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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
29 de maig del 2014

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, Francesca Lluch ARMENGOL I
SOCÍAS,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Joan BONED I ROIG
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació :
Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL
Títol de la iniciativa :
PROTECCIÓ DE L'ILLA DE TAGOMAGO.

Contingut de la iniciativa :
Exposició de motius
L’illa de Tagomago és un dels indrets emblemàtics de la costa de llevant de l’illa d’Eivissa, de gran
valor mediambiental i paisatgístic.
Malgrat que diverses figures de protecció pretén assegurar la conservació dels seus valors
naturals, ens trobam que la pressió urbanística i turística dels últims anys damunt de l’illa de
Tagomago estan fent perillar la riquesa biològica del més de mig centenar d’espècies d’ocells,
plantes, mamífers, peixos, rèptils i invertebrats que estan catalogats dins la Xarxa Natura 2000 de
la Unió Europea.
A la situació actual trobam, per un costat, una vivenda privada situada a l’illa,que es publicita a
internet com vivenda vacacional, on es realitzaren unes obres que suposen un presumpte delicte
contra l’ordenació del territori.
Per un altre, s’explota un quiosc que s’ofereix, segons la web que ho publicita, com “el Beach Club
favorit de les estrelles i dels VIPS: el Tagomago Beach Club. Gaudeixi de la millor música i còctels
al costat del mar. Disponible en lloguer per a grups o festes privades.”
A més, s’ha fet públic que els explotadors d’aquests serveis plantegen la construcció d’un ‘spa’ al
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far de Tagomago.

Atenent que, per les informacions que disposam, a l’illa de Tagomago s’hi han fet obres
presumptament il•legals, sense intervenció de l'administració per aturar-les, anunciant a més
l’Ajuntament de Santa Eulària la possibilitat d’obrir la porta a la seva legalització.
Atenent que, per les informacions que disposam, els serveis de ‘beach club’ no disponen de les
corresponents autoritzacions ni en matèria urbanística, ni mediambiental ni turística.
Atenent que l’empresa que explota els referits serveis turístics també ha sol•licitat autorització per
a la instal•lació de 13 taules i 78 cadires, la creació d’una plataforma d’amarrament
d’embarcacions i la instal•lació de 5 boies de fondeig.
Atenent que el desenvolupament d’establiment de vivendes vacacionals, beach club, ‘spa’ i port
esportiu a l’illa de Tagomago s’està portant a terme sense les corresponents autoritzacions.
Entenent que les administracions competents per vetllar per la protecció de l’illa de Tagomago i el
compliment de les normatives urbanístiques, mediambientals i turístiques, no estan complint amb
la seva obligació i responsabilitat.
Atenent que les actuals normatives no són suficients per garantir la preservació dels valors
naturals i paisatgístics de l’illa de Tagomago.
Atenent que la sobreexplotació turística dels espais naturals a l’illa d’Eivissa perjudica greument
els valors mediambientals de l’illa i la imatge turística a l’exterior.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.

2.
3.

El Parlament de les Illes Balears insta les autoritats competents en matèria urbanística,
mediambiental i turística damunt l’illa de Tagomago (Demarcació de Costes, Govern de
les Illes Balears, Consell d’Eivissa i Ajuntament de Santa Eulària des Riu) a fer complir
amb la legalitat vigent i fer aturar, de manera immediata, totes aquelles activitats fora
de la legalitat que actualment s’hi practiquen.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar la
declaració de l’illa de Tagomago com a Reserva Natural.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar un pla de
gestió de la Reserva Natural de Tagomago que en reguli els usos i que asseguri que
només hi seran permesos aquells que siguin compatibles amb la preservació i difusió
dels seus valors naturals.

Francesca Lluch ARMENGOL I
SOCÍAS

Joan BONED I ROIG
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