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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
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Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
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Autor/a de la iniciativa : Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Josep FERRÀ I TERRASSA
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Silvia CANO I JUAN (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE PAISATGE DE LES ILLES BALEARS.
Contingut de la iniciativa :
El futur mai va dependre tant de nosaltres mateixos, com hi depèn ara, i mai va ser tan gran el
desafiament al que ens enfrontem. En els pròxims anys ens jugam com volem que siguin les
nostres illes de futur. El futur de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, o es sostenible, o no
serà.
El canvi climàtic ja impacta sobre els nostre recursos i ens obliga a plantejar-nos com l’hem
d’afrontar; el creixement de la població i el consum de territori i recursos que implica, ens impulsa
a adoptar noves estratègies per a organitzar la nostra societat.
Això fa que dins del camp de l’urbanisme i l’ordenació territorial, es plantegin nous reptes,
aquestes polítiques son les que en aquests moment han de donar una resposta satisfactòria als
reptes que de futur haurem d’assumir, i ho han de fer des totes les vesant que ens ofereixen.
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El moment històric que vivim, es un moment crucial en quan a la sostenibilitat, ho es
especialment a les illes balears, pel sol fet de ser unes illes, acompanyat per la pressió territorial
que el seu milió d’habitants i els mes de 13 milions de visitants exerceixen sobre el nostre territori.

En la nostra comunitat autònoma la planificació territorial i urbana ha vengut marcada per tres
factors principals: La lluita entre els sectors que volen el creixement sense límits i els sectors que
volen una major defensa del territori i el paisatge; el procés d’urbanització de tot el territori illenc,
de la ma de l’activitat turística i l’activitat terciària; i el debat sobre l’ús, disponibilitat i control del
territori i dels recursos naturals en els espais limitats que són les Illes.
Part de l’activitat legislativa del governs progressistes a Balears, s’ha centrat en la protecció
d’indrets i espais d’alt valor natural, ecològic i paisatgístic, i part de l’activitat legislativa dels
govern conservadors, ha estat la d’intentar contrarestar aquesta tasca protectora
Per tant dins d'aquest context l'element del paisatge es importantíssim
A la legislatura que acabam d’iniciar, les administracions públiques ens enfrentam a un nou repte i
a un canvi de paradigma, canvi que hem d’aprofitar per implantar i recuperar les polítiques de
paisatge.
El paisatge es la nostra senya d’identitat, el paisatge de Balears és ric i divers. És un recurs
econòmic de primer ordre, i també un valor ambiental fonamental.
Però al mateix temps hem de ser conscients de que el seu deteriorament es evident i molt ràpid a
espais com els de les àrees periurbanes, les aglomeracions metropolitanes, les immediacions de
les carreteres o alguns torrents; o al medi rural on el deteriorament es degut a l’abandonament de
l’activitat agrària i ramadera, a elements de contaminació visual o a tipologies edificatòries que res
tenen a veure amb l’entorn i provocades moltes vegades per parcel·lacions il·legals.
Per tant des de les Administracions Públiques les línies de treball relatives a l’ordenació territorial i
també urbanística han d’integrar l’element del paisatge com element transversal i també
vertebrador.
Hem d’assumir com una obligació la promoció i desenvolupament d’una política específica i
coordinada per salvaguardar els valors paisatgístics, gestionar els processos de canvi territorial,
millorar i requalificar paisatges degradats, i fomentar l’accés públic al paisatge i la seva
interpretació, agafant com a marc de referència el Conveni Europeu del Paisatge (CEP) del
Consell d’Europa.
El text definitiu d’aquest Conveni, adoptat pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa el 19 de
juliol de 2000, es va obrir a la signatura de les parts a Florència, el 20 d’octubre de 2000, i va
entrar en vigor l’1 de març de 2004. Espanya el va ratificar el novembre de 2007 i hi està en vigor
des del primer de març de 2008.
Com a passa prèvia, seria desitjable que el Govern de les Illes Balears, a més de la resta
d’institucions, Consells i Ajuntaments, assumissin els principis, els objectius i les mesures que
conté el Conveni Europeu del Paisatge, per la qual cosa, hem de fomentar l’adhesió de tots i cada
un d’ells.
La necessitat d’una política explícita i coordinada de paisatge per a Balears es fonamenta en
l’existència d’un patrimoni paisatgístic singular, divers i fràgil, que requereix ser preservat,
gestionat i valorat.
La realitat material del paisatge és, a més, a la base de percepcions socials sobre les quals es
construeixen tant la identitat dels habitants de cada una de les Illes, com una part significativa de
les imatges que contribueixen a l’atractiu turístic de Balears.
Aquesta estratègia ha de passar per la una concepció del paisatge, oberta al territori —a tots els
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territoris—, al temps històric i al futur, amb un caràcter clarament prospectiu, i oberta a les
persones.

Ha de tenir en compte que tots els paisatges, no només els més valuosos o els més ben
conservats, sinó també els quotidians, mereixen atenció i govern, per la qual cosa no basta, com
fins ara, la tutela protectora per als paisatges rellevants, sinó que es requereix també la gestió,
ordenació i requalificació dels paisatges evolutius i dels degradats.
L’Estratègia, ha de tenir una concepció integradora del paisatge, basada en la necessitat d’actuar
paisatgísticament sobre tot el territori i a diferents escales, i de potenciar el caràcter del paisatge
com a valor i fortalesa per al desenvolupament sostenible insular i local.
A la vista de l’exposat els grups parlamentaris sotasignants, presentem la següent PROPOSICIÓ
NO DE LLEI
1.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de les Illes Balears a elaborar l’estratègia de
Paisatge de les Illes Balears, amb quatre grans objectius:
a) Millora del coneixement, la formació i sensibilització en matèria de paisatge, tant de la societat
civil, com dels poders públics.
b) Implementació de la protecció, gestió i ordenació de paisatge a través de la redacció de la Llei
de Paisatge de les Illes Balears o be amb la integració en la legislació territorial i urbanística.
c) Foment de l’accés públic al paisatge i la seva interpretació.
d) Impuls de la cooperació en matèria de paisatge a diferents escales, des de l’autonòmica fins a
la internacional, en l’àmbit de l’estudi de la dimensió paisatgística de les polítiques, els programes
internacionals, i de les bones pràctiques.
2.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de les Illes Balears, als Consells Insulars i als
Ajuntaments de Balears a que s’adhereixin als principis, els objectius i les mesures que conté el
Conveni Europeu del Paisatge, ratificat per Espanya al mes de novembre de 2017.
3.- El Parlament de les Illes Balears traslladarà aquets acords, al Govern de les illes Balears,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, als consells insulars i als ajuntaments de les Illes Balears.

Mercedes GARRIDO I
RODRÍGUEZ
Assabentament grup,

Pablo Jesús JIMÉNEZ I
FERNÁNDEZ
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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