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Tramitació pel procediment d'urgència
Motivació del procediment d'urgència: L’aposta decidida per desenvolupar polítiques sostenibles
potenciant la recuperació i la protecció dels actius naturals del Port de Sant Antoni, fet que compta
amb la voluntat social i política per assolir un municipi sostenible i respectuós amb el seu medi
natural, fa que sigui urgent el debat i, si n’és el cas, aprovació per la via d’urgència de la
Proposició de Llei presentada, perquè la seva entrada en vigor sigui una realitat el 2019.
Títol de la iniciativa :
MESURES DE PROTECCIÓ DE LA BADIA DE SANT ANTONI DE PORTMANY.
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIO DE MOTIUS
El municipi eivissenc de Sant Antoni de Pormany ha fet una decidida aposta per desenvolupar
polítiques sostenibles potenciant la recuperació i la protecció dels seus actius naturals. Per assolir
aquest objectiu, existeix una comunió social i institucional que pretén impulsar les activitats
esportives i turístiques de la badia de Portmany i convertir-la en el seu pulmó econòmic.
Emmarcat dins d'aquesta voluntat d’aconseguir un model futur de ciutat sostenible, des del
Consistori s'ha confeccionat un 'Pla Estratègic de Sant Antoni de Portmany 2016-2030' que neix
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fruit de la col·laboració política i ciutadana, i és resultat d’una feina conjunta entre els
representants polítics i tècnics de les diferents administracions, amb competències a les Illes
Balears, així com els representants del teixit social i econòmic del municipi.

En aquest sentit, el Pla Estratègic fixa, clarament, la badia de Portmany com un punt valorat de
forma positiva, un espai turístic únic a l’illa d’Eivissa, i estableix la necessitat d’incloure mesures
de millora en estètica, seguretat i mobilitat com actiu turístic diferenciat, el que topa amb l’ús
comercial del seu port.
La defensa d'unes activitats turístiques sostenibles i d'uns valors paisatgístics, mediambientals i
culturals, esdevenen els principals eixos d’actuació de present i de futur a les diferents institucions
de les Illes Balears. Seguint aquesta línia, des del poble s’està treballant per potenciar mitjans de
transport alternatius per minorar el cost ambiental, i adaptats a les necessitats de les persones i
l’entorn, i assolir, així, nivells òptims de qualitat ambiental. Un exemple és la limitació de l’accés en
cotxe a la platja de cala Salada, experiència pionera a l’illa d’Eivissa com primera platja
connectada, per reduir el col·lapse de cotxes i potenciar el transport públic, a més de cobrir el
trajecte amb una línia de vaixell des del port de Sant Antoni.
Aquesta voluntat social i política d’assolir un municipi sostenible i respectuós amb el seu medi
natural es va veure reflectida el dia 30 de març de 2017 amb l’aprovació d’una declaració
institucional al Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per “instar al Consell Insular
d'Eivissa i al Govern balear a tenir en compte la petició unànime del consistori de Sant Antoni de
Portmany respecte al port de Sant Antoni de Portmany: Consolidar el port de Sant Antoni de
Portmany com un port essencialment esportiu, pesquer, lúdic i turístic lliure de transport de
mercaderies; fent possible compatibilitzar al tràfic exclusiu de passatgers i l'arribada de creuers,
sempre que no s'hagin de realitzar noves instal·lacions o ampliar les existents (llevat de boies de
fondeig en cas necessari). Realitzar un pla especial d'usos del port de Sant Antoni de Portmany
tenint en compte aquesta petició”.
Cal destacar també que aquesta iniciativa compta amb el suport de la màxima institució insular, el
Consell d’Eivissa, on paral·lelament es va aprovar el dia 26 d’abril del 2017 una declaració
institucional que insta a respectar la postura del municipi portmanyí de considerar el port lliure de
transport de mercaderies i recuperar la badia “com el punt dinamitzador i integrador de la seva
activitat diària i posant en valor les seves característiques úniques", tot sense perjudici de fer
possible compatibilitzar-hi el trànsit exclusiu de passatgers i l'arribada de creuers, promovent la
declaració de Port Schengen si n'és el cas.
Així doncs, és important resaltar que permetre la rebuda de mercaderies i vehícles pot perjudicar
mediambientalment aquest espai natural i afectar el valor turístic i esportiu diferenciador del poble.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears modificat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
estableix la competència exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de
transport marítim entre ports o punts de la Comunitat Autònoma, sense connexió amb altres ports
o punts d'altres àmbits territorials (art.30.6) així com en matèria de ports, no qualificats d'interès
general per l'Estat (art.30.5).
L'art.14.1. b) de la Llei 11/2010 de 2 de novembre d'ordenació del transport marítim de les Illes
Balears declara d'interès estratègic la instal·lació portuària del Port de Sant Antoni per al transport
marítim regular Interinsular.
El Pla Director Sectorial de Transport de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret 41/2006, de 28 d'abril recull explícitament el caràcter comercial del Port de Sant Antoni,
per tant, la seva aptitud per rebre el transport de passatgers, entenent inclosos els vehicles del
passatge, en els termes previstos en la legislació estatal i autonòmica.
L'article 17 de la Llei 10/2005 de Ports de les Illes Balears estableix entre els principis de
planificació i ordenació dels ports la necessitat de procurar la seva connexió i integració en
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l'entorn urbà i la creació de les condicions adequades per al desenvolupament eficaç de les
activitats portuàries.
En els últims anys s'ha detectat un increment considerable del trànsit de vehicles que
desembarquen en el Port de Sant Antoni de Portmany, que no resulta compatible amb la capacitat
de la xarxa viària existent al voltant de la zona portuària, la qual cosa provoca considerables
impactes negatius en la qualitat ambiental pels residents i pels visitants d'aquest nucli urbà turístic
de primer ordre.
Aquest fet justifica la necessitat de delimitar la declaració d'interès estratègic d'aquesta instal·lació
portuària amb la finalitat de no contribuir, en tant que sigui possible, a la saturació del tràfic rodat
existent tant a Sant Antoni de Portmany com a la resta del territori insular, sempre limitat.
Aquesta llei que s’estructura en tres articles, una disposició derogatòria i dues finals.
Article 1.

El Port de Sant Antoni no té activitat comercial. En conseqüència, l’entrada de mercaderies i
vehicles de quatre o més rodes a l’Illa d’Eivissa s’ha de dur a terme través del Port de la ciutat
d’Eivissa.
Article 2.
El Port de Sant Antoni té la consideració de port esportiu, pesquer o mixt, d’acord amb la
classificació que conté la lletra c) de l’article 10 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears.
Article 3.
El Pla Director Sectorial de Transport de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat
mitjançant Decret 41/2006, de 28 d’abril s’ha de modificar per donar compliment a les previsions
que se contenen en els articles anteriors.
Així mateix, aquestes previsions s’han de tenir en compte per a l’elaboració del Pla General de
Ports, que es regula en els articles 8 i següents de la llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears i per a l’elaboració del Pla d’ús i gestió del port de Sant Antoni a què fan referència
els articles 13 i següents de l’esmentada Llei.
Disposició transitòria única
Fins que es digui a terme la modificació a què fa referència l’article 3 d’aquesta Llei, les
determinacions que se contenen en el Pla Director Sectorial de Transport de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 41/2006 de 28 d'abril, s’hi han d’interpretar de
conformitat i no són aplicables les que la contradiguin.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix
aquesta llei.
Disposició final primera
Es modifica l’article 14.1.b) de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport
marítim de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
“b) Per al transport marítim interinsular regular les instal·lacions portuàries següents: la Savina,
Eivissa, Palma, Alcúdia, Ciutadella de Menorca, Maó, Sant Antoni de Portmany i Cala Ratjada.
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 3 de 4

Parlament de les Illes Balears
RGE: 10528/2018 - 02/10/2018 13:30

Respecte al Port de Sant Antoni l'interès estratègic es limita exclusivament al trànsit de persones,
i queden exclosos els vehicles i les mercaderies”.
Disposició final segona

Aquesta llei, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears , entra en vigor el dia 1
de gener de 2019.
Antecedents :
•
•
•
•

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Llei 11/2010 de 2 de novembre d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears.
Llei 10/2005 de Ports de les Illes Balears
Pla Director Sectorial de Transport de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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