan neteges 
completes deixant l’espai sense cap resta, utilitzant tractors i altres elements que fan 
soroll i que semblen poder acceptar bé canvis dràstics en l’espai de la menjadora. 
També, s’entén que l’horari de posada de menjar és rutinari i pot permetre establir 
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(salvaguardant temps anterior i posterior) horaris on les persones podrien apropar-se 
al Castell, i horaris en els que no.  
 
L’informe segueix afirmant que és un indret on les molèsties generades per persones 
que hi pujassin farien que les poblacions d’espècies amenaçades relacionades 
[s’entén que el 2 tipus de voltors] haguessin de cercar nous indrets més tranquils, els 
quals són de cada vegada més escassos al nostre territori.  
 
Tot i la postura de mantenir la zona d’exclusió del Castell del Rei en la present 
modificació, considerem que la seva categoria de BIC (tenint present el seu estat 
gairebé ruïnós per una deixadesa total i absoluta de la propietat i de les 
administracions públiques), juntament amb el que es desprèn dels informes que la 
principal problemàtica seria una presència constant i de gran afluència de persones, 
ens fan inclinar per sol·licitar a l’apartat de propostes / al·legacions l’establiment de 
dies puntuals de visita espaiats per diverses setmanes /mesos, podent accedir-se 
dins el Castell en determinades zones, implicant, això sí, una modificació puntual de 
la cartografia afegint un tercer plànol a l’actual 644-5 de l’apartat II.2 Porn de la Serra 
de Tramuntana, Zonificació, de l’annex cartogràfic-normatiu del Pla, per redefinir pel 
que fa única i exclusivament a l’àmbit del tram final del camí existent i l’àmbit 
estricte del Castell del Rei, l’ampliació de la zona d’ús limitat i modificant el redactat 
de l’article 62, apartat b), per introduir-hi un redactat específic per l’àmbit del Castell 
del Rei. Aquest redactat contempla també la necessària i esperem futura elaboració 
del PRUG del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.  
 

Cala Castell i Cala Estremer 

Cal reconèixer l’oportunitat que aquesta modificació permetrà a la ciutadania de 
poder gaudir d’un entorn privilegiat que, malauradament, s’ha transformat en ús i 
gaudi gairebé exclusiu de la propietat privada. No ho diem gratuïtament. El fet és que 
a la següent pàgina, https://www.visitaguiadaternelles.com/, es pot trobar com La 
Fundació Vida Silvestre Mediterrània ofereix visites guiades des de fa anys, tenint el 
control i monopoli absolut de l’accés a la finca de Ternelles. Resulta sorprenent que 
mentre la part pública no hagi pogut assegurar una continuïtat de visites de la 
ciutadania, que coincidim que no pot ser sense cap límit, la part privada sí hagi 
pogut organitzar excursions en grup. Entenem que la pressió humana afecta tant si 
pagues per entrar (https://fvsm.eu/que-ofrecemos/excursion-de-observacion-de-
buitres/), amb 50€ en qualitat de “donatiu”... com si accedeixes gratuïtament 
respectant els usos contemplats a la LECO.  

De fet, l’Informe sobre la modificació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals 
(PORN) de Tramuntana segons la nova redacció de l’article 22. a de la Llei 5/2005, 
de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes 
Balears (LECO), atesa la disposició final segona de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, arrel de la sol·licitud formulada per 

https://www.visitaguiadaternelles.com/
https://fvsm.eu/que-ofrecemos/excursion-de-observacion-de-buitres/
https://fvsm.eu/que-ofrecemos/excursion-de-observacion-de-buitres/
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l’Ajuntament de Pollença i la petició del cap de Departament de Medi Natural, de 5 
de novembre de 2020 apunta textualment que:  
 
4. La zona del camí que dona accés a la cala i la platja pròpiament dita, no són zona 
de nidificació, però poden servir de zona de descans o d’alimentació per part 
d’aquestes espècies. La presència humana descontrolada podria alterar les condicions 
ambientals i provocar molèsties a aquestes espècies.  

S’ha constatat que durant l’època estival hi ha persones que accedeixen a la cala amb 
embarcacions que queden fondejades per passar el dia i que generalment no 
desembarquen a la platja ja que està dins una propietat privada i necessiten permís. 
La cala també és utilitzada per les persones propietàries amb els seus convidats 
que fan servir les instal·lacions (caseta) que hi ha a la platja i per a la utilització de 
l’escar com zona de partida per anar a pescar. 

Tot i que es constata la presència i accés a la cala de persones, de manera controlada i 
reduïda i majoritàriament en època estival, s’ha seguit detectant presència d’àguila 
peixatera i de miloca. Aquest fet pot indicar que l’accés controlat de persones a la 
cala, no ha afectat els hàbitats d’aquestes espècies que segueixen utilitzant la cala 
com a zona de descans i d’alimentació, així com els voltants com a zona de nidificació. 

A part de destacar positivament que la presència de persones no afecta la presència 
de l’àguila peixatera i de la miloca, la informació destacada en negreta torna a posar 
en dubte la pròpia existència inicial de la zona d’exclusió actualment instaurada... no 
afecta a tothom per igual?  

El mateix informe conclou que:  

7. Es proposa eliminar la categoria de zona d’exclusió en el tram final del camí que 
dona accés a la cala i en la zona de platja de la mateixa cala (imatge 2), canviant la 
categoria a zona d’ús compatible com ocorr a la resta de platges del Paratge natural 
(Annex I). 

La resta de superfície catalogada com zona d’exclusió es mantendria amb aquesta 
categoria, per tal de no afectar a la conservació de les espècies i hàbitats de la zona. 

Això no obstant, cal recordar que en època de nidificació d’espècies amenaçades, 
vulnerables o en perill, tal vegada fos necessari restringir el pas de persones per dins 
la finca, ja que si podrien suposar molèsties a les parelles que nidifiquen. I que el 
trànsit de les persones s’ha de fer sempre pel camí existent, sense fer dreceres ni 
nous camins. 

Observem com s’obre la porta a la restricció temporal de pas de persones per dins la 
finca en èpoques de nidificació d’espècies amenaçades, vulnerables o en perill, 
recordant que el trànsit s’ha de fer sempre pel camí existent. Això semblaria justificar 
que l’article 62 tengui l’afegitó abans reproduït:  
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«L’accés i l’estada a les platges a través de camins existents és un ús recreatiu permès, 
excepte en el cas de Cala Castell, que és autoritzable fins a un màxim de 20 persones 
per dia de setembre a gener, ambdós mesos inclosos, essent la resta de l’any un ús 
prohibit.» 

A l’Informe per al Cap de Departament de Medi Natural de la Direcció General 
d’Espais Naturals i Biodiversitat en relació a la sol·licitud de l’ajuntament de 
Pollença sobre la modificació puntual del PORN del Paratge Natural de la Serra de 
Tramuntana i per fer proposta d’una nova zona d’exclusió, de 4 de desembre de 
2020, s’assenyala que Cala Castell està inclosa dins una zona d’exclusió [...] una 
situació irregular per les limitacions que suposa a l’accés a una zona de DPMT.  

S’explica que a Cala Estremer i a l’est de Cala Castell existeix un manantial petrificant, 
existint un costum arrelat entre algunes persones, de difícil justificació, consistent en 
agafar la terra d’aquests regalims i cobrir-se la pell amb ella per uns suposats efectes 
beneficiosos cutanis. Això ja es fa a altres zones com Llucalcari (Mallorca) o 
s’Espalmador (Formentera). Per tant, si es permetés l’accés de les persones a la platja, 
hi hauria aquesta amenaça. Una preocupació raonable, però molt basada en 
suposicions.  

D’altra banda, es torna a posar de relleu que hi ha presència d’àguila peixatera i un 
niu de miloca. Es comparteix la preocupació del sotasignant de l’informe que 
permetre l’accés indeterminat de persones a la platja procedents d’embarcacions pot 
ser molt contraproduent per les aus i per l’entorn. A més, i això és una mancança 
general a les Illes Balears, els fondejos incontrolats afecten molt negativament les 
praderies de posidònia, fet que s’hauria de controlar molt més per part de l’autoritat 
competent.  

Ara bé, l’exposat a l’informe difereix del contingut abans exposat de l’informe de la 
directora del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana:  

Tot i que es constata la presència i accés a la cala de persones, de manera controlada i 
reduïda i majoritàriament en època estival, s’ha seguit detectant presència d’àguila 
peixatera i de miloca. Aquest fet pot indicar que l’accés controlat de persones a la 
cala, no ha afectat els hàbitats d’aquestes espècies que segueixen utilitzant la cala 
com a zona de descans i d’alimentació, així com els voltants com a zona de nidificació 

I més, recordant que la cala també és utilitzada per les persones propietàries amb 
els seus convidats que fan servir les instal·lacions (caseta) que hi ha a la platja i per 
a la utilització de l’escar com zona de partida per anar a pescar. 

L’informe del cap del Servei de Protecció d’Espècies, insisteix que la presència de 
persones pot afectar a la nidificació (fet no consumat tot i haver-hi presència de 
persones, tant de la propietat com de les visites que aquesta fa a través de FSVM), i es 
justifica la imposició de restriccions temporals d’accés des de febrer fins agost, 
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ambdós inclosos. El mateix informe segueix explicant que la nidificació de les dues 
espècies analitzades són:  

• Àguila peixatera, febrer fins agost.  
• Miloca, març fins agost.  

 
S’indica també que a judici del SPE, és recomanable que no es permeti la 
massificació, de tal manera que no en resultin afectats els hàbitats presents, tant 
terrestres com marins. En aquest sentit, tot i el temps transcorregut, sembla adient 
aplicar les conclusions de l’estudi1 realitzat per la UIB l’any 2002, coordinat Miquel 
Morey i Maurici Ruiz, en què s’establí una capacitat de càrrega màxima de Cala Castell 
de 20 persones diàries. Igualment, cal que aparegui delimitat i ben visible per als 
banyistes mitjançant cartelleria les zones on poden transitar, i prohibir l’accés a la 
zona d’exclusió si no es compta amb la pertinent autorització administrativa, així com 
transitar fora dels camins. Per últim, i atès que l’indret ho paga, que es faci un esforç 
de vigilància extra per part dels AMAs per assegurar que es respectin les condicions 
del present informe. 
 

Aquí és on precisament des d’Unides Podem Pollença tornem a insistir i plasmar 
pensam que des de Medi Ambient i altres Conselleries / administracions, s’han de 
dirigir més esforços tècnics i econòmics per realitzar pedagogia, senyalització i 
presència d’agents de medi ambient per control de conductes i actituds de les 
persones que vagin a la zona. La prohibició basada en “futuribles indeterminats o no 
contrastats” (com és el cas de Cala Estremer amb el manantial petrificant) no és el 
camí per aconseguir una societat educada en el respecte de la naturalesa. 

 

Vist el caràcter de contradicció entre els efectes que té la presència de persones pel 
comportament de l’àguila peixatera i la miloca, i que com s’assenyala durant els 
mesos d’estiu i, per tant, de nidificació, s’ha conjugat la presència de poques 
persones amb la dels animals abans esmentats sense aparent problemàtica, sembla 
prudent i coherent, tot tenint en compte les recomanacions del SPE, que s’estableixi 
efectivament el límit d’accés de 20 persones per dia, i que addicionalment i ja 
avançant el contingut de les propostes / al·legacions, es valori establir un recorregut 
que contempli cartografiar i permetre l’accés via terrestre a Cala Estremer, establint 
una zona d’ús compatible i reduint l’actual zona d’exclusió, mantenint dins aquesta el 
manantial petrificant). També trobem necessari que l’articulat reculli qui ha 
d’autoritzar l’accés de màxim 20 persones per dia. En aquest sentit i destacant 
l’experiència positiva existent quan l’Ajuntament de Pollença tenia un sistema de 
reserva integrat que es podia utilitzar o bé per telèfon o bé de forma telemàtica, es 
considera que és l’organisme que ha d’efectuar de nou les reserves i vigilar usos 
inadequats o sospitosos.  
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Com a reflexió final, destaquem la feina i implicació dels Serveis Tècnics Municipals 
de l’Ajuntament de Pollença, de la Plataforma Pro Camins Oberts i dels diferents 
organismes tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori perquè, des de punts 
de vista i òptiques diferents, a la fi s’escometi una modificació del PORN que posi 
seny a la prohibició constant patida per la ciutadania enfront els interessos de la 
propietat de Ternelles. Una modificació que arriba tard, no es pot negar, però que 
agraïm. També deixem clar que el que ha de prevaldre és el criteri tècnic ambiental 
públic, o almenys el promocionat des de l’interès públic. Sense menystenir treballs 
com els de la Universitat d’Alcalà, al qual (curiosament), no hi hem tingut accés, 
pensem que aquests tipus d’informes d’àmbit o encàrrec privat solen tenir massa 
“contaminació” prèvia de qui l’encarrega, i més si és per preservar-se d’obrir una finca 
al públic, tot i l’existència (ara en tràmit de ser llevada), d’una servitud de pas.  
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• Propostes / al·legacions:  

En base a tota l’argumentació anterior, es proposen les següents propostes / 
al·legacions per part d’Unides Podem Pollença:  

1. Primera: modificar la cartografia que afecta a l’àmbit del Castell del Rei.  

Es proposa modificar puntualment la cartografia existent en el sentit d’afegir un tercer 
plànol a l’actual 644-5 de l’apartat II.2 Porn de la Serra de Tramuntana, Zonificació, de 
l’annex cartogràfic-normatiu del Pla, per ampliar única i exclusivament en el tram 
final del camí existent i l’àmbit interior del Castell del Rei la zona d’ús limitat fins a i 
reduir en la part proporcional inversa la zona d’exclusió. Aquesta modificació va 
lligada a la proposta / al·legació segona.  

2. Segona: s’amplia la redacció ja existent del segon paràgraf a la lletra b) de 
l’article 62, que podria quedar redactat de la manera següent:  

<< Zones d’ús limitat: Prohibits els esports de competició o que impliquin l’emissió de 
renous. Aquestes activitats podran ser objecte d’autoritzacions puntuals, sempre que 
siguin guiades i no interfereixin sobre els objectius de conservació imposant les 
oportunes condicions i restriccions si escau. 
 
Autoritzables els usos recreatius, llevat dels itineraris d’ús públic oferts per 
l’organisme gestor dels espais naturals protegits que són un ús permès. En el cas del 
Castell del Rei, per la seva condició de Bé d’Interès Cultural, s’estableixen dies 
puntuals de visita (6 per trimestre), repartits anualment amb un marge mínim entre 
cada dia de visita de 2 setmanes. La visita es farà en grups de màxim 15 persones, 
acompanyats en tot moment per un/a agent de medi ambient i guardant silenci. 
Només es podrà transitar pel camí existent i es farà un recorregut interior per les 
zones que no impliquin perill per les persones i l’estructura de l’edificació. En cas de 
situacions que provoquin un risc provat per la fauna de l’indret, s’anul·laran les visites 
el temps que s’estimi oportú. Es mantindrà aquest règim de visites fins a l’elaboració 
del Pla Rector d’Ús i Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.  
 
El grup polític sotasignant és plenament conscient de les limitacions de coneixement 
tècnic existent i ens mostrem totalment oberts a que la Conselleria de Media Ambient 
i el seu personal tècnic competent en la matèria modifiquin la proposta de visites 
anuals així com el redactat proposat per l’article 62.  
 

3. Tercera: modificar la cartografia que afecta a l’àmbit de Cala Estremer.  

Es proposa valorar la modificació puntual de la cartografia existent en el sentit de 
modificar i ampliar l’actual proposta del segon plànol 644-5 bis, o d’afegir un quart 
plànol a l’actual 644-5 de l’apartat II.2 Porn de la Serra de Tramuntana, Zonificació, de 
l’annex cartogràfic-normatiu del Pla, per establir un recorregut o cartografiar un 
existent que condueixi a Cala Estremer, imitant la solució adoptada per Cala Castell 
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en el sentit d’establir un pas de zona d’ús compatible i reduint l’actual zona 
d’exclusió, deixant el manantial petrificant dins la zona d’exclusió a la platja.  

 

4. Quarta: es proposa modificar l’actual modificació d), sobre l’afegit d’un 
paràgraf segon a la lletra c de l’article 62, quedant finalment redactat de la 
manera següent:  
 

«L’accés i l’estada a les platges a través de camins existents és un ús recreatiu permès, 
excepte en el cas de Cala Castell, que és autoritzable fins a un màxim de 20 persones 
per dia durant tot l’any. L’Ajuntament de Pollença serà l’òrgan competent encarregat 
de rebre i gestionar les peticions de reserva, vigilant usos inadequats o sospitosos que 
busquin dificultar l’ús de les autoritzacions a la ciutadania» 

 

En el cas que s’accepti la proposta / al·legació tercera (accés i ús compatible a una 
zona de Cala Estremer), el redactat de la present proposta / al·legació seria:  

«L’accés i l’estada a les platges a través de camins existents és un ús recreatiu permès, 
excepte en el cas de Cala Castell i Cala Estremer, que en conjunt és autoritzable fins a 
un màxim de 20 persones per dia durant tot l’any. A Cala Estremer, queda totalment 
prohibit l’ús i contacte amb el manantial petrificant, que roman dins zona d’exclusió. 
L’Ajuntament de Pollença serà l’òrgan competent encarregat de rebre i gestionar les 
peticions de reserva, vigilant usos inadequats o sospitosos que busquin dificultar l’ús 
de les autoritzacions a la ciutadania » 

 

 

 

 

Pollença, 12  d’abril  de 2021 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

A la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori 
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