
ACORD MARC ENTRE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA I L’AUTORITAT 
PORTUÀRIA 

DE BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS AL PORT 
I AL SEU ENTORN.

El  present  document  té  com a objectiu  plasmar  la  voluntat  de  l’Ajuntament 
d’Eivissa i l’Autoritat Portuària de Balears d’arribar a acords estables i de futur 
pel port d’Eivissa i les seves relacions amb la ciutat, de tal manera  que es 
puguin desenvolupar, dins el seu marc, quantes accions siguin necessàries per 
millorar l’operativa portuària, garantint a la vegada, la seva conveniència per a 
la ciutat. 

1. Autoritat Portuària de Balears i Ajuntament d’Eivissa es comprometen a 
treballar lleial i conjuntament per la millora del port d’Eivissa, compartint  
un projecte global que reculli, simultàniament, les necessitats del port  i 
les de la ciutat.

2. L’APB i  l’Ajuntament d’Eivissa, tenen com a objectiu compartit  que es 
pugui transitar, a la vora de la mar, de mur a mur, des del dic vell fins a 
Botafoc,  respectant  així  el  caràcter  costaner  d’Eivissa  i  el  costum 
tradicional  de  passejar  pel  port.  Per  donar  resposta  a  aquesta  idea, 
qualsevol actuació que es porti a terme tindrà en compte als vianants, 
l’eliminació de barreres arquitectòniques i la incorporació d’espais lliures 
i vegetació. Tant l’APB com l’Ajuntament faran les accions pertinents per 
eliminar o minimitzar l’efecte físic i visual de les tanques que separen el 
passeig de les marines Botafoch i Ibiza, així com les de l’avinguda de 
Santa Eulària.
Data d’actuació:
Primera fase: 1er semestre 2016
Segona fase: Pendent negociacions concessionàries (com a molt tard, a 
executar a la fi de cada concessió).

3. Per alleujar el problema d’aparcament de la zona portuària i el barri de la 
Marina, l’Autoritat Portuària de Balears es compromet a iniciar i agilitzar 
al màxim durant 2016 la licitació per a la construcció i explotació d’un 
aparcament amb la màxima capacitat possible a la zona compresa entre 
l’actual ronda d’entrada a la zona portuària i el Club Nàutic. Aquest serà 
soterrat, minimitzant la seva alçada i impacte visual en tot el que sigui 
possible. Aquesta  licitació  contemplarà  unes  condicions  especials  i 
preferents per als vesins de la zona portuària.
Data d’actuació:
Redacció del plec: 1er trimestre 2016
Licitació: 2016
Inici obres: Finals 2016 – Any 2017

4. Es  crearà  una  plaça  pública  al  martell  com  a  conseqüència  de 
l’enderrocament de l’edifici actual i es construirà un nou edifici de serveis 
portuaris en compliment de les obligacions derivades de l’adjudicació de 
la concessió d’amarraments d’aquesta zona. Aquest edifici tindrà  una 
sola planta, es reduiran tot el que sigui possible les seves dimensions,  i 
haurà de cobrir únicament l’objectiu de donar els serveis propis de la 



concessió, sense que estigui previst qualsevol altre ús que suposi una 
competència directa per als comerciants del port. El disseny de l’edifici, 
es farà de comú acord entre l’APB i l’Ajuntament i es farà de tal manera 
que no es trenqui la continuïtat de la plaça pública, convertint la seva 
terrassa en un espai elevat i transitable que faci les funcions de mirador. 
La zona pública podrà ser utilitzada per l’Ajuntament d’Eivissa per a la 
programació d’activitats  lúdiques i  culturals  autoritzades per  l’Autoritat 
Portuària de Balears, segons la normativa vigent.
Data d’actuació:
Enderrocament de l’edifici: 1er trimestre 2016
Construcció nou edifici i plaça pública: 1er semestre 2016

5. L’Autoritat Portuària de Balears i l’Ajuntament acorden  la desafectació 
de les terrasses del front marítim de tal manera que la seva competència 
passi  a  la  ciutat  d’Eivissa,  que  s’ocuparà  de  la  seva  gestió  i  les 
autoritzacions d’ocupació de via pública. En un període transitori que es 
tractarà de reduir al  mínim possible, la gestió de l’Ajuntament es farà 
mitjançant títols atorgats per l’APB.
Data d’actuació:
Inici de l’expedient: 1er semestre 2016

6. Ajuntament  d’Eivissa  i  Autoritat  Portuària  de  Balears   treballaran 
conjuntament el disseny de les noves estacions de passatgers per a les 
barques de Formentera i del dic de Botafoc. L’estació de les barques de 
Formentera  no  tindrà  més  d’una  alçada  i  serà  d’unes  dimensions 
ajustades a les  necessitats  reals  i  no  sobredimensionades per  acollir 
posteriorment  usos  diferents  als  estrictament  portuaris  o 
complementaris.
Data d’actuació:
Redacció projecte estació de Formentera: 1er semestre 2016
Inici obres estació de Formentera: 2n semestre 2016
Redacció projecte estació de Botafoc: 2n semestre 2016
Inici obres estació de Botafoc: Any 2017

7. L’Autoritat Portuària de Balears  seguirà prestant, com ha fet fins ara, la 
seva col·laboració per tal que es puguin portar a bon terme les obres de 
canalització  i  sanejament  previstes  a  la  zona  per  les  diferents 
administracions.

8. L’Autoritat  Portuària  de  Balears  realitzarà  aquest  hivern  les  obres  de 
millora necessàries per pal·liar els problemes derivats de la primera fase 
de reforma del  port.  En concret,  es  prendran mesures per  evitar  les 
caigudes  de  vianants  degut  als  elements  instal·lats  en  terra  i 
s’incrementarà la vegetació existent.  Ambdues institucions estan d’acord 
en mantenir aquest espai com a zona per a vianants i per tant amb el 
menor trànsit de vehicles possible.
Data d’actuació: 1er semestre 2016

9.  Ajuntament d’Eivissa i Autoritat Portuària de Balears revisaran l’acord 
existent en matèria de neteja per tal que sigui assumida properament per 
Autoritat Portuària de Balears.
Data d’actuació: 2n semestre 2016

10.  L’Autoritat Portuària de Balears revisarà tota la zona de Botafoc per tal 
de  dignificar  els  espais  i  mantenir-los  en  bon  estat  com  a  zona 
privilegiada del municipi que són.



Data d’actuació: Any 2017

11.  La  Confraria  de  Pescadors  és  un agent  important  dins  la  comunitat 
portuària i per això, es respectarà la seva ubicació actual i es tindrà en 
compte de cara a millorar les seves condicions de feina en el marc de la 
reforma global de la zona portuària.
Data d’actuació: Any 2017

12.  L’APB no contemplarà ni ara ni al futur la reducció del mirall d’aigua a la 
petita platja entre la marina i els molls, que es conservarà tal i com està 
actualment.

13.  L’Autoritat Portuària de Balears acordarà amb l’Ajuntament d’Eivissa la 
instal·lació  dels  elements  de  serveis  necessaris  per  donar  una  bona 
oferta als creuers que recalin en aquesta zona.
Data d’actuació: 1er semestre 2016


