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Les praderies de posidònia conformen un hábitat que només en el conjunt de les Illes Balears
compta amb una extensió aproximada de 30.808 ha. D'aquesta superfície, un total de 4.864ha
corresponen als límits territorials de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
L'any 2011, el Consell Insular de Formentera va aprovar, per unanimitat dels partits polítics
representats en el plenari, demanar al Govern de les Illes Balears la tramitació davant l'Institut
Hidrogràfic de la Marina la correcció de les cartes nàutiques. A dia d'avui no ens consta que el
govern autonòmic no ha impulsat la dita tramitació.

El passat 22 de maig s'aprovà el Decret 48/2015, pel qual entrà en vigor el Pla de Gestió Natura
2000 de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Aquest pla defineix la necessitat de preservació de
les
praderies com a "prioritat alta", i dins les mesures d'actuació estratègiques com són la 4.1 i 4.3,
s'hi
estableix la necessitat de corregir periòdicament la cartografia de l'hàbitat utilitzant com a punt de
partida la que es va elaborar l'any 2005 dins el marc del Projecte LIFE Posidònia
(00/NAT/E/7303).
També es preveu la posada en marxa de mecanismes de col·laboració amb entitats i institucions
públiques i privades per a un millor coneixement científic dels principals hàbitats protegits en la
ZEC (zona d'especial conservació).
Donada l'especial transcendència d'aquest hàbitat pel que fa a la depuració de les aigües del
litoral
balear i per la seva capacitat d'absorció de CO2; així com pel fet que suposa un vertader escull de
protecció dels sistemes platja-duna.
Donat que els elements de vigilància i conservació de la posidònia són manifestament insuficients
i
que és obligació dels organismes públics establir els mecanismes per a la seva correcta gestió
com a
hàbitat protegit.
Tenint en compte que una de les activitats que provoca un major impacte sobre l'hàbitat és la
provocada per l'ancoratge indiscriminat d'embarcacions d'esbarjo i creuers sobre les praderies de
posidònia.
I considerant que les cartes nàutiques i els derroters són element indispensable d'informació i
referència per a tots els navegants i poden donar informació dels indrets on es localitzen els fons
marins amb posidònia oceànica, dels espais on es permet el fondeig lliure i, finalment, d'aquells
on
el fondeig es troba prohibit, es demana:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears, i en concret, a la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a reprendre els tràmits davant l'Institut
Hidrogràfic de la Marina, amb l'objecte de demanar la correcció de les cartes nàutiques i els
derroters de tot l'arxipèlag de les Illes Balears.
2. S'insta també, a demanar la priorització de les cartes nàutiques i els derroters que delimiten
les aigües d'Eivissa i Formentera, concretament la número "479 Costa Sur de l'illa d'Eivissa i
l'illa de Formentera", la número "478 illa d'Eivissa", també s'haurien d'incloure la “479A
Freus entre Eivissa i Formentera”, la “4791 Port d'Eivissa”, la “4792 Port de La Savina” i
altres que estiguin publicades de la zona i que l'escala ho permeti, per tractar-se de les zones
on actualment es produeix una major pressió del fondeig d'embarcacions d'esbarjo, i per
tant, un major impacte sobre les praderies de posidònia.
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3. Finalment, la dita sol·licitud haurà de fer constar la necessitat que la correcció de les cartes
nàutiques i els derroters inclogui la següent informació:
-indicar els fons marins amb presència confirmada de l'hàbitat praderies de posidònia
-indicar els fons marins que, degut a la presència de praderies de posidònia, compten amb
restriccions de fondeig segons els respectius plans de gestió i/o PRUGS. Així s'hi hauran de fer
constar les zones de fondeig prohibit, regulat i condicionat.
-indicar i senyalitzar els límits geogràfics marítims que compten amb figures de protecció
ambiental
com són els Llocs d'importància comunitària, Parcs Nacionals, Parcs Naturals, Reserves Naturals,
Reserves Marines o d'altres semblants.
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