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,Adjunt us tramet certificac¡ó de la Declaració Institucional del Consell Insular d'E¡vissa, en
sessió plenária ord¡nária de d¡a 27 de gener de 2017, per sol.licitar al Govern espanyol la
declaració de! Corredor de Migració de Cetacis de la demarcac¡ó marina llevantinobalear
com a Zona d'Especial Protecció d'lmport¿ncia per al l\.4editerrani (ZEPll\¡) del Conven¡ de
Barcelona isol licitar I'aplicac¡ó d'un régim preventiu de protecció en aquest área ¡mesures
de reducció del sorollsubmarí.

Atentament,

enta en f.,

ana de Sans Trotta
Eivissa, 6 de febref de 2017

07800 Eivissa (llls Báleá6)
ie l .971 1959 09/971 19 55 52
fat 971 39 81 06
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DEL CONSELL INSULAR

d'Eivissa

ANTONI RIERA BUFORN, SECRETARI GRAL. ACCTAL.
D'EIVISSA!

CERTIFIC:

Que el Ple ordinari del Consell  Insu¡ar d'Eivissa, sessió de día 27 de gener de 2017, va Íer
una Declaració Inst¡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¡ó del sorol lsubmarí.

Elsecretari llegeix una decla¡ació institucional deltenor segúent:

" En data 22 de febrer de 20'16 i NRGE 2016003791 I'entitat AlianQa Mar Blava va formular un escrit
sol licitant a aquest Consell Insular I'aprovació d'una declaració institucional acordant instar el covern
Espanyol a protegir el Corredor de N¡igració de Cetacis del l,/editerani, sota la figura de Zona
d'Espec¡al Protecció d'lntefés per al Med¡lerrani del Conveni de Barcelona.

Aquest escrit adj!nta una proposta de text per a la seua aprovació per part del Ple del Consell Insular
d'Eivissa per instar al Govern Espanyol a protegir el Corredor de Nligració de Cetacis de la
demarcació llevantinobalear com a Zona d'Especial P¡otecció d'lmportáncia pel Nrediterrani (ZEPll\¡)
delConvenide Barcelona, il'aplicació d'un régim preventiü de prolecció d'aquesta área ide mesures
de reducció del soroll submarí.

E¡ primer lloc interessa destacar els següents aspecles del text proposat per Alianqa Mar Blaval

1. La referéncia al problema de la contaminació acústica submarina com un factor de risc per a les
poblacions de fauna marina, especialment els cetacis. En aquest sentit cita l'info¡me "Visió general
dels punts negres de soroll submarí a l'área ACCOBAIVIS, Part l- Mar l\¡editerrani" (afavorit per
I'Acord sobre la Conservació dels Cetacis en 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 evolució a la conca del lvediterrani en el període 2005-20'15. Segons aquest
informe és padicularment preocupant l'augment de les activitats d'adquisició sísmica (sondejos
acústics) relacionats amb les exploracions per a ¡a cerca d'hidrocarburs, ja que genefeit ones
acústiques d'enorme iniensitat ifreqüéncia que pfovoquen un niveil de soroll en el medi mari de
10.000 vegades a 100.000 vegades major que el motor d'un avió de feacció, i el nivell sonof del qual
duplica el llindar deJ dolor en l'ésser hum¿, provocánl danys fisiológics irfeversibles i fins i tot la seua
mort en cetacis, tortugues, peixos i ¡nvertebrats. Així, mentre que el 2005, un 3,8% de la superfície del
Medite¡¡ani es va veure afectada per l'ús de sondejos acústics aÍ\b a¡rguns, el 2013 aquest
percentatge havia augmentat fins al 27%. La conclusió principal del citat ¡nforme és que un significatiu
nombre d'¿rees dins de la conca mediterránia sofreix una acumulació d'activitats productores de soroll
submarí d'origen antropogénic, són els denominats "punts negres de soroll submarí" iel que és
encara pitjor, molts d'aquests punts negrcs se superpose¡ amb importants h¿bitats de cetacis.

2. La import¿nc¡a de l'árca marina localitzada entre les costes de les llles Balears, Catalunya i la
Comunitat Valenciana, on existeix un corredor mig¡atori de cetacis de gÉn valor ecoldgic recollit en
djversos estudis cÍentífics entre els quals destaca el "Pfojecte Medlterrani per a la ide¡tificació de les
A¡ees d'Especial Interés per a la ConseNació dels Cetacis en el l\,4edilerfani Espanyol" (d'ara
endavant: "Projecte l\,,lediterani"). Aquesi estudi incideix en la necessitat de proiegir aquesta zona per
concentrar gran diverciiat d'espécies de celacis i per ser d'especial relleváncia com a zona de pas
migratoridel rorqual comú cap a les seues árees de cria ialimentació en el no¡d del [,4editerrani. Entre
les seues conclusions proposa la declaració d'una Zona Especialment Protegida d'lmport¿ncia pel
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l\,4editefrani (ZEPIM) del Conveni de Barcelona, per ser una ruta migratdria de cetacis davanl de les
costes de Catalunya, Comunitai Va enciana i llles Balears-

3- Finalmenf, i a més de l'indublable valor ecológic i científic de I'esmentat corredor, recorda que
sob¡e aquest hi ha greLrs ameñaces perqué un gran percentatge de l'área de prospecció dels
projecies de prospeccions d'hidrocarburs de les companyies Specirum Geo Limiled en el maf Balear i
Services Petroliefs Schlumberger en el golf de Lleó, se superposen espacia menl amb la part nord del
citat Corredor de N¡igració de Cetacis, la qual cosa afegeix un element d'extrema gravetat al negatiu
impacte ambjental d'aquests projectes de sondejos acústics.

Així mateix cal destacar que el text proposat per I'Aljanga Mar Blava a aquest Consell per a la seua
consideracló per a aprovacó en Ple, ha servit de base per a l'ap¡ovació de declaracions similars en
altres institucions de les llles Balears, destacant entre elles la deL Parlarnent Balear (data 16 de febrer
de 2016) així com les dels consells insulars de l\ ,4al lorca, I\ lenorca ide Formentera i tots els
ajuntaments de l'illa d'Eivissa, i un nombre considerable d'ajuntamenis de es illes de lMallorca i
Menorca. Els úiiims mesos altfes Comunitats Autdnor¡es de la conca mediterránia s'estan sumant a
aquest procés adoptant similars decisions (Govern de Catalunya iAjuntame¡t de Barcelo¡a) o
valorant la possibilitai de fer-ho, com és el cas de la Junta d'Andalusia.

E¡ segon lloc es cons¡de¡a conven¡enl pos¿r de ma fest que el Conveni per a la protecció del medi
maaí ila regió costanera del lvled terrani, és un instrument internacÍonal multilateral de protecció
integfada de la regió marina icostane¡a del Mediierrani I 'origen del qual es remunta a I 'any1975,
quan setze palsos mediteranis (entre ells Espanya) i la (llavo¡s) CEE van adoptar el Pla d'Acció per a
la protecció i desenvolupament de la conca del Medlterrani (PAN¡) i el marc jurídic del qual adoptat el
1976 va ser el Conveñi oer a la pfotecció del Mar MediteÍani contra la contaminació- Arran de
I'esmena de Barcelona de 1995, passa a denominar-se Conveni per a la protecció del medi ma¡í ila
regió cosiane€ del lvledite¡rani, més conegut com a Co¡veni de Barcelona.

El Conveni consta de diversos protocols, entre els quals és inieressant destacar el Proiocol sobre
Zones Especialrnent Protegides iDiversitat Bioldgica en el Mediterrani ("Protocol ZEPIM"). Aquest
Protocol estableix en el seu arlicle 3 que els Estats han d'adoptar les mesures necess¿ries per
protegir, preservar igeslionar de forma sostenible les ¿rees que comptin ar¡b valors naturals,
espeoialment mitjanqant l'establimeñt d'¿rees proiegides. En els seus articles B i següents estableix
que, de cara a promoure la col laboració per a la proiecció dei mar l\¡editerrani, les parts elabo¡aran
una llista de zones d'especial protecció d'lnterés pel Medlterrani (ZEPll\4). Podrar¡ sol.llcitar la i¡6lusió
d'espais en aquesta llisia els estats m:tjanqant la presentació de propostes en qué es justifiqui el valor
per al l\,4editerrani is'apo¡ti informació sobre la seua locajltzació, situació jlrídica nacional i pla de
gestió. Així mateix, aquest ProtocoT compta amb un Annex I pel qual s'eslabieixen criteris comuns pef
a I'elecció d'árees marines i zones costaneres protegides que podfien ser incloses en la llista de
ZEPI[.4 (adoptat a lvlónaco er] 1996), en reLació anrb Ja situació jurídica nacional de l'área que es
proposi per a la seua inclusió en el ZEPllvl deiermina que peÍqué aquesia inclusió sigui possib{e, la
dita ¿rea ha de tenir un régim de p¡otecció reconegut per la paft proposant.

En tercer lloc lnteressa destacar que en relació amb el marc de distribució de competéncies de
I'ordenament espanyol, ja declaració i gestió d'aquest ZEPII\I correspon al l\¡inisteri d'Agricultura,
Alimeniació iN¡edi Ambient (I\¡AGRAI\¡A), ja que l'ámbit marí que abasia no té cap continullat
ecológica amb un espai natural terrestre objecte de pfotecció. En aquest sentit i segons va anunciar el
I\,4AGRAMA en la 19a Conferéncia de les parts del Conveni de Barcelona celebrada del I al 12 de
febrer de 2016 a Atenes (G¡écia), el Govern Espanyol ja ha iniciat els t¡¿mits per a la declaració del
ZEPIN¡. ldéntica informació ha traslladat el l\¡AGRAI\jiA al Govern Balear segons ha comunicat
I'executju balear el passai 29 d'agost de 2016.

Per tant, cal entendre que des del l\4AGM¡,44 s'ha incoat 1'oportú expedient per doiar l'¿rea dequé es
tracta d'un régim de proteccó ambienial específlc, sota alguna de les figu¡es contemplades a aquest
efecte en el nostre ordenament jurídic, amb car¿cter previ a proposar la seua inclusió en la ilista de
ZEPII\,4 del Co¡veni de Barcelona, ja que és un requisit necessari per a aquest fi.

En vidut de lot l'anterior, considerant que les dades clentífiques recaptades e¡ l'escrii d'Alianqa l\4ar
Blava d'un costat avalen el progressiu agreujament del nivell de soroll submari ar¡b origen en
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activitais humanes en el mar Mediterrani i, d'un altre, justifiquen la impodáncia científica del Corredor
de N¡igració de cetacis de l'¿rea marina localitzada entre les costes de les llles Balears, Catalunya i la
Com!nitat Valenciana, entre el golf de Valéncia i el golf de Lleó, que es troba seriosament amenagat
pels projectes de prospeccions de les companyies Spectrum Geo Limited al mar Balear iServices
Petroliers Schlumberger al golf de Lleó, així com pels permisos d'investigació "nord-est 1" a "no¡d-est
12" sol licitats per la companyia petroliera Cairn Energy al golf de Lleó, la superfície d'actuació se
superposa espaclalment en gran mesura amb la part nord de I'esmentat Corredo¡ de Migració de
Cetacis, fet que generaria un impacte ambiental crític i irreversible sobre aquestes poblacions.

Consideranl que el l\¡inistefi d'Agricultura, Alimeniació i N¡edi Amb¡ent ha donat ja els primers passos
administratius per a la declaració com a ZEPII4 d'aquest espai iel supod explícit de la Comissió
Europea cap a aquesta iniciativa per a la designació d'una nova ZEPII\,4 al coredor mediierrani, en
consjderar-lo "de gran import¿ncia per a la protecció de les espécies marines i per avangar cap al
coñpliment dels compromisos internacionals en matéria de protecció de la biodlversitat marina", com
consta expressameni en l'escrit de data 23 de novembre de la Dhecció General de Med¡ Ambieni de
la Comissió Europea a la Conselleria de l\,4ediAmbient, Agricultura i Pesca del Govern Balear ien la
qual la Comissió expressa la seua confianEa que "en línia amb els resultats ipropostes del projecte
d'ldentificació de les ¿rees d'espec¡al interés pe¡ a la conservació dels cetacis en el l\¡editerrani
espanyol, i a la vista de la impoft¿ncia d'aquest corrcdor per a nombroses espécies de cetacis,
Espanya proposi próximament la seua declaració com a ZEPI[/ ".

Atés que el ParlaÍrent balear en la sessió plenária del 16 febre¡ 2016 va aprovar de forma unánime
una Declaració Institucional en el mateix sentit i arnb les mateixes demandes que en aquesta es
plantegen.

Atés que el Consell Insular d'Eivissa ve padicipant de forma activa tant en qualilat d'instÍtució insular
de I'illa d'Eivissa itambé com a membre de l'Alianga [,4ar Blava pef dotar la mar Mediterdnia d'una
protecció ambientalment adequada, mostrant la seua oposició als projectes de prospeccions
petroiieres al mar l\4editeranÍ i participant en el procés d'elaboració de les Esiratégies l,4arines.

En virtui de iot I'ante¡ior, propós al Ple del Consell Insulaf d'Eivissa I'adopció d'uña declaració
institucional del següent tenor literal:

1- lnstar el Govern espanyol que Espanya proposi oficialment al Conveni de Barcelona la declaració
com a Zona Especialrne¡t Protegida d'lmpodáncia per al l\rediie¡rani (ZEPlN4) elja citat Cor¡edor de
l\¡igració de Cetacis de l'¿rea mafina localitzada ent¡e les costes de les llles Balears, Catalunya ila
Comunitat Valenciana; en aquest sentit aquest Consell valora positivament els passos inÍcials que
añb aquest objectiu ha emprés recentment el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i l\¡edi Ambient.

2. Sol l¡c¡tar al M¡n¡steri d Agricultura, Alimenfació i l,,ledi Ambient que informi aquest Consell Insular
d'Eivissa sobre l'estat en qué es troba I'expedlent per dotar d'una figura de p¡olecció nacional l'área
marina afectada (concfetament flguÉ de pfotecció que se li assignar¿, data d'inici, situació actual,
etc.), en compliment del que disposa el Protocol sobre zones especialme¡t protegides i Diversitat
Bio¡dgica a la l,'ledjterránia ("Pfotocol ZEPIM") ien el seu Annex iCriteris comuns per a l'elecció
d'¿rees mafines izones costaneres protegides que pod en ser incloses en la llista de ZEPlN,,l, que
determinen que les ¿rees proposades com ZEPII\¡ han de tenir un régÍm de p¡otecció reconegui
prév¡ament per la part proposant-

3. lnstar el Ministeri d'Agriculiura, Alimentació iMedi Ambienl a, en conseqüéncia amb la seua
actuació refe da en el punt anterlor, a aprovar com més aviat millor, miijangant reial decret, un pla
d'ús i gestió de la zona a declafar com a ZEPIM al qu¿l slnclogui I'aplicació d'un gorós régim de
protecció preventiva que comporti I'adopció de mesures estrictes de gestió de les activilats
ootencialment oroductores de soroll submaría la zona.

4. En coheréncia amb el punt anterior, instaf el Govern espanyol a:
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a. L'aprovació d'una moratdria d'efecte immediai a la presentació de noves sol licituds de permisos
d'investigació, exploració iexplotació d'hidrocarburs així com de projectes d'exploració d'hidfocafblt|s
a la l\¡editerr¿nia espanyola.

b. La terminació iarxiu definitiu dels expedlenis en tramitació de permisos d'investigacló
d'hidrocarburs de Cairn Energy af golf de Lleó (denominats "Nord-est l" a "Nord-est 12") així com els
de projectes d'explo¡ació d'hidrocarburs de Spectrum Geo Limited en el mar Balear i de Services
Petroliers Schlumberger al golf de Lleó.

5. Sol licitar al Govern espanyol I'adopció d'un pla de reduccló dels nivells de contam'nació acústica
submarina a la l\¡editerr¿nia espanyola iestablir un registre de dades transparent sobre les fonts de
soroll antropogénic en aquest ma¡, el qual és, al seu torn, pa¡t del Pla d'Acció actual de la Direcliva
[rarc sobre ]'Estratégia Marina de la Unió Europea.

Es comunicar¿ aquesta Declaració Instiiucional al l\linisteri d'Agricultura, Alimentació i Medi Amb¡ent
(I¡AGRAMA) i a la Direcció General de Sosten]bilitat de la Costa I el l\4ar del MAGRAI,4A, i així mateix
al Co¡veni de Ba.celona, a |ACCOBAI\¡S, a la Comissió Europea, al Ministeri d'Afers Exleriors, al
Govern balear, als Consells insulars de les llles Balears, als Ajuntaments de I'illa d'Eivissa i a I'AlianQa
l\,,lar Blava."(...r

l .  perqué aixi consti i per a la seua remissió a
reserva dels termes que resultin de I'aprovació de
que preveu I'an. 142.3 del ROCI, expedeix i f irm
febrer de 2017.

Ylst i Plau,
L4 presidenta en f.,

Viviana de Sans Trotta

l'Al¡an9a lMar Blava, amb l'adverténcia i
I'acta corresponent, de conformitat amb el
aquesta certificació, a Eivissa el dia 6 de
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