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,Adjuntus trametcertificac¡ó
de la DeclaracióInstitucional
del ConsellInsulard'E¡vissa,en
sessióplenáriaord¡náriade d¡a 27 de generde 2017,per sol.licitaral Governespanyolla
declaracióde! Corredorde Migracióde Cetacisde la demarcac¡ómarinallevantinobalear
per al l\.4editerrani
(ZEPll\¡)del Conven¡de
com a Zona d'EspecialProtecciód'lmport¿ncia
Barcelonaisol licitarI'aplicac¡ó
d'un régimpreventiude proteccióen aquestárea ¡mesures
de reducció
delsorollsubmarí.
Atentament,
entaen f.,

ana de SansTrotta
Eivissa,
6 de febrefde 2017
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ANTONIRIERA BUFORN,SECRETARIGRAL. ACCTAL.DEL CONSELL INSULAR
D'EIVISSA!
CERTIFIC:
Que el Ple ordinaridel ConsellInsu¡ard'Eivissa,sessióde día 27 de gener de 2017,va Íer
una DeclaracióInst¡tucional,del tenor següent:
" t . .).
l. Declarac¡ó Inst¡tucional persol.lic¡tar al Govern espanyol la declaració del Corredor
de Migració de Cetacis de la demarcació marina llevant¡nobalear com a Zona
d'Especíal Protecció d'lmportáncia per al Med¡terran¡ (ZEPIM) del Conveni de
Barcelona isol'lic¡tar I'aplicació d'un régim preventiu de protecció en aquest erea i
mesures de reducc¡ódel sorollsubmarí.
Elsecretarillegeixunadecla¡acióinstitucional
deltenorsegúent:
" En data22 de febrerde 20'16i NRGE2016003791
I'entitatAlianQaMar Blavava formularun escrit
sol licitanta aquestConsellInsularI'aprovació
d'unadeclaracióinstitucional
acordantinstarel covern
Espanyola protegirel Corredorde N¡igracióde Cetacisdel l,/editerani,sota la figura de Zona
d'Espec¡al
Protecciód'lntefésper al Med¡lerrani
del Convenide Barcelona.
Aquestescritadj!ntauna propostade text per a la seuaaprovacióper partdel Ple del ConsellInsular
d'Eivissaper instar al Govern Espanyola protegirel Corredorde Nligracióde Cetacisde la
demarcacióllevantinobalear
pel Nrediterrani
com a Zonad'EspecialP¡otecciód'lmportáncia
(ZEPll\¡)
delConvenideBarcelona,
il'aplicaciód'unrégimpreventiüde prolecciód'aquestaáreaide mesures
de reducciódel sorollsubmarí.
E¡ primerllocinteressadestacarels següentsaspeclesdeltext proposatperAlianqaMarBlaval
1. La referénciaal problemade la contaminació
acústicasubmarinacom un factorde risc per a les
poblacionsde fauna marina,especialment
els cetacis.En aquestsentitcita l'info¡me"Visiógeneral
(afavoritper
dels punts negresde sorollsubmaría l'áreaACCOBAIVIS,
Part l- Mar l\¡editerrani"
I'Acordsobre la Conservació
dels Cetacisen el Mar Negre,el Mar l\rediterrani
ila Zona Atlántica
Contigua- ACCOBAN¡S,en les seues sigles angleses)que ha realitzal un mapa del soroll
anhopogénic
ila seua evolucióa la concadel lvediterranien el període2005-20'15.
Segonsaquest
informeés padicularmentpreocupantl'augmentde les activitatsd'adquisiciósísmica(sondejos
ja que genefeitones
acústics)relacionatsamb les exploracionsper a ¡a cerca d'hidrocarburs,
acústiquesd'enormeiniensitatifreqüénciaque pfovoquenun niveilde sorollen el medi mari de
10.000vegadesa 100.000vegadesmajorque el motord'unavióde feacció,i el nivellsonofdel qual
duplicael llindardeJdoloren l'ésserhum¿,provocánldanysfisiológicsirfeversibles
i fins i tot la seua
morten cetacis,tortugues,peixosi ¡nvertebrats.
Així,mentrequeel 2005,un 3,8%de la superfície
del
Medite¡¡anies va veure afectadaper l'ús de sondejosacústicsaÍ\b a¡rguns,el 2013 aquest
percentatge
haviaaugmentat
fins al 27%.La conclusióprincipaldel citat¡nformeés que un significatiu
nombred'¿reesdinsde la concamediterránia
productores
sofreixunaacumulació
d'activitats
de soroll
submaríd'origenantropogénic,
són els denominats"puntsnegresde soroll submarí"iel que és
encarapitjor,moltsd'aquestspuntsnegrcsse superpose¡amb importants
h¿bitatsde cetacis.
2. La import¿nc¡a
de l'árca marinalocalitzadaentre les costesde les llles Balears,Catalunyai la
ComunitatValenciana,
on existeixun corredormig¡atoride cetacisde gÉn valorecoldgicrecolliten
djversosestudiscÍentíficsentreels qualsdestacael "PfojecteMedlterrani
per a la ide¡tificacióde les
A¡ees d'EspecialInterésper a la ConseNaciódels Cetacisen el l\,4edilerfani
Espanyol"(d'ara
endavant:"Projectel\,,lediterani").
proiegir
Aquesiestudiincideixen la necessitat
de
aquestazonaper
concentrargran diverciiatd'espéciesde celacisi per ser d'especialrellevánciacom a zona de pas
migratoridelrorqualcomúcapa les seuesáreesde cria ialimentacióen el no¡ddel [,4editerrani.
Entre
les seuesconclusionsproposala declaraciód'unaZona Especialment
pel
Protegidad'lmport¿ncia
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(ZEPIM)del Convenide Barcelona,per ser una ruta migratdria
l\,4editefrani
de cetacisdavanlde les
costesde Catalunya,
ComunitaiVa encianai lllesBalears3- Finalmenf,i a més de l'indublablevalor ecológici científicde I'esmentatcorredor,recordaque
sob¡e aquest hi ha greLrsameñacesperquéun gran percentatgede l'área de prospecciódels
projeciesde prospeccions
d'hidrocarburs
de les companyies
SpecirumGeo Limileden el maf Baleari
ServicesPetroliefsSchlumberger
en el golfde Lleó,se superposen
espaciamenlambla partnorddel
qual
citatCorredorde N¡igració
de Cetacis,la
cosaafegeixun elementd'extremagravetatal negatiu
impacteambjentald'aquestsprojectesde sondejosacústics.
Així mateixcal destacarque el text proposatper I'AljangaMar Blavaa aquestConsellper a la seua
per a aprovacóen Ple, ha servitde base per a l'ap¡ovació
consideracló
de declaracions
similarsen
altresinstitucions
de les lllesBalears,destacantentreellesla deLParlarnent
Balear(data16 de febrer
de 2016)així com les dels consellsinsularsde l\,4allorca,
I\lenorcaide Formentera
itots els
ajuntamentsde l'illa d'Eivissa,i un nombreconsiderable
d'ajuntamenis
de es illes de lMallorcai
Menorca.Els úiiimsmesosaltfesComunitats
Autdnor¡esde la concamediterránia
s'estansumanta
aquest procésadoptantsimilarsdecisions(Governde CatalunyaiAjuntame¡t de Barcelo¡a)o
valorantla possibilitai
de fer-ho,com és el cas de la Juntad'Andalusia.
pos¿rde ma fest que el Conveniper a la protecciódel medi
E¡ segonlloces cons¡de¡a
conven¡enl
maaíila regió costaneradel lvledterrani,és un instrumentinternacÍonal
multilateralde protecció
integfada
de la regiómarinaicostane¡adel Mediierrani
I'origen
del quales remuntaa I'any1975,
quansetzepalsosmediteranis(entreellsEspanya)i la (llavo¡s)CEEvan adoptarel Pla d'Accióper a
(PAN¡)i el marcjurídicdel qualadoptatel
la protecciói desenvolupament
de la concadel Medlterrani
pfotecció
1976 va ser el Conveñioer a la
del Mar MediteÍanicontrala contaminacióArran de
I'esmenade Barcelonade 1995,passaa denominar-se
Conveniper a la protecciódel medima¡í ila
regiócosiane€del lvledite¡rani,
més conegutcom a Co¡venide Barcelona.
El Conveniconstade diversosprotocols,entre els qualsés inieressantdestacarel Proiocolsobre
("ProtocolZEPIM").Aquest
Zones Especialrnent
ProtegidesiDiversitatBioldgicaen el Mediterrani
per
Protocolestableixen el seu arlicle 3 que els Estatshan d'adoptarles mesuresnecess¿ries
protegir,preservarigeslionar de forma sostenibleles ¿rees que comptinar¡b valors naturals,
espeoialment
mitjanqant
l'establimeñt
d'¿reesproiegides.En els seusarticlesB i següentsestableix
que,de caraa promourela col laboracióper a la proiecciódei mar l\¡editerrani,
les partselabo¡aran
(ZEPll\4).
una llistade zonesd'especialprotecciód'lnteréspel Medlterrani
Podrar¡sol.llcitarla i¡6lusió
d'espaisen aquestallisiaels estatsm:tjanqant
la presentació
de propostes
en qué es justifiquiel valor
per al l\,4editerrani
is'apo¡ti informaciósobrela seua locajltzació,
situaciójlrídica nacionali pla de
gestió.Així mateix,aquestProtocoT
comptaamb un AnnexI pel quals'eslabieixen
criteriscomunspef
a I'elecciód'áreesmarinesi zones costaneresprotegidesque podfienser inclosesen la llista de
ZEPI[.4(adoptata lvlónacoer] 1996),en reLacióanrb Ja situaciójurídicanacionalde l'áreaque es
proposiper a la seuainclusióen el ZEPllvldeierminaque peÍquéaquesiainclusiósiguipossib{e,la
dita¿reaha de tenirun régimde p¡oteccióreconegutper la paftproposant.
En tercerlloc lnteressadestacarque en relacióamb el marc de distribucióde competéncies
de
I'ordenament
espanyol,ja declaraciói gestiód'aquestZEPII\Icorresponal l\¡inisterid'Agricultura,
ja que l'ámbitmarí que abasia no té cap continullat
AlimeniacióiN¡edi Ambient(I\¡AGRAI\¡A),
ecológicaambun espainaturalterrestreobjectede pfotecció.En aquestsentiti segonsva anunciarel
I\,4AGRAMA
en la 19a Conferéncia
de les partsdel Convenide Barcelonacelebradadel I al 12 de
febrerde 2016a Atenes(G¡écia),el GovernEspanyolja ha iniciatels t¡¿mitsper a la declaraciódel
ZEPIN¡.ldénticainformacióha traslladatel l\¡AGRAI\jiA
al Govern Balear segons ha comunicat
I'executju
balearel passai29 d'agostde 2016.
Pertant,cal entendreque desdel l\4AGM¡,44
s'haincoat1'oportú
expedientperdoiarl'¿readequé es
tractad'unrégimde proteccóambienialespecíflc,sotaalgunade les figu¡escontemplades
a aquest
jurídic,amb car¿cterprevia proposarla seua inclusióen la ilistade
efecteen el nostreordenament
ja queés un requisitnecessariper a aquestfi.
ZEPII\,4
del Co¡venide Barcelona,
En vidutde lot l'anterior,
considerantque les dadesclentífiques
recaptades
e¡ l'escriid'Alianqal\4ar
Blava d'un costat avalen el progressiuagreujamentdel nivell de soroll submariar¡b origen en
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activitaishumanesen el mar Mediterrani
i, d'unaltre,justifiquenla impodáncia
científicadel Corredor
de N¡igració
de cetacisde l'¿reamarinalocalitzada
entreles costesde les lllesBalears,Catalunyai la
Com!nitatValenciana,
entreel golf de Valénciai el golf de Lleó,que es trobaseriosament
amenagat
pels projectesde prospeccions
de les companyiesSpectrumGeo Limitedal mar BaleariServices
PetroliersSchlumberger
al golfde Lleó,així com pelspermisosd'investigació
"nord-est1" a "no¡d-est
12" sol licitatsper la companyiapetrolieraCairn Energyal golf de Lleó,la superfícied'actuacióse
superposaespaclalment
en gran mesuraamb la part nord de I'esmentatCorredo¡de Migracióde
Cetacis,fet que generariaun impacteambientalcrítici irreversible
sobreaquestespoblacions.
que el l\¡inistefid'Agricultura,
Consideranl
Alimeniaciói N¡ediAmb¡entha donatja els primerspassos
per a la declaraciócom a ZEPII4d'aquestespai iel supod explícitde la Comissió
administratius
Europeacap a aquestainiciativaper a la designaciód'unanovaZEPII\,4
al coredor mediierrani, en
"de gran import¿ncia
per a la proteccióde les espéciesmarinesi per avangarcap al
consjderar-lo
coñplimentdelscompromisos
internacionals
en matériade proteccióde la biodlversitat
marina",com
constaexpressameni
en l'escritde data23 de novembrede la DheccióGeneralde Med¡Ambienide
la ComissióEuropeaa la Conselleria
Agricultura
de l\,4ediAmbient,
i Pescadel GovernBalearien la
qual la Comissióexpressala seuaconfianEa
que "en líniaamb els resultatsipropostesdel projecte
d'ldentificació
de les ¿reesd'espec¡alinteréspe¡ a la conservaciódels cetacisen el l\¡editerrani
espanyol,i a la vista de la impoft¿nciad'aquestcorrcdorper a nombrosesespéciesde cetacis,
Espanyaproposipróximament
la seuadeclaració
com a ZEPI[/ ".
Atés que el ParlaÍrentbalearen la sessióplenáriadel 16 febre¡2016va aprovarde formaunánime
una DeclaracióInstitucional
en el mateixsentit i arnb les mateixesdemandesque en aquestaes
plantegen.
Atésque el ConsellInsulard'Eivissave padicipantde formaactivatant en qualilatd'instÍtució
insular
de I'illad'Eivissaitambé com a membrede l'Alianga[,4arBlavapef dotarla mar Mediterdniad'una
proteccióambientalmentadequada,mostrant la seua oposició als projectesde prospeccions
petroiieres
al mar l\4editeranÍ
i participant
en el procésd'elaboració
de les Esiratégies
l,4arines.
En virtui de iot I'ante¡ior,propósal Ple del ConsellInsulafd'EivissaI'adopciód'uña declaració
institucional
del següenttenorliteral:
1- lnstarel Governespanyolque Espanyaproposioficialment
al Convenide Barcelonala declaració
(ZEPlN4)
com a Zona Especialrne¡t
Protegidad'lmpodánciaper al l\rediie¡rani
elja citatCor¡edorde
l\¡igracióde Cetacisde l'¿reamafinalocalitzadaent¡eles costesde les llles Balears,Catalunyaila
ComunitatValenciana;en aquestsentitaquestConsellvalorapositivament
els passosinÍcialsque
añb aquestobjectiuha emprésrecentment
el Ministerid'Agricultura,
Alimentació
i l\¡ediAmbient.
2. Sol l¡c¡taral M¡n¡steri
d Agricultura,
Alimenfaciói l,,lediAmbientque informiaquestConsellInsular
per dotard'unafigurade p¡olecciónacionall'área
d'Eivissasobrel'estaten qué es troba I'expedlent
marinaafectada(concfetament
flguÉ de pfoteccióque se li assignar¿,data d'inici,situacióactual,
etc.),en complimentdel que disposael Protocolsobrezones especialme¡tprotegidesi Diversitat
("PfotocolZEPIM")ien el seu Annex iCriteris comunsper a l'elecció
Bio¡dgicaa la l,'ledjterránia
que
d'¿reesmafinesizones costaneresprotegidesque pod en ser inclosesen la llistade ZEPlN,,l,
determinenque les ¿reesproposadescom ZEPII\¡han de tenir un régÍmde p¡oteccióreconegui
prév¡ament
per la partproposant3. lnstar el Ministerid'Agriculiura,
AlimentacióiMedi Ambienla, en conseqüéncia
amb la seua
actuaciórefe da en el punt anterlor,a aprovarcom més aviatmillor,miijangantreial decret,un pla
d'ús i gestióde la zona a declafarcom a ZEPIMal qu¿lslncloguiI'aplicació
d'un gorósrégimde
protecciópreventivaque comporti I'adopcióde mesuresestrictesde gestió de les activilats
ootencialment
oroductores
de sorollsubmaríala zona.
4. En coheréncia
ambel puntanterior,instafel Governespanyola:
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a. L'aprovaciód'una moratdriad'efecte immediai a la presentacióde noves sol licituds de permisos
d'investigació,exploracióiexplotació d'hidrocarbursaixí com de projectesd'exploraciód'hidfocafblt|s
a la l\¡editerr¿niaespanyola.
b. La terminació iarxiu definitiu dels expedlenis en tramitació de permisos d'investigacló
d'hidrocarbursde Cairn Energy af golf de Lleó (denominats"Nord-estl" a "Nord-est12") així com els
de projectes d'explo¡aciód'hidrocarbursde Spectrum Geo Limited en el mar Balear i de Services
PetroliersSchlumbergeral golf de Lleó.
5. Sol licitar al Govern espanyol I'adopciód'un pla de reducclódels nivells de contam'nacióacústica
submarinaa la l\¡editerr¿niaespanyola iestablir un registrede dades transparentsobre les fonts de
soroll antropogénicen aquest ma¡, el qual és, al seu torn, pa¡t del Pla d'Acció actual de la Direcliva

[rarc sobre]'Estratégia
Marinade la UnióEuropea.
Es comunicar¿
aquestaDeclaracióInstiiucional
al l\linisterid'Agricultura,
Alimentaciói MediAmb¡ent
(I¡AGRAMA)i a la DireccióGeneralde Sosten]bilitat
de la CostaI el l\4ardel MAGRAI,4A,
i aixímateix
al Co¡veni de Ba.celona,a |ACCOBAI\¡S,
a la ComissióEuropea,al Ministerid'AfersExleriors,al
Governbalear,als Consellsinsularsde les lllesBalears,als Ajuntaments
de I'illad'Eivissai a I'AlianQa
l\,,larBlava."
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l. perquéaixi constii per a la seua remissióa l'Al¡an9alMarBlava,amb l'adverténciai
reservadelstermesque resultinde I'aprovació
de I'actacorresponent,
de conformitat
amb el
que preveuI'an.142.3del ROCI,expedeix
i firmaquestacertificació,
a Eivissael dia 6 de
febrerde 2017.
Ylst i Plau,
L4 presidentaen f.,

Vivianade SansTrotta
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