..........................................................amb DNI/CIF.................... ……….i amb domicili a efectes
de notificacions al carrer......................................................de ………………………………. correu
electrònic……………………………………………………………………... i telèfon…………………………….
Manifesta que mitjançant l’edicte inserit al BOIB número 7 de data 16 de gener de 2021 ha tingut
coneixement que per part d’aquest Consell Insular s’ha aprovat inicialment la Revisió del Pla
Territorial Insular de Menorca (en endavant, PTI), sotmetent-se el mateix a informació pública pel
termini de 45 dies, formulant-se dins del termini atorgat les següents

Al·legacions:
1a. Caldria retirar la fotografia de la pàgina 1 de la memòria i substituir-la per una
més adient que no mostri la mala praxis dels fondejos damunt posidònia.
2a. Eliminar de la pàgina 276 de la Memòria, Puertos y Transporte Marítimo el
foment de nous varadors a la costa.
-No autoritzar noves infraestructures d’hivernatge d’embarcacions fora dels ports i
polígons industrials.
-No permetre aquests tipus de industria en les AT, Àrees de Transició per la
contaminació que generen.
-Ampliar el contingut de la proposta del sobrant de les cadenes i reconvertir els
fondejos fixos d’obra de ciment pels de rosca. Implantar la boia intermitja.
3a (Article 11. de la Normativa. Títol X )
Corregir l’error de la Reserva Marina del sud de Menorca, Son Saura, i introduir la
Reserva Marina de l’Illa de l’Aire 4a Introduir el Decret 25/2018, de 27 de juliol,
sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears. ANNEX 2. Bones
pràctiques de retirada de restes de posidònia morta en l’àmbit territorial de
competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

5a (Article 11. de la Normativa. )
Introduir en aquest punt la capacitat de càrrega de les platges i de la làmina d’aigua
de les cales. També cal una normativa o pla director aplicable per quan es superi la
capacitat de càrrega, tancant la zona i recol·locant vaixells i persones en altres llocs.

6a Establir criteris de sostenibilitat, valors ecològics i naturals per sobre dels criteris
de demanda d'usuaris.
7a (Article 11. de la Normativa. )

El pla estratègic ha de tenir en compte no només l'ordenació dels serveis existents o
la creació de nous serveis sinó també l'eliminació dels serveis i activitats que puguin
ser nocius per al medi ambient.
8a.(Article 11. de la Normativa. Títol X )
Eliminar paraules i frases ambigües les quals poden donar lloc a diferents
interpretacions. A saber: 1) poc o molt antropitzades, 2)reserva de sòls per nous usos
no planificats, 3) zones en las que existeix accés rodat, 4) zones verges en les que no
s'ha detectat la presència d'altres usos, 5b) els usos no podem ser reubicats. Els usos
haurien només de ser establits d’acord amb els graus de protecció i d’importància
ecològica per a la preservació dels recurs naturals.
9a Incloure dins de l'article 118 del títol X l'avaluació de l'estat dels hàbitats
costaners i la sostenibilitat e impacte de qualsevol instal·lació servei o activitat que se
vulgui realitzar. Sense aquesta avaluació és impossible minimitzar els efectes del
canvi climàtic, que ha estat produït principalment per la sobreexplotació i mal ús
dels recurs naturals.

D’acord amb tot el que s’ha exposat,

SOL·LICITEN:

Que es tingui per presentat aquest escrit i per formulades les al·legacions al document de la revisió
del PTI aprovat inicialment, s’acceptin i en conseqüència s’incorporin al document de l’aprovació
definitiva

Menorca , …… de març de 2021.

Pel tràmit de presentació d´aquestes al.legacions es delega en……………………………………………
(signatura )

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TERRITORI
CONSELL INSULAR DE MENORCA

