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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 d’aprovació del Pla General de Ports de les Illes Balears 
2018-2033, aprovat inicialment el 8 de juliol de 2021 i sotmès a informació 
pública de la ciutadania mitjançant BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la documentació (informes, Pla General de 
Ports de les Illes Balears 2018-2033, estudi ambiental estratègic, informació facilitada 
per l’Associació Arrels Marines i la publicada pel GOB), demana que es contempli una 
neteja completa i absoluta dels elements aliens al fons i medi marí actualment 
existents al fons de la badia, que s’ampliïn i millorin les canalitzacions / vies 
existents dins el Port per permetre major hidrodinamisme i circulació de corrent 
marina, que es plantegin pantalans flotants temporals de temporada per acollir 
màxim 30 dinguis, que s’optimitzi el funcionament i gestió dels amarraments de 
Ports IB (augmentant estància mínima anual a l’amarrament i reduint al mínim legal 
els amarraments per transeünts), que s’introdueixi el control i cobrament per l’ús de 
la rampa per embarcacions (ampliant a 1 rampa més amb rail de fusta i reservant 
l’aparcament nou pels remolcs degudament idenfiticats) i, finalment, que es redueixi 
i ressituï el camp de boies projectat (eliminant el polígon sud i passant de 168 
fondejos a 90, fent necessari explicitar el model de boia ecològica a utilitzar).  

 
 

• Exposició dels motius / reflexions:  

Introducció 

L’afectació del Pla General de Ports de les Illes Balears 2018-2033 a la Badia de 
Pollença és considerable donat que es volen realitzar, en total, 3 actuacions. Cal 
recordar que la Badia de Pollença està afectada per la següent normativa sectorial 
d’alta rellevància ambiental, segons el marc legal:  

• Decret 31/2007, de 30 de març, pel que s’aprova el Pla de Gestió del Lloc 
d’Importància Comunitària (LIC) de les Badies de Pollença i Alcúdia.  

• La Badia de Pollença té espais naturals que formen part de la Xarxa Europea 
Natura 2.000 en qualitat de Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA).  

• El Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN), 
mitjançant decret 19/2007, de 16 de març, inclou Pollença dins el Paratge 
Natural de la Serra de Tramuntana.  
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• Una mica allunyada de la zona del Port, però present dins la Badia, trobem la 
Reserva natural de d’Albufereta, decret 121/2001, de 19 d’octubre.  

No hem pogut trobar elements suficients per saber si la Badia de Pollença és 
considerada  lloc de refugi conforme al regulat al Reial decret 210/2004, pel que 
s’estableix un sistema de seguiment i d’informació sobre tràfic marítim.  

S’exposa al Pla General que principalment el tràfic essencial del Port situat a la Badia 
de Pollença és d’embarcacions esportives o recreatives, tot i que romaní la pesca 
tradicional.  

Es troba que al Port, igualment, hi ha una gestió directa de Ports IB, la més interior i 
propera a la costa, i una gestió via concessió al Reial Club Nàutic (d’ara endavant 
RCNPP), de moment fins el 2037. Trobem que Ports IB gestiona 625 amarraments 
(dels quals 90 són d’embarcacions de transit i de les mateixes, 30 són única i 
exclusivament utilitzats en temporada d’estiu). Hi ha 59 amarraments nàutics-
esportius per transeünts. El RNCPP compta amb 375 punts d’amarrament, reservant-
se 75 per transeünts. Hi ha a Ports IB 13 llocs reservats a instal·lacions de pesca.  

Segons l’evolució dels amarraments de Ports IB, al 2.000 trobàvem 507 places, 566 al 
2011 i 595 al 2014, sense que això sembli haver reduït la immensa i descontrolada 
presència de fondejos il·legals a la Badia.  

Les actuacions previstes al Pla General són:  

 

Dotada amb 504.000€ 
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Dotada amb 25.875€ 

 

Dotada amb 40.900€ 

 

 

Tenint en compte el següent:   

• Estudi ambiental estratègic del Pla General de Ports de les Illes Balears  

Defineix que a la zona de fondeig d’Albercuix (Ma.I-015), hi afecta normativament la 
franja de 200 de zona de bany des de les platges i la franja de 50 metres de costa 
rocosa. Exposa que l’actuació 2.8 de Camp de boies a Pollença es fa en una zona de 
fondejos incontrolats, sobre tot a la temporada d’estiu, pretenent-se limitar el núm. 
de fondejos, ordenar-los i gestionar-los de forma eficient amb l’objectiu, a la seva 
vegada, de minimitzar l’impacte sobre el medi en aquesta zona. Exposa que degut a 
la gran envergadura de l’actuació, amb un total de 168 fondejos, fa que es consideri 
el seu possible impacte sobre diferents elements estudiats sigui significatiu en 
molt d’aquests [...] determinant-se per tant la seva possible interferència mitjana 
sobre la biodiversitat, qualitat de l’aigua, paisatge i vulnerabilitat dels riscs 
ambientals.  

A més, parla de l’estat global (any 2017) i estat ecològic de la Badia de Pollença com 
“peor que bueno”. També assenyala que el camp de boies està fortament antropitzat. 
Finalment, destaca que l’actuació afecta directament els hàbitats de Cymodocea 
nodosa i Caulerpa prolifera, així com arenes fines. També reconeix la presència de 
Posidònia Oceànica a 200 metres del camp de boies plantejat.   
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• Informació del GOB 1 sobre l’impacte del fondeig il·legal a la Badia de 
Pollença 

Existència de desenes (si no centenars) de “morts” (punts de fondeig) que 
destrueixen contínuament les praderies de Cymodocea nodosa. Aquestes praderies 
es troben en regressió per l’empitjorament de la qualitat de les aigües i pels impactes 
dels fondejos. Es demana que es retirin els punts de fondejos actuals, que s’impulsi 
el Pla de Gestió del LIC ES5310005 i es paralitzi cautelarment el Pla d’instal·lació dels 
168 fondejos “ecològics”.  

• Elements diversos 

La fondària de la Badia es sol situar en 4 metres. Això provoca que grans 
embarcacions poden aixecar el fons sedimentat (falta de plantes i algues que fixin el 
sediment), contribuint a la terbolesa de l’aigua, l’impediment del pas de rajos solars i 
la contribució del cercle viciós que dificulta de cada cop més la fotosíntesi en el fons 
marí.  A més, cal tenir present també que la construcció del gran espigó del RNCPP, 
sumat a la poca circulació existent al Port “antic”, fan que la qualitat de l’aigua i 
renovació no siguin òptimes. Així s’advertia a la Investigació dels factors determinants 
de la terbolesa en les aigües del Port de Pollença: dinàmica de les característiques 
fisico-químiques, biològiques i sedimentològiques (Ferra, Picornell i Ramis, 1989), on 
exposa que l’hidrodinamisme marí a escala local és determinant i que es fa necessari 
un estudi profund del sistema de corrents existents i de la incidència que hagi pogut 
tenir el port esportiu ampliat.  

Els dinguis de les embarcacions projectades requereixen d’un espai segur i que no es 
dipositi a qualsevol indret de la costa, evitant l’alteració d’hàbitats i la concentració 
dels mateixos en punts como és l’espigó que limita amb la base militar (veure imatges 
d’aquest estiu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font, Som Pollença 
 

1 https://www.gobmallorca.com/que-feim/biodiversitat/el-gob-documenta-l-impacte-del-
fondeig-il-legal-a-la-badia-de-
pollenca?fbclid=IwAR3pTKrWwDDIokFfyEF73_AIsJm6ggUKzqPgC1_dbmj8gw9zNjhHNm9-
WFA  

https://www.gobmallorca.com/que-feim/biodiversitat/el-gob-documenta-l-impacte-del-fondeig-il-legal-a-la-badia-de-pollenca?fbclid=IwAR3pTKrWwDDIokFfyEF73_AIsJm6ggUKzqPgC1_dbmj8gw9zNjhHNm9-WFA
https://www.gobmallorca.com/que-feim/biodiversitat/el-gob-documenta-l-impacte-del-fondeig-il-legal-a-la-badia-de-pollenca?fbclid=IwAR3pTKrWwDDIokFfyEF73_AIsJm6ggUKzqPgC1_dbmj8gw9zNjhHNm9-WFA
https://www.gobmallorca.com/que-feim/biodiversitat/el-gob-documenta-l-impacte-del-fondeig-il-legal-a-la-badia-de-pollenca?fbclid=IwAR3pTKrWwDDIokFfyEF73_AIsJm6ggUKzqPgC1_dbmj8gw9zNjhHNm9-WFA
https://www.gobmallorca.com/que-feim/biodiversitat/el-gob-documenta-l-impacte-del-fondeig-il-legal-a-la-badia-de-pollenca?fbclid=IwAR3pTKrWwDDIokFfyEF73_AIsJm6ggUKzqPgC1_dbmj8gw9zNjhHNm9-WFA
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No s’efectua cobrament algun per utilitzar la rampa de Ports IB (faltant per tant un 
control de l’ús així com una contribució al manteniment), ni efectivament hi ha espai 
suficient perquè els remolcs puguin estacionar-se mentre es navega. Per això, 
l’ampliació 4.10. ens sembla adient i molt necessària.  

La gestió de Ports IB ha de ser més òptima, s’han de rebaixar els mesos mínims 
d’ocupació dels amarraments per no perdre’n la concessió (proposta de 2 mesos 
màxim sense utilitzar un amarrament) i s’han de reduir els llocs d’acollida temporal al 
mínim legal establert (actualment de 59, un 9,44% del total, 625). Això pot permetre 
depurar la llista d’espera actual i eliminar amarraments en desús. S’han d’ocupar els 
amarraments ja existents el màxim de temps possible. Això sumat a la situació 
mediambiental de la Badia ens empeny a proposar una reducció dràstica de la 
proposta de camp de boies, exposada a l’apartat de propostes.  

 

• Moció aprovada al Ple 2 

El passat març 2020 es presentava al Ple de l’Ajuntament una moció per part d’Unides 
Podem Pollença i Alternativa per Pollença per una solució pública i respectuosa amb 
el medi ambient pels fondejos il·legals de la Badia de Pollença, on s’explica que al 
2014 per exemple es comptabilitzaren 479 fondejos il·legals i es proposava que 
s’elaborés un projecte consensuat per sol·licitar una concessió per gestionar un camp 
de boies ecològiques i que s’imposessin sancions als fondejos il·legals per part de la 
Demarcació de Costes a les Illes Balears. Aquesta moció es va aprovar per 7 vots a 
favor i 10 abstencions.  

 

• Informes de l’Associació Arrels Marines 

L’associació Arrels Marines afirma que la Badia de Pollença ha rebut una gran pressió 
associada a l’activitat humana, el qual s’ha traduït amb un impacte molt greu damunt 
l’ecosistema i que té com a resultat el fet que la Badia sigui una de les zones més 
antropitzades de Mallorca. Fruit del seu inici d’estudi d’impacte ambiental, han 
elaborat una cartografia sobre què es troba al fons de la Badia (fruit d’expedicions de 
busseig), on es pot observar que gran part de la Badia interior és fangar/arena (veure 
a la pàgina següent). A més, de les dades a les quals hem tingut accés, l’Associació 
destaca la presència de fitoplàncton degut a la constant eutrofització que pateix la 
Badia. Pel que fa als macròfits, es troben praderes de Caulerpa prolifera i petites 
zones de Cymodocea nodosa, ambdues protegides pel Reial decret 139/2011, de 4 de 
febrer, pel desenvolupament de la Llista d’Espècies Silvestres en règim de protecció 
especial i del Catàleg espanyol d’Espècies Amenaçades.  Destaquen que la posidònia 
oceànica es troba protegida pel Conveni per a la protecció del mar Mediterrani contra 
la contaminació (Barcelona, 16 febrer 1976). L’absència a l’interior de la Badia 
d’aquesta espècie es deu a l’excés d’eutrofització i terbolesa de l’aigua.  

 
2 https://podempollenca.files.wordpress.com/2020/06/0mocic393-up-i-a-per-a-una-
solucic393-pc39ablica-i-respectuosa-amb-el-medi-ambient-pels-fondejos-ilc2b7legals-de-
la-badia-de-pollenc387a-1.pdf  

https://podempollenca.files.wordpress.com/2020/06/0mocic393-up-i-a-per-a-una-solucic393-pc39ablica-i-respectuosa-amb-el-medi-ambient-pels-fondejos-ilc2b7legals-de-la-badia-de-pollenc387a-1.pdf
https://podempollenca.files.wordpress.com/2020/06/0mocic393-up-i-a-per-a-una-solucic393-pc39ablica-i-respectuosa-amb-el-medi-ambient-pels-fondejos-ilc2b7legals-de-la-badia-de-pollenc387a-1.pdf
https://podempollenca.files.wordpress.com/2020/06/0mocic393-up-i-a-per-a-una-solucic393-pc39ablica-i-respectuosa-amb-el-medi-ambient-pels-fondejos-ilc2b7legals-de-la-badia-de-pollenc387a-1.pdf
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Atès el mapa anterior i l’exposat, es fa imprescindible allunyar les zones de fondeig de 
les praderes de Cymodocea nodosa i de les praderes de Posidònia oceànica. Com 
es veu al mapa, hi ha 3 altines de Posidònia dins la Badia, situades en el seu punt més 
alt a 50 cm de la superfície de l’aigua, 1 metre com a màxim. L’afectació principal 
d’aquestes espècies és, recordem, el trànsit continu d’embarcacions que alça els 
sediments i manté així partícules en suspensió que enterboleixen l’aigua. També 
recordem l’afectació directa de les cadenes i qualsevol altre sistema que no sigui el 
d’anclatges amb boies ecològiques (veure pàg. 9).  

Per això, com es proposa a les al·legacions, s’han d’estudiar molt a consciència les 
zones on establir el polígon de fondejos, prioritzant els fangars i allunyant el tràfic de 
les zones més sanes de la Badia (nord-est i est). A més, aproximar amb major mesura 
els fondejos a l’espigó reduirà el tràfic dins la Badia. Es recomana a Ports IB que 
contacti amb entitats especialitzades com Arrels Marines per tenir un diagnòstic acurat 
de l’estat del fons marí.  

• Propostes / al·legacions:  

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

Primera.- el Pla General de Ports IB de les Illes Balears ha d’incorporar una actuació 
prèvia i detallada (i pressupostada) que impliqui la neteja completa i absoluta dels 
elements aliens al fons i medi marí actualment existents al fons de la badia: morts, 
embarcacions enfonsades, cadenes, i restes diverses a tot l’àmbit que finalment es 
determini per constituir el camp de boies ecològiques controlat i supervisat.  

Segona.- el Pla General de Ports IB de les Illes Balears ha de contemplar una nova 
actuació que intervingui sota el Port “antic” del Port de Pollença per ampliar les 
canalitzacions / vies existents que afavoreixen i permeten un major 
hidrodinamisme i circulació de la corrent marina (veure línies dibuixades en vermell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        .                         



 

8 
 

Tercera.- A efectes d’oferir un resguard segur i real per les embarcacions que faran el 
viatge entre les barques fondejades al camp de boies i la zona del Port (dinguis), el Pla 
General de Ports IB de les Illes Balears ha de plantejar establir una zona de pantalans 
flotants temporals (a retirar en època d’hivern), amb anclatges ecològics, tenint en 
compte la zona de canal d’accés i sortida i l’estat de gran degradació de l’entorn, per 
una capacitat màxima de 30 embarcacions de petit tamany (màx. 4 metres 
aproximadament). Això requerirà d’un dragat previ de la zona i eliminació de tot 
element aliè al fons marí. Es mostra la zona i proposta amb cercles i línies taronges 
dibuixades a la última imatge del present document.  

Quarta.- S’han d’establir les passes necessàries perquè, regulant a través de 
l’instrument competent (que podria ser el Pla General de Ports IB de les Illes Balears), 
s’estableixin els mecanismes d’optimització de gestió del Port situat a Pollença 
(gestió pública), obligant les embarcacions a ocupar el seu amarrament en 
concessió un mínim de 10 mesos anuals i reduint al mínim legal exigit els 
amarraments dedicats a embarcacions transeünts.  

Cinquena.- S’haurà d’introduir el pagament i control efectiu d’ús de la rampa 
actualment existent. Ports IB ha de projectar la construcció d’una rampa amb rail de 
fusta (actualment inexistent), per aquelles embarcacions que ho requereixin. Només 
podran aparcar dins el pàrquing per remolcs els qui s’hagin identificats correctament i 
hagin abonat la corresponent taxa per ús de les instal·lacions.  

 

Sisena.- Reducció dels fondejos projectats al camp de boies ecològiques de 168 
fondejos a 90, així com desplaçament del camp de boies cap a l’oest de la zona 
inicialment plantejada, eliminació del polígon de fondeig sud i redistribució de les 
eslores3. S’haurà de tenir en compte la composició del fons marí i respectar els 
criteris científics de preservació d’espècies de les pàgines 5, 6 i 7 de l’exposició de 
motius). El Pla General de Ports IB de les Illes Balears ha de detallar exactament que 
les boies seran ecològiques, explicant-ne la tipologia i detallant-ne el pressupost:  

- Eslores majors de 20 metres, 0 embarcacions 
- Eslores d’entre 15 i 20 metres, 5 embarcacions (situades a l’est del polígon 

nord) 
- Eslores d’entre 12 i 15 metres, 10 embarcacions 
- Eslores d’entre 8 i 12 metres, 75 embarcacions 
- Eslores menors de 8 metres, 0 embarcacions 4 

 
3 Justificat per la poca fondària de la badia (eslores molt grans no hi tenen sentit), la proximitat 
dels camps de Posidònia Oceànica i la zonificació realitzada per Arrels Marines que convida a 
ocupar zones més afectades i amb menys possibilitats de regeneració. 
4 Aquestes s’hauran d’introduir dins mar optimitzant la rampa d’accés actual i ampliant com 
està previst el pàrquing per remolcs.  
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Exemple de boia ecològica on l’impacte al fons marí és mínim en superfície ocupada i 
la cadena, gràcies a la boia de profunditat, no s’arrossega per cap punt del fons:  

 

Font: Acuárea 

 

(veure la proposta de l’al·legació sisena plasmada amb color blau al mapa següent i 
que recull també el plantejat a l’al·legació tercera).  
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Eliminació polígon 2, 

mantenint i ressituant 5 

embarcacions d’entre 15 

i 20 a l’est del polígon 1 

Desplaçament polígon 1 

a l’oest i eliminació de 

fondejos seguint 

l’exposat a la distribució 

d’eslores 

Al·legació 

tercera, espai 

per dinguis 

0                  

75             

10            

5                  

0         

90 

 

90 
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Pollença, 30 de setembre de 2021 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES ILLES BALEARS, PORTS IB 


