
 

 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 
AMB MOTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL PARC NACIONAL DE CABRE RA 
 
SESSIÓ DE DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 
 
 
El Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera alberga a les seves aigües i fons nombrosos 
hàbitats i espècies protegides per normativa nacional i internacional. Al costat d’ells, trobem una 
llarga llista d’hàbitats i espècies recomanats per a la seva protecció per organismes 
internacionals per a la conservació de la naturalesa, com la Unió Internacional per a la  
Conservació de la Naturalesa (UNICN) i el Centre d’Activitat Regional de Nacions Unides per a 
la Mediterrània. Amb aquesta proposta es pretén la protecció d’hàbitats essencials i sensibles, 
rellevants per a la recuperació i manteniment dels estocs pesquers deteriorats per tècniques 
agressives de pesca com l’arrossegament de fons. 
 
L’ampliació del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera permetrà la protecció d’hàbitats i 
espècies de profunditat, fins ara poc o gens representats en les diferents xarxes d’espais marins 
protegits. Finalment, els estocs d’un bon nombre d’espècies comercials la gestió és prioritària 
per a la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGGPM) també es veuran beneficiats, ja 
que a la zona a protegir es troben hàbitats essencials per a aquestes espècies, com zones de posta 
i refugis per juvenils. 
 
Entre altres espècies que es veuran beneficiades per l’ampliació proposada trobem, amb 
abundància elevada, cetacis, tortugues marines, mantes diable, túnids, com tonyina vermella i 
bacora, i peixos espasa, al costat d’hàbitats d’interès com frondosos boscos de laminàries, 
rellevants formacions d’algues calcàries, agregacions d’esponges i gorgònies de profunditat o 
zones de posta de mol·lusc i peixos. Aquests hàbitats i espècies esmentats precisen mesures de 
protecció i gestió adequades que assegurin la seva conservació i, en certs casos, també la seva 
recuperació. 
 
Atès que  la Llei 14/1991, de 29 d’abril de 1991, de creació del Parc nacional maritimoterrestre 
de l’arxipèlag de Cabrera (BOE, núm. 103, de 30 d’abril de 1991) estipula que l’Ajuntament de 
Palma forma part del Patronat de Cabrera. 
 
Atès que el Consell de Govern de dia 7 d’agost de 2015 va sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient que iniciï el procediment corresponent per proposar al Consell de 
Ministres l’ampliació dels límits geogràfics del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag 
de Cabrera. 
 
Atès que arran de l’Estudi bionòmic de Cabrera (2007), dut a terme per OCEANA a petició del 
Govern de les Illes Balears, s’han localitzat a l’àmbit marí adjacent al Parc Cabrera es 
convertiria, així, en el més gran de l’Estat i el segon de la Mediterrània. 
 
Per tot això el Ple aprova la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’AMPLIACIÓ DEL 
PARC NACIONAL DE CABRERA”. 
 
La corporació municipal agraeix la col·laboració que han mostrat OCEANA i totes les entitats 
involucrades amb la conservació del Parc Nacional de Cabrera. A tots, els encoratja a seguir  



 

 
 
endavant amb aquesta tasca, que culmini amb l’ampliació per part del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient del Parc Nacional de Cabrera. Així mateix, la corporació 
municipal es mostra satisfeta per haver arribat al màxim consens amb els grups municipals, els 
quals donen suport a totes les mesures i actuacions que siguin necessàries adoptar perquè 
aquesta ampliació contribueixi a la conservació i la promoció dels valors naturals de Cabrera. 
 
Palma, 29 d’octubre de 2015 
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