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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

13 de març del 2019

Iniciativa presentada per
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Misericordia SUGRAÑES I BARENYS
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Gabriel COMPANY I BAUZÁ (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
POPULAR)
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat que les mesures previstes es puguin aplicar
el més aviat possible i que Menorca se'n pugui beneficiar, es fa necessari i urgent que el Ple de la
Cambra n'adopti un acord al respecte.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
ACORD PER A PROMOURE LA LLEI DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA.
Contingut de la iniciativa :
El passat 7 d'octubre del 2018 es van complir vint-i-cinc anys de la declaració de Menorca com a
Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO.
Amb el programa MaB “Persona i Biosfera” es pretén crear un instrument per a formular criteris i
exemplificar un nou model de relació de l'ésser humà amb la naturalesa. Ser Reserva de la
Biosfera suposa crear espais singulars, que han de ser àrees de referència on es porti a la
pràctica una nova manera de relació de l'home amb la naturalesa.
La regulació, caracterització i potenciació de la Reserva es basa en el fet que constitueix un model
de gestió integrada, participativa i sostenible del patrimoni i dels recursos naturals, amb els
objectius bàsics de conjugar la preservació de la biodiversitat biològica i dels ecosistemes, amb el
desenvolupament ambientalment sostenible que produeixi la millora del benestar de la població,
potenciant la participació pública, la recerca, l'educació en la integració entre el desenvolupament
i medi ambient; i la formació de noves formes de millorar aquesta integració.
L'objectiu és aconseguir el benestar de les persones, fent compatible l'activitat humana (indústria,
comerç, pesca, agricultura, turisme, etc.) amb el manteniment dels recursos naturals. La
sostenibilitat ha de basar-se en millorar el medi ambient, el benestar social, el turisme, l'economia
i la cultura; i per a això es necessiten recursos.
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Amb independència que tal com estableix l'article 70 c) de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i de la biodiversitat, en la seva redacció donada per la Llei 33/2015, de 21 de
setembre, disposa que les reserves de la biosfera, per a la seva integració i manteniment com a
tals, han de comptar amb un òrgan de gestió responsable del desenvolupament de les seves
estratègies, línies d'acció i programes, i un altre de participació pública en el qual estiguin
representats tots els actors socials de la reserva; i amb aquesta finalitat va ser creada l'Agència
Menorca Reserva de la Biosfera, dependent del Consell Insular.

Després de vint-i-cinc anys de Reserva de la Biosfera de Menorca, es fa necessari dotar d'un
marc normatiu estable amb rang de Llei, que doni cobertura administrativa a aquests objectius,
però que també garanteixi la dotació de recursos suficients per a les inversions públiques i
incentius a l'activitat privada, que garanteixi la singularitat que aquesta declaració suposa per a
l'Illa de Menorca en la Comunitat Autònoma d'Illes Balears.
Per tots aquests motius, el GRUP PARLAMENTARI POPULAR presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu ACORD per a promoure, en la major brevetat
possible i previs els informes que resultin necessaris, la redacció d'una Llei de la Reserva de la
Biosfera de Menorca, en la qual es garanteixi la dotació de recursos econòmics suficients per a
l'execució d'inversions públiques i incentius a l'activitat privada, amb la finalitat de complir els
objectius de la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera.
Assabentament grup,

Misericordia SUGRAÑES I
BARENYS

Gabriel COMPANY I BAUZÁ
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