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Assumpte: 

109E-2022 

Emés en resposta a “Consulta i petició d'informe en relació a l'elaboració del 

document d'abast del Pla especial i Projecte d'urbanització de Can Escandell”. TM 

Eivissa. Rebut en data 8 d’Agost de 2022. 

Joan Carles Palerm Berrocal, amb DNI núm 41.452.857-A, en nom i representació del 

GEN-GOB Eivissa, entitat legalment constituïda, declarada d’Utilitat Pública pel 

Consell de Ministres, amb NIF núm.G07089600 i Domicili a Carrer Fermí Marí núm 

34, Cas Serres, 07800, Eivissa, Exposa: 

 

Només el fet que es tramiti Avaluació Ambiental per a aquest projecte, amb grans 

probabilitats que finalment aconsegueixi ser informat favorablement, ja demostra 

fins a quin punt es pot pervertir aquest instrument per justificar qualsevol aberració 

contraria a l’interès general i a l’ambient natural. Tot per caure de nou en el model 

obsolet i desastrós que ens està portant al col.lapse i destruïnt la qualitat de vida al 

planeta. 

Resulta esfereïdor que, en lloc de treballar decididament per un canvi de model i 

rectificar les polítiques de massificació urbanística i turística que es porten a terme 

fins a dia d’avui, les institucions continuïn planificant amb els mateixos objectius de 

creixement insostenible de fa 40 anys sense cap esmena. 

El projecte d’urbanització de can Escandell preveu la creació, sobre Sòl Rústic, de 

centenars de nous habitatges, els quals suposaran un augmentde població de més 

de 1300 persones al municipi d’Eivissa, un dels més densament poblats de l’Estat i,  
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sense cap mena de dubte, el més infradotat per donar servei a la població que ja hi 

resideix.  

 

MANCA DE JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE. 

El problema més greu de l’illa i del municipi d’Eivissa no és la manca d’habitatge.  És 

a dir, la justificació que serveix de base per continuar massificant i edificant el 

municipi no és real. Segons notícies d’aquest mateix any a la premsa local, de fonts 

municipals, el 25% dels pisos del municipi de Vila no tenen ningú empadronat  (per 

mor del descompte de resident molts tenen empadronats però en realitat estan 

buits). Això suposa un mínim de  6.000 immobles on no viu ningú:  

https://cadenaser.com/2022/05/02/los-6000-pisos-de-vila-sin-ningun-

empadronado-se-concentran-en-las-zonas-turisticas-de-la-ciudad-de-ibiza/  

Això suposa una capacitat, al menys, de 18.000 persones. Aquests pisos, segons 

reconeix el propi consistori, es troben ubicats majoritàriament a zones turístiques 

per la qual cosa se sospita puguin ser emprats, un gran nombre d’ells, com a lloguer 

turístic il.legal. De fet, segons notícies recents, el consistori ja hauria localitzat més 

de 130 pisos turístics il.legals al municipi, nombre que tanmateix sembla ser una 

petita fracció dels existents. 

Tampoc es justifica econòmicament la solució adoptada. En no disposar de l’estudi 

econòmic-financer, que hauria de formar part de l’expedient, es desconeix el cost de 

la totalitat de les infraestructures, els edificis  i el seu manteniment. Ara bé, amb tota 

seguretat es pot afirmar que la compra paulatina d’habitatges que surten al mercat,  

per part de l’administració, per tal de dedicar-ho a HPO en règim de lloguer, 

suposaria un estalvi molt important a les arques públiques. A més, evitaria la  
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segregació socioeconòmica dels ciutadans. Així, doncs, el projecte presentat no és 

més que un cas de  malversació de fons públics. 

No es justifica transformar en “parc” una zona que ara és sòl rústic, amb tots els 

atractius i possibilitats que ofereix el sòl rústic agrari, que s’ha de preservar i 

sostreure’l a processos de transformació urbana. El necessari decreixement ha 

d’anar acompanyat de la recuperació dels espais agraris amb capacitat de cultiu al 

voltant dels centres urbans. Per altra banda, les zones periurbanes han de reservar-

se per a la instal.lació de parcs solars, necessaris per a la transició energètica. 

 

PROBLEMA REAL. 

La diagnosi s’ha d’enfrontar a la realitat. El problema més greu que té el municipi 

d’Eivissa i l’illa d’Eivissa, és la massificació turística i la saturació urbanística que se’n 

deriva i és aquesta problemàtica la que s’ha d’enfrontar i resoldre. Aquests FETS 

comporten un impacte sobre el recursos naturals inassumible i estan reconeguts a 

tots els estudis i informes realitzats als darrers anys sobre problemàtiques existents a 

l’illa. Massificar encara més és agreujar el problema, no solucionar res. El discurs 

simplista de fer servir la problemàtica existent en matèria d’habitatge, atribuint-la a 

una inexistent manca de pisos, denota  una preocupant incapacitat d’anàlisi i gestió 

per part de les administracions públiques que han de vetllar per l’interès general. O 

això, o es tracta d’una excusa per afavorir interessos allunyats dels de la ciutadania. 

El municipi d’Eivissa té una població censada de més de 50.000 habitants (finals de 

2021), i una densitat de més de 4.500 habitants per km2, i això amb el 25% dels 

habitatges buits!! És, de lluny, el municipi més densament poblat de les Balears i un 

dels més densament poblats de l’Estat. Tota la problemàtica social, assistencial,  
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ambiental, urbanística i d’infraestructures es deriva d’una sobrepoblació inassumible 

(població molt per sobre de la capacitat dels recursos i les infraestructures 

disponibles), que va en detriment cada vegada més de la qualitat de vida dels 

residents. A més, donades les reduïdes dimensions de l’illa d’Eivissa, aquesta 

població impacta de manera directa sobre el medi natural i la biodiversitat, 

especialment fràgils a territoris insulars. L’efecte de la sobrepoblació no es troba 

adequadament valorat. En aquest moments l’illa d’Eivissa frega els 260 habitants per 

km2. A la població s’ha d’afegir una de les majors, si no la més gran pressió turística 

del món, amb 25 turistes per habitant/any. Davant d’aquesta situació insostenible se 

segueixen plantejant nous creixements urbanístics sobre sòl de característiques 

rústiques.  

 

RISC DE COL·LAPSE HÍDRIC. 

La sobreexplotació dels recursos hídrics, causada per la massificació humana, ha 

provocat l’exhauriment de les masses d’aigua subterrànies, que mantenen els nivells 

actuals per la intrusió marina a les mateixes, amb aigües que han deixat de ser aptes 

pel consum humà  i pels reguius, amb capacitat d’esterilitzar els sòls si són emprades 

en agricultura pel seu contingut de sal. Aquesta situació es dona a la majoria de les 

masses d’aigua subterrània de l’illa i s’ha provocat en els darrers 50 anys per mor del 

desenvolupisme turístic i urbanístic desmesurat, el qual ha causat una extracció de 

les reserves subterrànies d’aigua molt per sobre de la  seva  capacitat de recuperació. 

Aquesta sobreexplotació també ha causat la desaparició de cursos d’aigua 

superficials, fonts i zones humides amb un fort impacte sobre la biodiversitat. En 

definitiva: una catàstrofe ambiental de primer ordre. Davant aquesta situació ni tan 

sols existeix un coneixement exhaustiu de la situació de les masses d’aigua  
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subterrània. Ignorant la realitat és més fàcil no haver de tenir-la en compte, com 

passa en aquest cas.  

El municipi d’Eivissa no disposa de recursos hídrics per fer front ni a la despesa 

actual d’aigua. Les extraccions per abastir la ciutat han provocat la salinització dels 

aqüífers de Serra Grossa i això tenint en compte que l’explotació dels mateixos ni tan 

sols s’ha regularitzat. Actualment, segons dades de la revisió del pla hidrològic, 

l’explotació d’aquest recurs és del 136’88%. Es tracta de les masses d’aigua 

subterrània més sobreexplotades i amb pitjor qualitat, degut al contingut en clorurs, 

de l’illa d’Eivissa. En resum, es tracta d’aigua no apta pel consum humà. 

El planejament urbanístic del municipi d’Eivissa no s’ha pogut adaptar a la normativa 

ambiental vigent per la manca de recursos hídrics. En comptes d’acceptar aquesta 

realitat s’estan intentant trucs de prestidigitador per obviar-la, però això és 

impossible.  Sembla que es vol optar per una relaxació de les exigències (del sentit 

sentit comú), i s’insinua que es podrien regularitzar els pous de subministrament 

més sobreexplotats de l’illa i que donen servei al municipi. Això podria ser 

constitutiu d’un delicte contra els recursos naturals i el medi. No es poden seguir 

explotant uns pous en base al seu nivell piezomètric quan aquest es manté per 

intrusió marina i no per nivells d’aigua potable.  Aquests pous ja no son potables i 

urgeix la paralització de les extraccions d’aigua dels mateixos i la planificació de 

recàrregues per intentar la seva recuperació.  La pujada dels nivells de la mar deguda 

al canvi climàtic empitjorarà encara més la situació i és un fet que s’ha de valorar i 

tenir en compte per a la recuperació de l’aqüífer. 

Segons sembla, una altra “solució” al problema de no poder informar favorablement 

nous desenvolupaments urbanístics per manca d’aigua, passa per reduir el consum 

suposat per habitant. Així tampoc no surten els comptes, però es maquillen més 

fàcilment. Ara, la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear considerarà  
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suficient una dotació de 250 litres per persona i dia. La realitat, però, es troba als 

propis informes de la revisió del Pla Territorial Insular on s’admet que una dotació de 

300 litres per persona al dia es pot considerar massa ajustada i ser insuficient. Així i 

tot, també la dona per bona per fer quadrar el relat del creixement possible. El 

projecte d’urbanització (amb piscina inclosa) i parc resulta del tot inviable a nivell de 

dotació de recursos hídrics. Per solucionar o pal·liar la problemàtica de la manca de 

recursos hídrics s’ha optat pel mateix esperit que regeix el projecte actual: no 

solucionar ni aturar el problema de base i afegir-ne de nous. Així, la pràctica totalitat 

del subministrament d’aigua potable es fa mitjançant la dessalació d’aigua marina, 

una opció altament contaminant i generadora de Co2, causant del primer problema 

de la Humanitat a nivell planetari: el canvi climàtic. A l’hora es continua 

sobreexplotat el subsòl molt per sobre de la seva capacitat de regeneració. 

Gairebé anecdòtic dins del cúmul de despropòsits del projecte, és l’enjardinament 

previst, tan abundant com innecessari, ja que la millor opció és mantenir els sòls 

agrícoles. Es contempla la plantació d’oliveres, podem suposar que portades de fora, 

a una illa on la Xylella fastidiosa fa pràcticament inviable mantenir una plantació 

permanent d’aquesta espècie vegetal que, a més, és  font d’entrada d’espècies 

invasores altament impactants. 

Per si fos poca cosa, el sistema de dessalació depèn directament dels combustibles 

fòssils, la producció dels quals es troba en declivi, motiu pel qual el seu preu, amb 

oscil·lacions, no pot fer més que pujar fins a fer-se inassumible en els propers anys. I 

això abans de que aquest subministrament no pugui continuar per més temps. 

 

INCREMENT DE LA DESPESA ENERGÈTICA 

No només l’aigua, també l’energia que consumeix l’illa depèn de combustibles fòssils.  
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La xarxa elèctrica està desbordada. La central elèctrica de l’illa, que empra dièsel i 

gas no pot assumir la demanda creixent i tan sols es pot cobrir per la interconnexió 

que té amb Mallorca. L’autosuficiència energètica cada vegada es troba més lluny 

d’assolir-se. Les breus referències cosmètiques que es fan al projecte sobre la 

instal.lació d’energies renovables, com a possibilitat futura, demostren  la 

desconnexió amb la realitat de les administracions actuants.   

A la documentació presentada no es troba cap document de la Direcció General 

d’Energia que permeti concloure que l’illa d’Eivissa té garantit el proveïment 

d’energia elèctrica a curt, mig i llarg termini. Aquest document hauria de ser 

imprescindible per a qualsevol tramitació de nous creixements -fins i tot 

unifamiliars-  i el seu contingut vinculant. L’energia derivada de gas i dièsel, cada 

vegada serà més escassa i cara i l’illa ja depèn del subministrament exterior.  A hores 

d’ara, per garantir un mínim de benestar futur, s’hauria d’estar planificant el 

decreixement en diversos fronts fins assolir la sostenibilitat i l’autoabastiment com. 

En comptes d’això, s’opta per seguir amb un creixement que ja ha rebentat tots els 

límits del sentit comú. 

Resulta imprescindible una planificació encaminada a la reducció dràstica en les 

emissions de CO2. No podem esperar que la resta del món ho faci mentre nosaltres 

les continuem augmentant sense parar. Les energies renovables i l’autosuficiència 

energètica no ha de ser una declaració d’intencions als projectes, ha de ser una 

realitat PRÈVIA a l’aprovació dels mateixos. Altra cosa són brindis al Sol. 

 

IMPACTES SOBRE VALORS I ESPAIS NATURALS 

L’impacte de les explotacions d’àrids a l’illa d’Eivissa, vinculada a la construcció és 

inacceptable. Els anomenats plans de restauració de pedreres únicament s’empren   
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com un frau de llei per aconseguir l’ampliació de les existents, majoritàriament 

situades a l’interior d’Espais Naturals Protegits, amb un impacte irreversible.  

Òbviament, l’execució d’aquest nou projecte urbanístic, comportarà continuar amb 

l’explotació d’aquestes pedreres que, a hores d’ara, ja suposen un dels més greus 

impactes paisatgístics a l’illa. Resulta obvi, per l’experiència acumulada, que cap de 

les administracions implicades té la capacitat i/o intenció de que els danys causats 

per aquestes explotacions siguin mínimament reparats, però és que es permet el seu 

creixement sense límit per alimentar un urbanisme que continua desbocat, també 

de la mà de les pròpies institucions que l’haurien de contenir. 

 

MANCA DE SUFICIÈNCIA I CONVENIÈNCIA DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I 

FANGS 

El municipi d’Eivissa no disposa d’Estació Depuradora d’Aigües Residuals adequada ni 

suficient, ni tampoc existeixen garanties que la situació canviï a curt o mig termini. La 

nova urbanització està afegint més problemàtica abans de tenir resolta l’existent. 

Malgrat trobar-se en construcció una nova EDAR pel municipi, la seva planificació ha 

seguit la manca de lògica que es troba endèmicament a tots els projectes (com 

aquest) promoguts per l’administració pública. Així, l’EDAR, que suposadament ha 

d’aconseguir acabar amb la mala, o sovint nul.la, depuració de les aigües residuals, 

es troba en fase de construcció malgrat multitud d’informes i al.legacions que, des 

de l’inici de la seva tramitació, han advertit de la seva inviabilitat tècnica i de 

l’enorme despesa energètica que suposarà la seva posada en funcionament. 

El projecte no inclou cap referència al tractament dels fangs derivats de la depuració 

d’aigües residuals, al cost actual, al previsible cost futur i a la viabilitat ambiental i 

econòmica. 
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AUGMENT DEL RISC D’INUNDACIONS A L’EIXAMPLE D’EIVISSA. 

Aquesta problemàtica no és cap suposició i ja s’ha tornat una realitat habitual amb 

pluges d’intensitat moderada. Amb la cada vegada creixent colmatació per la 

urbanització de les terres de cultiu que envolten la ciutat d’Eivissa i que provoca una 

creixent escorrenteria cap a la ciutat, situada a una cota inferior. Al projecte es fa 

referència a la necessitat de mantenir al màxim la superfície d’infiltració. La  realitat, 

però, és que aquesta es veurà significativament reduïda i, per tant, incrementarà la 

problemàtica en cas de pluges moderades, fortes o torrencials. Això, en un escenari 

de canvi climàtic, amb possibilitat de fenòmens extrems cada vegada més freqüents, 

no és justificable. 

 

RECURSOS ASSISTENCIALS INSUFICIENTS A L’ILLA D’EIVISSA. 

L’illa d’Eivissa no disposa de suficients recursos sanitaris públics per donar servei a la 

població resident i aquests es veuen clarament desbordats en temporada alta. 

Incrementar la població amb macro-promocions urbanístiques no és una opció 

perquè aquests increments aniran sempre en detriment de la qualitat assistencial de 

la població ja resident. 

 

EL PROJECTE VA EN CONTRA DE LES MESURES DE CONTENCIÓ URBANÍSTICA 

DICTAMINADES COM A NECESSÀRIES PER TOTES LES ADMINISTRACIONS. 

La greu situació de sobreexplotació de recursos i territori que experimenten les illes, 

especialment greu en el cas d’Eivissa, ha provocat l’aprovació de múltiples 

normatives amb caràcter d’emergència per tal  d’intentar aconseguir alleugerir la 

pressió urbanística sobre el territori i l’excés de sòl susceptible d’urbanitzar.  
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Lamentablement, també a l’hora, s’han creat normes amb excepcions que han fet 

ineficaços els intents de contenció. 

Així, la llei 1/1991, d’Espais Naturals, ja es va procedir a la desclassificació 

automàtica de determinats sòls urbanitzables, va continuar amb la llei  6/1999, de 

directrius d’Ordenació Territorial. Aquesta mateixa legislatura s’ha aprovat el Decret 

Llei 9/2020, de mesures urgents per a la contenció dels desenvolupaments 

urbanístics, tot i reconeixent el gravíssim problema que suposa l’excés de 

desenvolupaments a les illes. Així, es disposa: 

“Aquest decret llei té per objecte establir determinades mesures de rang legal, en 

compliment dels mandats que se contenen a l’Estatut d’Autonomia i que pretenen 

incrementar la protecció del sol rústic de les Illes Balears, contenir el desplegament 

urbanístic d’aquell sòl no adaptat a les limitacions establertes en els instruments 

d’ordenació territorials vigents, introduir mesures d’integració paisatgística i 

ambiental relatives a la recuperació i conservació de les finques rústiques, com 

també establir mesures d’estalvi d’aigua. Aquestes mesures s’han d’escometresense 

dilacions, per la qual cosa s’ha de fer ús de la figura del decret llei. 

Els conflictes urbans i ambientals, aguditzats a les darreres dècades, es manifesten 

tant a escala global, regional com local i, al mateix temps, les tres escales 

interactuen i s’influeixen entre elles. La resolució d’aquells conflictes, per tant, s’ha 

d’implementar des de totes les escales tot tenint en compte que, tanmateix, les 

polítiques urbanístiques i ambientals que s’activen des de cadascun dels nivells de 

decisió influeixen directament o indirectament en els altres. A escala global ja fa 

temps que s’han fet lloc en l’agenda dels organismes internacionals tot un seguit de 

temes que només fa unes dècades eren desconeguts o, si més no, molt minoritaris. 

Una gran quantitat de convencions, tractats, convenis, protocols i acords d’abast 

interestatal han proliferat els darrers decennis demostrant la consolidació de  
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l’anomenada consciència global. Una consciència global que als darrers anys ha 

posat en primera línia l’emergència climàtica -declarada oficialment pel Consell de 

Govern el 8/11/2019 i pel Consell de Ministres de l’Estat el 21/01/2020- i la 

sostenibilitat com palesa l’adopció, l’any 2015, de l’Agenda 2030 per part de 

l’Assemblea General de l’ONU. 

I, això no obstant, les Illes Balears s’han vist profundament transformades per la 

urbanització i l’edificació de les seves costes i interior, incrementant la pressió 

sobre uns territoris i recursos limitats. Per mor dels excessos produïts, el 

creixement quantitatiu de la nova urbanització ha estat posat en qüestió i s’ha 

generat un cert consens en la idea que cal enfocar l’activitat urbanística i territorial 

cap a la conservació, recuperació i rehabilitació de tot el patrimoni ambiental i 

urbà de la comunitat, un patrimoni que va més enllà de les àrees naturals i dels 

centres històrics de les poblacions i que abasta tot el món rural, els eixamples, les 

urbanitzacions residencials i les zones turístiques. Amb l’objectiu de consolidar 

aquesta política de fons aquest Decret llei vol contenir el creixement expansiu de la 

nova urbanització i assegurar la protecció del sòl rústic, evitant la consolidació de 

situacions que puguin anar en la línia contrària a la que dissenyin la revisió de les 

Directrius d’Ordenació Territorial i dels Plans Territorials Insulars.  

“Article 1. Objecte i finalitat 

Aquest Decret llei té per objecte establir mesures de protecció i conservació dels 

valors ambientals, paisatgístics i urbans del territori de les Illes Balears, adreçades 

a contenir el creixement de la nova urbanització i reforçar la protecció del sòl rústic, 

amb la finalitat d’assegurar la rehabilitació i recuperació d’aquest patrimoni». 
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Tot i la racionalitat i la problemàtica reconeguda a aquesta  recent disposició legal, i 

la preocupació manifestada per la realitat del Canvi Climàtic i les mesures 

necessàries per a la seva contenció, aquesta declaració d’intencions topa amb 

projectes com aquest, iniciats en moments en que la consciència ambiental en 

general i climàtica en particular no tenien l’abast que tenen ara.  Moments, per cert, 

on tampoc existia estudi de l’enorme percentatge d’habitatges buits del municipi 

d’Eivissa i que desmunta per complet l’argumentari que serveix de base a aquesta 

tramitació. Ara bé, sembla que cap consciència ni criteri ambiental i ecològic poden 

frenar la inèrcia dels més absurds i contraproduents desenvolupaments urbanístics, 

que no tenen a veure amb la inexistència d’habitatges, sinó amb la nul.la capacitat 

de l’administració  d’intervenir amb les mesures necessàries per  evitar l’especulació 

turística amb la enorme quantitat d’habitatge existent. 

La incapacitat de treballar amb dades objectives, avalades per la comunitat científica 

internacional, ens porta al col.lapse. Projectes com aquest son part del problema, no 

de la solució.   

 

PROJECTE URBANÍSTIC DE SEGREGACIÓ SOCIO ECONÒMICA. 

La necessitat d’integrar socialment a tots els ciutadans passa, obligatòriament, per 

evitar la segregació per motivacions econòmiques. Les polítiques d’habitatge 

protegit per rendes baixes segregades per barriades és, probablement, un dels més 

greus errors en el que es va caure al segle passat i que ha donat lloc a infinitat de 

problemàtica i degradació urbana. L’Ajuntament d’Eivissa hauria de ser el primer en 

lluitar contra l’urbanisme per sectors de renda però ara es troba al cap davant d’una 

nova operació urbanística de segregació ciutadana. Les polítiques del poders públics 

han d’anar encaminades a resoldre problemes d’accés a l’habitatge dels ciutadans,  
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no d’allotjament a ma d’obra barata i temporal  per a la indústria turística, quan no a 

la construcció de futurs guetos on segregar la població de rendes baixes, amb tota la 

problemàtica que això comporta. Experiències amb aquest tipus d’urbanisme 

segregador n’hi ha moltes i la degradació urbana i social que provoquen és 

indiscutible. 

 

MANCA D’ESTUDIS DE VIABILITAT AMBIENTAL, ECONÒMICA I SOCIAL. 

Abans de tramitar nous creixements urbanístics a àrees sobresaturades, com és el 

cas, resulta del tot imprescindible: 

 

 L’estudi de viabilitat energètica real, actual i futura del projecte. Tenint en 

compte la tendència a l’esgotament del combustibles fòssils, la manca de 

projectes d’energies renovables, (que empren materials cada vegada més cars 

i escassos), l’increment de la mobilitat elèctrica, amb increment de la 

demanda de la xarxa, la davallada de precipitacions i les tendències turístiques 

previsibles una vegada es vagin eliminant els vols low cost per la pujada del 

combustible i la probable crisi econòmica  global. 

 L’estudi de la disponibilitat real dels recursos hídrics, amb una avaluació 

completa de dades, no només de nivells piezomètrics de pous, sinó de la seva 

explotació i capacitat de recàrrega (no existeix actualment ni un sol comptador 

que permeti conèixer quanta aigua s’extreu dels pous d’abastiment). L’impacte 

de l’increment del cost de l’energia per la dessalació i de la davallada en la 

disponibilitat de la mateixa i el consum REAL per habitant i dia. 

 Estudi d’afectació de superfície agrícola susceptible de cultiu i de ser emprada 

per autoabastiment de la població local. 
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 Estudi de la capacitat de càrrega poblacional i turística de l’illa d’Eivissa, amb 

la proposta de mesures necessàries per assolir un grau de sostenibilitat que 

garanteixi la protecció dels recursos naturals, inclòs el decreixement turístic. 

 Estudi dels costos associats al tractament dels fangs provinents de les EDARs 

de l’illa d’Eivissa i la viabilitat econòmica d’incrementar la seva producció. 

 L’Estudi de la capacitat de la planta de tractament de residus i de l’abocador 

de l’illa d’Eivissa i la viabilitat de donar servei a la població actual i la prevista 

als planejaments. No es poden planificar nous creixements quan aquestes 

instal.lacions estan al límit de la seva capacitat i no existeix alternativa 

planificada. 

 Estudi de la capacitat d’autoabastiment energètic de l’illa amb els habitants 

actuals i previstos als planejaments vigents. 

 Estudi d’alternatives al present projecte, incloent la compra d’habitatges en 

venda al municipi (actualment més de 800 a un sol  portal immobiliari).  

 

Aquests habitatges ja es troben inserits a la trama urbana i connectats a les 

infraestructures, que no s’han de fer noves ni afegir manteniments. No 

existeix un sol estudi que permeti concloure que, a nivell econòmic, l’opció de 

noves urbanitzacions, amb l’augment de despesa que això suposa, immediata i 

diferida, sigui la opció més avantatjosa en cap cas. 

 

Concretament, com alternatives al projecte, que no suposin més consum de territori 

i  nous desenvolupaments urbanístics,tenint en compte que el 25% dels habitatges 

d’Eivissa es troben buits,  se sol.licita: 

 Prohibició del lloguer vacacional d’habitatges. 
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 Polítiques de lloguer d’habitatges amb renda garantida avalada per 

l’administració. 

 Polítiques d’incentius al lloguer. 

 Polítiques de compra d’habitatge per part de l’administració, establint per llei 

el dret de tempteig. Actualment, només al municipi d’Eivissa es troben a la 

venda uns 800 immobles. 

 Polítiques fiscals per desincentivar els immobles buits. 

 Polítiques de contenció demogràfica. A major cabuda, més pressió. Fa anys 

que aquesta pressió és inacceptable. 

 

Davant d’aquest projecte només es pot repetir la frase del gran Grouxo Marx: “La 

política és l'art de buscar (en aquest cas també crear) problemes, trobar-los, fer un 

diagnòstic fals i aplicar-hi els remeis equivocats”. Mai a la Història ha quedat tan de 

manifest l’error que suposa el creixement urbanístic per sobre de la capacitat d’un 

territori. La solució que es busca és augmentar aquests creixement i per tant tota la 

problemàtica associada. 

 

Per l’exposat se sol.licita: 

S’informi desfavorablement l’Avaluació Ambiental d’aquest projecte i es demani la 

retirada. 
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Ben atentament, 

 

Joan Carles Palerm Berrocal.- 

President. 

 

 

GEN-GOB 

Eivissa, 2 de setembre del 2022. 
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