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El GOB denuncia el Govern de les Illes Balears davant la
Comissió Europea, per permetre la construcció del camp
de golf de Son Bosc (Muro)
Consideram que el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ha estat
escandalosament viciat, per tal de permetre la construcció del camp de golf a un
espai d’elevat valor ecològic i a la vora del Parc Natural de s’Albufera
--El GOB ha remès a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea un escrit de
denúncia sobre Son Bosc. Al nostre escrit denunciam que les autoritats balears, en el
procediment de tramitació del projecte de camp de golf que es pretén construir a Son Bosc,
han incomplit diversa normativa comunitària en no haver avaluat correctament les
repercussions ambientals del projecte sobre Son Bosc i sobre el veïnat Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca.
Segons el GOB, el procediment d’avaluació d’impacte ambiental del camp de golf va ser
greument viciat per part de responsables de la Conselleria de Medi Ambient per tal de
permetre l’autorització del camp de golf a un lloc d’extraordinari valor ecològic, tot i que el
projecte va esser informat desfavorablement pel Servei de Protecció d’Espècies de la pròpia
Conselleria.
Els punts fonamentals de la nostra denúncia són aquests:
1. El servei de Protecció d’Espècies (SPE) de la Conselleria de Medi Ambient va informar
desfavorablement el projecte, davant els greus efectes sobre les espècies i sistemes naturals
presents a la zona. Després de destacar l’elevada importància ambiental de Son Bosc, el SPE
demanà a la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) que revisàs el seu acord favorable al
projecte. Curiosament, però, dins aquest informe desfavorable apareixen ficades “amb
calçador” una sèrie de mesures correctores per si la CBMA decidís no revisar el seu acord. Als
nostres ulls, resulta evident que l’informe tècnic, clarament desfavorable al golf, va esser
modificat en una segona fase per incorporar aquestes mesures correctores i deixar així la porta
oberta al projecte, ja que era evident que la CBMA no estava disposada a revisar el seu acord
favorable al golf.
2. La CBMA va decidir no fer cas al SPE i no revisà el seu acord favorable al projecte de
camp de golf, i a més a més decidí que no feia falta sotmetre’l a un estudi d’impacte
ambiental. Pel que fa a les “mesures correctores”, i per acabar de rematar la jugada, l’acord de
la CBMA diu que s’han d’acceptar “sempre i quan no impliquin modificacions substancials
del projecte”.
3. Les “mesures correctores” suggerides de forma molt “curiosa” pel SPE no serveixen ni
mínimament per salvaguardar els importants valors naturals de la zona, uns valors que
motivaren un informe desfavorable al projecte per part del propi SPE, ja que les mesures més
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importants (trasllat de dues basses, previsió de zona tampó entre el forat 7 i s’Albufera, i
eliminació dels forats 8 i 9) no han estat incorporades al projecte (probablement a causa del
punt anterior, ja que són mesures que afecten substancialment al projecte) i la resta no
solventen ni la destrucció directa dels valors naturals del conjunt de Son Bosc ni garanteixen
la no afectació a la qualitat ambiental del Parc Natural de s’Albufera.
4. Dins tot aquest procediment, tampoc han estat avaluats convenientment els efectes que
aquest projecte comportarà al Parc Natural de S’Albufera, amb el qual colinda. S’Albufera, a
més de Parc Natural, és zona humida d’importància internacional inscrita al conveni de
Ramsar, i també és ZEPA (Zona d’Especial Protecció per les Aus) i LIC (Lloc d’Interès
Comunitari), dues figures de protecció europea.

Per tot això, el GOB considera que les autoritats de les Illes Balears, en el procediment
d’autorització de la construcció d’un camp de golf a Son Bosc, han incomplit les seves
obligacions en relació a la correcta avaluació de les repercussions ambientals que aqueix
projecte suposa sobre la zona afectada i sobre l’espai protegit de s’Albufera, vulnerant lo
disposat a les directives europees 85/337/CEE i 92/43/CEE.
Per a nosaltres és molt evident que tot el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ha
estat dirigit de forma greument viciada cap a l’objectiu de possibilitar la construcció del camp
de golf. El bloqueig de la CBMA a qualsevol modificació substancial del projecte té per a
nosaltres una raó molt clara: una reformulació del projecte i una nova Declaració d’Interès
General no poden esser aprovades legalment, ja que les Directrius d’Ordenació del Territori
ho impedeixen.
La Comissió Balear de Medi Ambient és l’organisme que hauria de vetllar per què els
diferents projectes que es realitzen a les nostres Illes no tenguin greus repercussions
ambientals, Per al GOB és molt preocupant que la CBMA hagi estat manipulada d’aquesta
forma tan escandalosa per aconseguir un interessos molt concrets, fet que resta encara més
credibilitat a les institucions públiques.
Tot i que la part fonamental de tot aquest procediment va tenir lloc durant la presidència de
Jaume Matas, el Govern actual no ha actuat per posar remei a aquest despropòsit. De fet, els
actuals responsables de la Conselleria de Medi Ambient, tal i com els ho hem demanat,
podrien haver revisat l’acord de la CBMA, atenent les recomanacions del seu propi SPE i més
encara davant els diferents informes científics que darrerament han insistit en la rellevància
ambiental de Son Bosc. Però no semblen decidits a fer-ho, i el temps s’acaba per a Son Bosc.
Recordem que des de l’ajuntament de Muro han manifestat que les obres de construcció del
camp de golf podran començar a partir de dia 1 de setembre. Mentrestant, les entitats de
conservació, inclosa la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa (IUCN) seguim
reclamant al Govern que eviti la construcció del camp de golf i incorpori Son Bosc al Parc
Natural de s’Albufera.
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