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INTRODUCCIÓN 

El proceso de elaboración de esta Modificación Nº 3 del Plan Territorial insular  cuyo documento para 

aprobación inicial se adjunta, ha sido sometida a un proceso de informes pilotada desde el Departament 

de Territori, Direcció Insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca. 

Los hitos más relevantes del proceso han sido: 

- La consulta previa desarrollada. 

- El taller de difusión.  

- Reuniones de explicación y contraste  con los ayuntamientos. 

1. CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
NÚMERO 3 DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA  

De acuerdo con lo que establece el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, y con el objetivo de mejorar la participación de los 
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de disposiciones con efectos normativos, con carácter 
previo a la elaboración de la «Modificación número 3 del Plan territorial insular de Mallorca», se ha 
llevado  a cabo una CONSULTA PÚBLICA, a través de la Sede Electrónica del Consejo de Mallorca, con el 
objetivo de recoger la opinión de la ciudadanía y organizaciones más representativas potencialmente 
afectadas por esta modificación propuesta, todo esto con independencia otros procesos participativos 
que se promoverán oportunamente a lo largo de la fase de elaboración de la modificación del PTIM.  

Se adjunta copia del documento ANEXO 1 
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2. JORNADA DE PARTICIPACIÓN  SOBRE LA MODIFICACIÓN TERCERA DEL 
PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA 

Se ha desarrollado una sesión Informativa de participación ciudadana en 21 de junio de 2012 

En agosto de 2021  se desarrolló una jornada sobre la modificación tercera del Plan Territorial Insular de 
Mallorca se dividió en dos actividades principales: 

- La primera de ellas consistió en una intervención de la Sra. Consejera Maria Antonia Garcías Roig 
de cara a introducir la jornada, junto con el director insular de Territorio y Paisaje, el Sr. Miquel 
Vadell Balaguer. Posteriormente, el Sr. Joan Carles Fuster Guasp explicó de forma detallada en 
que consiste la modificación puntual que está llevando a cabo el Consejo. 
Esta última intervención era uno de los puntos principales de la jornada pues introducía de forma 
detallada a las personas asistentes, en qué puntos de la planificación afecta la modificación. A 
partir de aquí los actores implicados podrían intervenir en el taller que se llevaría a cabo a 
continuación. 
A grandes rasgos, a lo largo de la explicación se expuso qué contexto se enmarca la modificación y 
en qué necesidades responde. Igualmente, se trataron los objetivos que se persiguen con esta así 
como sus principales estrategias y planteamientos para llevarla a cabo. 

- En segundo lugar, y entrando propiamente en la participación, se llevó a cabo una actividad de 
participación con los actores implicados en esta modificación, de cara a recoger a sus propuestas 
en relación a esta. 

La actividad consistía en que los participantes tenían que detectar problemas actuales 
relacionados con  3 ejes concretos:  

- Actualización del modelo territorial de Mallorca,  
- Estrategia del paisaje del Consejo de Mallorca 
- Estrategias de adaptación al cambio climático. 

 
A nivel de asistencia y participantes, a la jornada estaban convocados alcaldes y alcaldesas de los 
municipios de Mallorca, técnicos municipales de urbanismo de los ayuntamientos así como otros actores 
representantes de diferentes colegios profesionales: inmobiliaria, economistas, abogados, ingenieros, 
aparejadores y arquitectos, guías turísticos, etc. Además, también estaban convocados representados de 
los sectores económicos que se verán afectados por la modificación: CAEB, PIMEM, AFEDECO, PIMECO, 
FEHM. Finalmente, también se convocaron a diferentes entidades sin ánimo de lucro relacionadas con el 
objeto de la modificación: GOB Mallorca, Terraferida, Amigos de la Tierra, Tramontana XXI, Palma XXI, 
ARCA. En total, a la jornada asistieron 21 personas entre representantes de varias entidades convocadas. 
 
En ese proceso se recibieron aportaciones especificas por escrito de  los siguientes agentes: 

- El Col·Legi Oficial d’Aparelladors y Arquitectes Tècnics de Mallorca 
- La Junta de Compensación del Sector VII Auximasa del PGOU de Llucmajor 
- Ciudadana solicitando corrección sobre un  camino de titularidad privada 
- Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA) 
- Representantes de MIRADOR D´ES TRENC S.L. 
- Representantes de  PLAYAL. SL. 

Se adjunta copia del Informe de Participación desarrollo. ANEXO 2 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrllqjhkcgCFQNeFAodMpMG0w&url=http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1309&id_section=10630&id_son=10231&id_grandson=14497&id_greatgrandson=14498&psig=AFQjCNEifrmP9PwBiri2pWI1DdtloMu0qg&ust=1443255881889439


 

 

MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA   
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL  

INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ELABORADO POR: 
5 

3. ANEXOS 
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1 INTRODUCCIÓ 

En els darrers anys, la participació ha esdevingut un dels pilars fonamentals que articulen la 

consecució de diferents plans o projectes i que, en la majoria de supòsits, ja estan recollits de forma 

legal esdevenint obligatoris en segons quins casos. Si bé la participació és tota aquella intervenció 

dels ciutadans i ciutadanes en les activitats i decisions públiques, també és cert que existeixen 

diferents tipus de partició però, en última instància, totes contribueixen a una participació ciutadana 

activa que és la que promou la democratització de l’administració pública.  

En aquest cas, es presenta l’informe de l’enquesta sobre el Pla Territorial de Mallorca i la jornada 

de participació relativa a la modificació tercera del Pla Territorial Insular de Mallorca promoguda per 

la pròpia administració insular. En ella hi participaren actors i representants de diferents col·lectius i 

administracions municipals així com representats de varis col·legis professionals.  

D’aquesta manera, en el present document s’hi trobarà en primer lloc una descripció del 

desenvolupament de la jornada presencial així com l’enquesta elaborada i, posteriorment, s’explica 

la metodologia emprada per dur a terme la dinàmica de participació. Finalment, es presenten els 

resultats i propostes obtingudes.  

Les tasques que s’han dut a terme són l’elaboració de l’enquesta adaptant la tipologia de pregunta 

i resposta als objectius establerts, el contacte amb els diferents sectors estratègics, l’organització 

de la reunió presencial, el tractament de les dades obtingudes a ambdós processos de participació 

i l’elaboració del present informe final. 

 

2 DESEVOLUPAMENT DE LA PARTICIPACIÓ PRESENCIAL 

En el present apartat es descriu de quina manera es va organitzar i desenvolupar la jornada de 

participació en qüestió. Resulta interesant exposar-ho ja que esdevé clau per, posteriorment, explicar 

i justificar la metodologia de participació que es va escollir per aquesta jornada.  

Així doncs, en línies generals, la jornada es va dividir en dues activitats principals: 

- La primera d’elles va consistir en una intervenció de la Sra. Consellera Maria Antonia Garcías 

Roig de cara a introduir la jornada, juntament amb el director insular de Territori i Paisatge, 

el Sr. Miquel Vadell Balaguer. Posteriorment, el Sr. Joan Carles Fuster Guasp va explicar de 

forma detallada en que consisteix la modificació puntual que està duent a terme el Consell.  

Aquesta darrera intervenció era un dels punts principals de la jornada doncs introduïa de 

forma detallada a les persones assistents, en quins punts de la planificació afecta la 

modificació. A partir d’aquí els actors implicats podrien intervenir en el taller que es duria a 

terme a continuació.  

A grans trets, al llarg de la l’explicació es va exposar quin context s’emmarca la modificació i 

a quines necessitats respon. Igualment, es tractaren els objectius que es persegueixen amb 

aquesta així com les seves principals estratègies i plantejaments per dur-la a terme.  
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- En segon lloc, i entrant pròpiament en la participació, es va dur a terme una activitat de 

participació amb els actors implicats en aquesta modificació, de cara a recollir a les seves 

propostes en relació a aquesta.  

Tot i que es donaran més detalls a nivell de metodologia en l’apartat següent, l’activitat 

consistia en que els participants havien de detectar problemes actuals relacionats amb 3 

eixos concrets: actualització del model territorial de Mallorca, estratègia del paisatge del 

Consell de Mallorca, estratègies d’adaptació al canvi climàtic.  

 

A nivell d’assistència i participants, a la jornada hi estaven convocats batles i batlesses dels municipis 
de Mallorca, tècnics municipals d’urbanisme dels ajuntaments així com altres actors representants 
de diferents col·legis professionals: immobiliària, economistes, advocats, enginyers, aparelladors i 
arquitectes, guies turístics, etc. A més, també hi estaven convocats representats dels sectors 
econòmics que es veuran afectats per la modificació: CAEB, PIMEM, AFEDECO, PIMECO, FEHM. 
Finalment, també es convocares diferents entitats sense ànim de lucre relacionades amb l’objecte 
de la modificació: GOB Mallorca, Terraferida, Amics de la Terra, Tramuntana XXI, Palma XXI, ARCA.  

En total, a la jornada hi assistiren 21 persones entre representants de vàries entitats convocades. A 
l’annex 5.2. Full d’assistència a la jornada.  

  

3 DINÀMICA DE PARTICIPACIÓ 

En aquest tercer apartat es comentaran els aspectes relacionats amb la dinàmica de participació que 

es va escollir per dur a terme la jornada. De la mateixa manera, es farà una justificació de la seva 

elecció i s’hi adjuntarà el model emprat per dur-la a terme.  

Així doncs, en el moment de plantejar la dinàmica i els temes a treballar, es va apostar per tractar 3 

dels eixos principals que articulen la modificació puntual que s’estava presentant durant la jornada. 

D’aquesta manera, es va dividir la temàtica en:  

• Actualització del model territorial de Mallorca vinculat al PTIM 

• Mesures contra el canvi climàtic 

• Estratègia del Paisatge del Consell de Mallorca i la seva vinculació amb la modificació tercera 

del PTIM. 

Per a cada un dels tres eixos proposats, a les persones que participaven a la dinàmica se’ls hi 

plantejava quin objectiu perseguia cada eix, se’ls hi mostraven una sèrie de conceptes relacionats 

amb aquest i un marc d’actuacions referent a la sostenibilitat territorial i a la vinculació d’aquestes 

amb el canvi climàtic.  

Pel que fa la dinàmica pròpia, es va escollir l’arbre de propostes. Es tracta d’una metodologia basada 

en l’estructura d’un arbre en que les arrels són la causa del problema, el tronc representa la 

problemàtica, les branques son les conseqüències de la problemàtica i els fruits serien les propostes 

per solucionar-les.  

D’aquesta manera, es va elaborar una fitxa que inclogués a aquesta temàtica i s’adaptés a les 

temàtiques a tractar. Es varen imprimir en grans dimensions les fitxes de suport per tal d’anar 

emplenant les propostes exposades per part dels assistents.  
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Imatge 1. Esquema de l'arbre de propostes. Font: elaboració pròpia 

 

El grup total d’assistents es va dividir en dues taules de treball prèviament previstes en relació als 

assistents i al col·lectiu que representaven. A continuació, en una primera part de la dinàmica, els 

participants havien de dur a terme l’anàlisi dels diferents eixos proposats, identificant la 

problemàtica i les causes i efectes sobre la temàtica a tractar. Posteriorment, els dos grups 

s’intercanviaven les problemàtiques detectades i, d’aquesta manera, havien de ser capaços de llançar 

propostes per solucionar-los. 

S’ha de dir que totes aquestes problemàtiques, causes, conseqüències i propostes posteriors s’havien 

de redactar a una fitxa que consta com a model en l’annex 5.1. Model de participació.   

A continuació es mostren les propostes recollides per part dels assistents a cada una de les fitxes 

treballades.  En total hi ha 6 fitxes, ja que es va emprar una fitxa per cada eix temàtic i eren un total 

de dos grups. 



 

 

4 RESULTATS OBTINGUTS  

TAULA 1: ACTUALITZAR EL MODEL TERRITORIAL DE MALLORCA  

Part 1. Anàlisi de la situació 

1. Model territorial no actualitzat degut a que el present és de l’any 2004 i això genera una planificació que no té en compte la realitat actual (crisis, creixement 

demogràfic, etc.) 

2. Macrocefàlia de Palma degut a que existeix una concentració dels serveis i això genera un excés de mobilitat. 

3. Monocultiu turístic degut a que potenciació en tots els àmbits i això genera augment preu de lloguer i adquisició i es deixen de banda altres activitats 

econòmiques.  

4. Falta d’una mancomunació dels serveis degut a que cada municipi vol tenir els seus serveis i això genera consum de territori.  

5. Baixa densitat edificatòria degut a que el model urbà tradicional tendeix a l’expansió i això genera més consum de territori que és contrari al model sostenible 

que es persegueix.  

6. Existència àrees reconversió territorial Marratxí degut a que augmenta la capacitat de consum de territori i això genera extensió de la urbanització.  

7. Trànsit de mercaderies amb dobles recorreguts degut a dependència d’aquestes i això genera emissions de CO2 derivades dels transports. 

 

Part 2. Propostes a les problemàtiques 

1. Actualització del PTIM segons la realitat actual.  

2. Deslocalitzar serveis, industria, etc.; i seguir amb l’aposta dels contrapesos d’Inca i Manacor.  

3. Àrees urbanes menys monofuncionals. 

4. Mancomunar serveis i millorar el transport intercomunitari.  

5. Baixar l’índex de m2 per habitatge (s’ha d’estudiar si aquesta proposta envaeix competències municipals).  

6. Desclassificar l’urbanitzable d’Es Caülls.  

7. Preveure zones de trànsit de mercaderies i d’estada o aparcament dels contenidors. Així s’eviten trajectes innecessaris i tenir contenidors aparcats per tota l’illa.  
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TAULA 2: ESTRATÈGIA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Part 1. Anàlisi de la situació 

1. Construcció d’edificis dins les planes d’inundació dels torrents degut a que abans no es tenien en compte aquests fenòmens i això genera danys materials i humans quan hi ha inundacions. 

2. Falta de definició de les àrees de prevenció de riscs degut a que falta claredat en la normativa i això genera personalització dels criteris.  

3. Manca de zones urbanes permeables o amb arbrat degut a que priorització d’altres construccions i això genera augment de les temperatures a les zones urbanes i ampliació de 

l’efecte “illa de calor”.  

4. Falta d’inclusió de mesures energètiques eficients degut a que es prioritzen altres formes d’energia i això genera consum de formes d’energia no renovables. 

5. Sequeres amb major freqüència degut a que hi ha hagut un canvi en el règim de precipitacions i això genera dèficit hídric. 

6. Pèrdua de qualitat de l’aqüífer degut a que existeix un major consum d’aigua relacionat amb les diferents activitats econòmiques existents i això genera una pèrdua de qualitat 

de l’aigua.  

7. Molts municipis no contemplen sistemes de recollida d’aigua de pluja degut a que no s’ha donat preferència a aquest sistema i això genera malbaratament d’aigua.  

8. Massificació de cotxes en els centres urbans dels municipis degut a que no existeixen aparcaments exteriors i això genera problemes d’aparcament, augment de l’efecte “illa de 

calor”. 

9. Marratxí ha tingut un desenvolupament urbanístic extensiu a causa del model de creixement i això ha generat un important consum de territori.  

 

Part 2. Propostes a les problemàtiques 

1. Prendre mesures preventives per evitar danys humans (sistemes d’alerta dins els torrents, millora de les previsions, etc). 

2. Delimitació de les APR per part del Consell i Govern. També s’hauria d’incloure normativa sobre incendis urbans.  

3. Implantació de sistemes urbans de drenatge. Orientació carrer-vent. Noves àrees de creixement amb arbrat obligat. 

4. Regular la seva utilització dins els nuclis urbans a partir del planejament.  

5. Obligació dels nous habitatges a tenir cisternes o aljubs i instal·lar sistemes d’estalvi d’aigua.  

6. Ídem Punt 5. 

7. Criteris per construir aparcaments dissuasius (s’ha d’aprofundir en la definició d’aquesta casta d’instal·lacions). Han de tenir com a objectiu buidar els centres urbans de cotxes.  

8. Estudiar permetre més densitat a les zones poc densificades o extensives i així aprofitar millor els recursos d’infraestructures com la xarxa d’aigua, clavegueram, energia elèctrica, 

telecomunicacions, etc. ja existents.  
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TAULA 3: ESTRATÈGIA DEL PAISATGE 

Part 1. Anàlisi de la situació 

1. Façana urbana poc integrada  degut a  desenvolupament urbà sense criteris paisatgístics i això genera un impacte visual a nivell paisatgístic producte dels 

contrastos entre les diferents tipologies edificatòries. 

2. Existència de tanques publicitàries en el límit urbà/rústic degut a que en les zones urbanes es pot i a les rústiques no i això genera fort impacte visual. 

3. Plantació d’arbrat amb espècies no locals degut a que cost i manteniment menor i això genera falta d’integració.  

4. Proliferació d’urbanitzacions en pendent degut a una mala planificació i això genera impacte visual i consum de territori.  

5. Poca integració de les noves infraestructures (escoles, per exemple) degut a que falta d’interès del planejament urbanístic i això genera poca integració amb la 

façana urbana.  

6. Aplicació de mecanismes d’ocultació front als d’integració degut a que la normativa no especifica les prioritats i això genera a vegades més impacte visual.  

7. Els límits del planejament urbà  són molt bruscs degut a que no hi ha mesures de transició i això genera un canvi molt brusc entre “lo urbà” i “lo rural” (el que es 

coneix com els darreres dels edificis).  

 

Part 2. Propostes a les problemàtiques 

1. El planejament municipal ha de definir els criteris edificatoris que han de prevaldre sobre la façana urbana dels municipis. 

2. Normativa del planejament local molt més estricte en aquest sentit.  

3. Com que ja existeixen criteris que ho marquen el que manca realment és control d’aquests.  

4. Ajustar la normativa de la parcel·la amb mecanismes que evitin la seva proliferació.  

5. Diferenciar entre ambdós tipus de mecanismes.  

6. Més desenvolupament de la norma amb mesures més concretes i més encaminades a la integració 

7. A les àrees periurbanes hi ha de prevaldre els espais i zones verdes i hauria de ser obligatori el manteniment de la façana urbana.  
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TAULA 1: ACTUALITZAR EL MODEL TERRITORIAL DE MALLORCA  

Part 1. Anàlisi de la situació 

1. Model territorial no actualitzat degut a que el present és de l’any 2004 i això genera una planificació que no té en compte la realitat 

actual (crisis, creixement demogràfic, etc) 

2. Municipis amb més demanda de sòl urbà / industrial (p.e. Lloseta) degut a que els nuclis d’activitats projectats en el PTIM no han 

funcionat i això genera una dificultat en la gestió urbanística.  

3. Densitats màximes de serveis de Palma degut a que concentració dels serveis a Ciutat i això genera elevada mobilitat i una baixa 

densitat de serveis a la resta de municipis. 

4. Desplaçament d’usos d’industrial a residencial o comercial degut a la normativa i això genera pèrdua de terreny industrial.  

5. Nuclis dormitori degut a que problemes d’habitatge a Palma i això genera major demanda a nuclis amb un preu més barat.  

6. Índex de 80 m2 de habitatge degut a que modificació transitòria PTM i això genera problemes de demanda per menys m2.  

 

Part 2. Propostes a les problemàtiques 

1. Actualització del PTIM segons la realitat actual.  

2. Potenciar l’activitat a aquests polígons ja existents.  

3. Implementar mecanismes de descentralització de serveis.  

4. Prohibició d’aquest canvi o establir una normativa més estricte.  

5. Els mecanismes de descentralització esmentats poden ajudar a resoldre aquest problema.  

6. Baixar la intensitat d’ús.  
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TAULA 2: ESTRATÈGIA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Part 1. Anàlisi de la situació 

1. Construcció d’edificis dins les planes d’inundació dels torrents degut a que abans no es tenien en compte aquests fenòmens i això genera danys 

materials i humans quan hi ha inundacions. 

2. Prioritzar l’estètica per sobre del CC degut als criteris del planejament municipal i això genera majors emissions de gasos.  

3. Construir a rústic davant l’autoconsum degut a que no afectar la imatge de la ciutat i això genera impactes visuals de nuclis per producció 

solidària d’energia.  

4. Necessitat de més arbrat degut a la pujada de temperatura i això genera que a les zones peatonals la temperatura sigui molt elevada. 

5. Falta de flexibilitat per a la construcció degut a que hi ha poc control i això genera construcció en zones inundables. 

6. Necessitat d’aparcament degut a que major nombre de cotxes i augment de la mobilitat i això genera dificultats normatives per a la creació 

d’aparcaments dissuassoris.  

 

Part 2. Propostes a les problemàtiques 

1. Prendre mesures preventives per evitar danys humans (sistemes d’alerta dins els torrents, millora de les previsions, etc). 

2. Regularitzar la instal·lació de plaques solars 

3. Ídem Punt 2 

4. Incorporar aquests aspectes a les ordenances municipals i el manteniment i impulsar polítiques de sensibilització de la població.  

5. Delimitació de les zones inundables i incorporació de les APR-Inundables al sòl urbà. 

6. Els aparcaments han d’estar dins aquell sòl classificat com a urbà.  
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TAULA 3: ESTRATÈGIA DEL PAISATGE 

Part 1. Anàlisi de la situació 

1. Façana urbana poc integrada  degut a  desenvolupament urbà sense criteris paisatgístics i això genera un impacte visual a nivell paisatgístic producte 

dels contrastos entre les diferents tipologies edificatòries. 

2. Criteris d’instal·lació de plaques fotovoltaiques degut a que generació energia neta i això genera impacte visual.  

3. Instal·lació aparells aire condicionat degut a que augment de les temperatures i això genera impactes visual.  

4. Proliferació de construccions en pendent degut a que hi ha hagut poques restriccions i això genera impacte visual i destrucció de l’entorn.  

5. Transformació de les construccions en parcel·les rurals degut a la norma 22 del PTIM i això genera canvis en el paisatge rural. 

6. Degradació de les entrades dels pobles degut a que s’hi ha instal·lat molts polígons i això genera mala imatge de les entrades. 

7. Trencament de les línies mes tradicionals de construcció degut a que s’ha apostat per nous estils i això genera impacte visual degut a la disconformitat. 

 

Part 2. Propostes a les problemàtiques 

1. El planejament municipal ha de definir els criteris edificatoris que han de prevaldre sobre la façana urbana dels municipis. 

2. Plans Especials d’Integració. Existència d’altres emergies renovables. Aposta per les instal·lacions comunitàries.  

3. Ordenances municipals. Els projectes arquitectònics ja ho haurien d’incorporar. 

4. Incloure mesures al planejament sobre els paràmetres edificatoris.  

5. NS/NC 

6. Aposta per les mesures d’integració front a les mesures d’ocultació.  

7. Treball amb materials propis dels voltants.  
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L’Ajuntament de Marratxí, que va excusar la seva assistència a la jornada presencial, va fer arribar una sèrie de suggeriments que s’adjunten a continuació: 

- Considerem imprescindible llevar les àrees de reconversió territorial existents a l’actual PTM, en el cas que ens afecta a Marratxí retirar 

l’urbanitzable d’Es Caülls desclassificat definitivament.  

- Marratxí com a moltes zones de Mallorca ha tingut un desenvolupament urbanístic extensiu, la qual cosa ha suposat un important consum de 

territori. En aquest sentit proposar estudiar permetre més densitat a les zones poc densificades o extensives i així aprofitar millor els recursos 

d’infraestructures com la xarxa d’aigua, clavegueram, energia elèctrica, telecomunicacions, etc. ja existents.  

- A Mallorca un tema molt important i que té molta incidència en el nostre terme municipal és el tema de la logística i trànsit de mercaderies que 

recorren l0illa fent, moltes vegades, dobles recorreguts. Una idea seria que el PTM prevegi zones de trànsit de mercaderies i d’estada o aparcament 

dels contenidors. D’aquesta forma evitaríem molts de trajectes innecessaris amb el consegüent benefici mediambiental, ecològic i els efectes 

negatius sobre la xarxa viària. També s’evitaria tenir contenidors aparcats per tota l’illa.  

 

4.1 ENQUESTA ONLINE 

Es va dissenyar una enquesta online (es pot consultar en el següent enllaç a l’annex 5.6. Enquesta sobre el Pla Territorial de Mallorca) amb l’objectiu 

d’acabar de recollir les propostes i suggeriments dels diferents actors implicats en aquesta modificació. Es va enviar per correu electrònic i es podia 

respondre virtualment. A l’enquesta s’adjuntaven la presentació duta a terme per Joan Carles Fuster i Aina Sánchez el dia del taller de participació.  Així 

doncs, es presenten els resultats que es van obtenir per tots els apartats:  

Totes aquelles respostes que s’han deixat en blanc al formulari apareixen en blanc a la casella corresponent.  

 

 



 

P à g i n a | 13  

 

 

 

Yolanda Ballester – Arquitecta municipal de l’Ajuntament d’Alaró 
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 Eixos clau que han 

d’articular l’actualització 

del model territori 

Repensar el model de sostenibilitat que volem, des dels serveis, als subministraments, les construccions, la 

integració paisatgística, la mobilitat, etc. Tot forma part d'un conjunt global que ara es troba sense integrar 

 

Quines haurien de ser 

les accions prioritàries? 

• Apostar per una actualització del model afavorint la densificació de les àrees urbanes. 

• Fomentar els teixits urbans amb mescla d’usos compatibles.  

• Introduir estratègies per combatre i adaptar-se al Canvi Climàtic.  

• Contemplar accions per afavorir un model de mobilitat sostenible.  

• Altres: facilitar el creixement de sòl urbà per a dotacions públiques en zones consolidades on ara són 

d’impossible implantació serveis tals com: zones verdes, centres d’estades diürnes, escoles, etc.  
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3 Estratègies 

d’adaptació 

Lligar la densificació de les àrees urbanes a la millora real i efectiva de l'eficiència energètica dels edificis 

existents, especialment pel que fa al correcte aïllament de la seva envolupant, atès que les necessitats 

energètiques de climatització podrien reduir-se molt considerablement en la planta d'edificis existents. I per 

altra banda, crear aparcaments públics coberts amb sistemes de plaques solars comunitàries per 

autoconsums compartits.  

 

Accions més importants • Foment i regulació de la implementació d’energies renovables a àrees urbanes. 

• Regular la possibilitat de traslladar l’aparcament de vehicles a la perifèria de les poblacions per a 

recuperar espais per als vianants als centres urbans.  

• Apostar per sistemes d’instal·lació de plaques solars comunitàries.  

• Fomentar la reutilització d’aigües “grises”.  
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Prioritari campanya de 

divulgació sobre el 

paper de la planificació 

urbana i territorial com a 

instrument de lluita 

contra el canvi climàtic? 

5 sobre 5 

De quina manera 

enforcaries aquesta 

campanya? 

Molta gent només veu una vessant econòmica en les mesures d'eficiència energètica, pot ser, s'ha d'explicar 

la rendibilitat a la llarga d'aquestes mesures a implantar, però també s'han de donar a conèixer les millores 

en la qualitat de vida de les persones. 
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Penseu que el PTIM 

inclou la normativa 

necessària de cara a 

aplicar l’Estratègia del 

Paisatge? 

3 sobre 5 

En quins aspectes 

penseu que s’ha de 

millorar el PTIM en 

aquest sentit? 

Crec que s'han de fomentar els acabats amb sistemes constructius tradicionals i les matèries primeres de 

proximitat S'ha de garantir que qualsevol ús estigui ben integrat a l'entorn on es troba.  

 

Quines creieu que han 

de ser les actuacions 

prioritàries? 

• Integració de les façanes urbanes.  

• Criteris d’instal·lació de plaques fotovoltaiques o altres energies renovables.  

• Instal·lació d’aparells d’aires acondicionats.  

• Degradació de les entrades dels pobles a causa de la proliferació de naus industrials, comercials o 

magatzems.  
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• Poca integració de les noves infraestructures.  

Penseu que es necessari 

dur a terme més 

promoció de l’Estratègia 

del Paisatge del Consell? 

5 de 5 (si, ja que hi ha molt desconeixement) 

De quina manera es pot 

aconseguir el respecte 

pel paisatge amb la 

implementació de 

determinades energies 

renovables com la solar? 

En zones urbanes s'han de prohibir les subestructures metàl·liques que no quedin ben integrades a la coberta, 

són l'element més distorsionador visualment, trobo que sols s'han de poder col·locar quan l'orientació de la 

coberta ho permeti. En sòl rústic, s'han de col·locar en zones molt planes, i de menor valor paisatgístic atès 

que és més fàcil integrar-les ben envoltades de barreres de vegetació; en tot cas, crec que és molt important 

no col·locar-les on la pendent del terreny superi el 5%. 
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Tots el paràmetres urbanístics en sòl rústic tendeixen a provocar que les edificacions tinguin dues plantes, 

crec que seria interessant fomentar una major integració en una sola planta, atès que visualment solen 

quedar més ben integrades.  

Com ja he dit abans, en sòl urbà s'han de revisar les possibilitats de creixement per a usos dotacionals, 

sobretot en llocs on hi ha molta població, amb poques zones verdes, manca d'aparcaments o d'equipaments. 

 

Vos adjunt un informe que redactarem l'any 2010 quan tramitarem l'adaptació al PTM que posteriorment va 

quedar aturada. Apareix un error a la cartografia, bàsicament  respon a què sembla que la "taca" de SRG-F  es 

va desplaçar cap a l'oest i no respon als límits físics del terreny real. Adjunt la informació que tenc al respecte, 

qualsevol dubte o aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb mi. Annex 5.6. Annexes presentats per 

Yolanda Ballester. 

 

Macià Blàzquez – Professor Universitat de les Illes Balears 
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 Eixos clau que han 

d’articular l’actualització 

del model territori 

Actualització del model territorial per reduir l'extensió del sòl urbanitzable i urbà, i l'edificabilitat del sòl rústic. 

En aquest mateix sentit, reivindicar l'assumpció insular de les competències sobre ports i aeroports, per 

reduir-ne la capacitat.  

Mitigar el canvi climàtic amb la reducció de la capacitat d'allotjament i la promoció de l'agricultura per l'auto-

abastament. 

Quines haurien de ser 

les accions prioritàries? 

• Introduir estratègies per combatre i adaptar-se al Canvi Climàtic.  

• Imposar el lloguer socials als habitatges buits per combatre l’escassetat sense més creixement.  

• Penalitzar l’acaparament d’habitatges en mans de corporacions i fons d’inversió.  

• Reduir la capacitat de les grans infraestructures de transport: aeroport, ports industrials i esportius.  
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• Donar prioritat als usos agraris del sòl rústic: agrícoles, ramaders i forestals.  

• Defensar, d’ofici i amb l’esbucament de les il·legalitats tot el sòl no urbanitzable, amb especial esment 

pel d’especial protecció.   
C
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3 Estratègies 

d’adaptació 

• Reduir la capacitat de les infraestructures de transport, donat que es tracta de la principal font 

d'emissió de GEH.  

• Promoure els usos agraris del sòl rústic.  

• Penalitzar l'acaparament de propietats immobiliàries, en especial habitatges. 

Accions més importants • Foment i regulació de la implementació d’energies renovables a àrees urbanes. 

• Apostar per sistemes d’instal·lació de plaques solars comunitàries.  

• Fomentar la reutilització d’aigües “grises”.  

Prioritari campanya de 

divulgació sobre el 

paper de la planificació 

urbana i territorial com a 

instrument de lluita 

contra el canvi climàtic? 

5 sobre 5 

De quina manera 

enforcaries aquesta 

campanya? 

Combatre l'obscurantisme del planejament urbanístic i territorial, fent un esforç de transparència, didàctica 

y democràcia radical. 
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a Penseu que el PTIM 

inclou la normativa 

necessària de cara a 

1 sobre 5 (no) 
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aplicar l’Estratègia del 

Paisatge? 

En quins aspectes 

penseu que s’ha de 

millorar el PTIM en 

aquest sentit? 

Fer-lo servir per vincular la part visible amb el metabolisme socials en termes biofísics. 

 

Quines creieu que han 

de ser les actuacions 

prioritàries? 

• Proliferació de construccions en terrenys en pendent. 

• Degradació de les entrades dels pobles a causa de la proliferació de naus industrials, comercials o 

magatzems.  

• Punts de transició entre sòl urbà i rural molt bruscs. 

• Abandonament dels paisatges rurals per competències per la ma d’obra i el capital inversor.  

• Edificació al sòl rústic.  

• Excés d’edificabilitat al sòl urbà, amb tipologies arquitectòniques universals que fan que perdi 

identitat.   

Penseu que es necessari 

dur a terme més 

promoció de l’Estratègia 

del Paisatge del Consell? 

5 de 5 (si, ja que hi ha molt desconeixement) 

De quina manera es pot 

aconseguir el respecte 

pel paisatge amb la 

implementació de 

determinades energies 

renovables com la solar? 

Impossibilitant la instal·lació de plaques al sòl rústic.  
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• Combatre l'acaparament de sòl a mans de fons d'inversió i de corporacions, especialment d'habitatge.  

• Fer entenedor el planejament per alimentar el debat públic sobre el model territorial i combatre 

l'obscurantisme que propicia la corrupció urbanística.  

• Vincular l'emergència climàtica i el desenvolupament geogràfic desigual amb la projecció a mitjà i 

llarg termini del model territorial que suposa el planejament urbanístic i territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Sofia Luciano – Arquitecta Municipal Ajuntament de Llucmajor  
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Eixos clau que han 

d’articular l’actualització 

del model territori 

 

 

Quines haurien de ser 

les accions prioritàries? 

• Apostar per una actualització del model afavorint la densificació de les àrees urbanes.  

• Fomentar els teixits urbans amb mescla d’usos compatibles. 

• Adaptació del planejament urbanístic al PTIM. 
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• Adoptar mesures per a la millora de la qualitat de l’entorn i el paisatge urbà i periurbà.   
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3 Estratègies 

d’adaptació 

 

Accions més importants • Delimitació de totes les zones de risc i adaptació de la planificació.  

• Regulació de la plantació d’arbrat i vegetació als espais lliures públics i privats.   

Prioritari campanya de 

divulgació sobre el 

paper de la planificació 

urbana i territorial com a 

instrument de lluita 

contra el canvi climàtic? 

5 sobre 5 

De quina manera 

enforcaries aquesta 

campanya? 
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Penseu que el PTIM 

inclou la normativa 

necessària de cara a 

aplicar l’Estratègia del 

Paisatge? 

3 sobre 5 

En quins aspectes 

penseu que s’ha de 

millorar el PTIM en 

aquest sentit? 

Establir mesures concretes d’obligat compliment. 
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Quines creieu que han 

de ser les actuacions 

prioritàries? 

• Proliferació de construccions en terrenys en pendent. 

• Trencament de les línies més tradicionals de construcció. 

• Punts de transició entre sòl urbà i rural molt bruscs.  

Penseu que es necessari 

dur a terme més 

promoció de l’Estratègia 

del Paisatge del Consell? 

5 de 5 (si, ja que hi ha molt desconeixement) 

De quina manera es pot 

aconseguir el respecte 

pel paisatge amb la 

implementació de 

determinades energies 

renovables com la solar? 
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Juan Mayol – Tècnic liberal 
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Eixos clau que han 

d’articular l’actualització 

del model territori 

Ordenar edificacions en rústic, controlar el creixement poblacional per fluxos migratoris, no hi cabem tots a 

l’illa, fomentar es transport públic millorant ses vies de comunicació. 

Quines haurien de ser 

les accions prioritàries? 

• Apostar per una actualització del model afavorint la densificació de les àrees urbanes.  

• Adaptació del planejament urbanístic al PTIM. 

• Actualitzar els escenaris poblacionals.  

• Adoptar mesures per a la millora de la qualitat de l’entorn i el paisatge urbà i periurbà.  
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• Intentar dona una solució urbanística a urbanitzacions il·legals en rústic que, tanmateix, i 

s’enderrocaran ni es farà res.    
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3 Estratègies 

d’adaptació 

• Fomentar energies renovables.  

• Promoure un altres tipus de gestió de residus 

• Fomentar neteja general: carreteres, camins, torrents.  

Accions més importants • Foment i regulació de la implementació d’energies renovables a àrees urbanes.  

• Regulació de la plantació d’arbrat i vegetació als espais lliures públics i privats.  

• Regular la possibilitat de traslladar l’aparcament de vehicles a la perifèria de les poblacions per 

recuperar espais per als vianants als centres urbans.  

• Utilització de sistemes urbans de drenatge sostenible en espais públics i privats.  

• Fomentar la recollida de l’aigua de pluja.    

Prioritari campanya de 

divulgació sobre el 

paper de la planificació 

urbana i territorial com a 

instrument de lluita 

contra el canvi climàtic? 

2 sobre 5 (no és gaire necessari) 

De quina manera 

enforcaries aquesta 

campanya? 

“Noltros des de aquí podem fer poc sense el compromís de grans països com Xina, EEUU, Rússia. Tot el que 

fem son retxes dins l’aigua i pagam nosaltres.” 
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inclou la normativa 

necessària de cara a 

1 sobre 5 (no) 
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aplicar l’Estratègia del 

Paisatge? 

En quins aspectes 

penseu que s’ha de 

millorar el PTIM en 

aquest sentit? 

Està indicat a punts anteriors, però sobretot a nivell d’urbanitzats il·legals que no es fa res per solucionar-ho.  

 

Quines creieu que han 

de ser les actuacions 

prioritàries? 

• Criteris d’instal·lació de plaques fotovoltaiques o altres energies renovables.  

• Instal·lació d’aparells d’aires acondicionats.  

• Degradació de les entrades dels pobles a causa de la proliferació de naus industrials, comercials o 

magatzems.  

• Poca integració de les noves infraestructures.  

• Política de neteja.   

Penseu que es necessari 

dur a terme més 

promoció de l’Estratègia 

del Paisatge del Consell? 

4 de 5 (si, podria ser una bona opció) 

De quina manera es pot 

aconseguir el respecte 

pel paisatge amb la 

implementació de 

determinades energies 

renovables com la solar? 
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Establir una vertadera política de residus, afavorint la creació i actuació d’organismes privats controlats per 

l’administració.  
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5 ANNEX 

5.1 FITXA PARTICIPACIÓ 
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5.2 FULL D’ASSISTÈNCIA A LA JORNADA 

Nom Entitat Càrrec  

Ángel Gallego Amics de la Terra 
 

Antoni Pau Bonet Bauzà Ajuntament Lloret de Vistalegre Arquitecte municipal  

Andreu Bujosa Ajuntament de Bunyola batle 

Joan Torrens Ajuntament de Bunyola Tècnic urbanisme 

Natalia Bueno Comas  
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Baleares 

Presidenta 

Xisco Alemany Ajuntament de Selva Arquitecte municipal  

Joan Bonet Miquel Col.legi Oficial de Guies de Turisme de les Illes Balears  
 

Úrsula Triay Riudavets Ajuntament de Muro arquitecta tècnica municipal 

Miquela Costa Ramis Ajuntament de Muro arquitecta municipal 

Luis Martín CAEB President 

Maria Antònia Garcias Roig Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge Consellera executiva de Territori 

Miquel Vadell Balaguer Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge Director Insular de Territori i Paisatge 

Joan Carles Fuster Guasp Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge Cap de servei Tècnic d’Ordenació del Territori 

Luis Corral Consell de Mallorca, dpt Urbanisme Director Insular d’Urbanisme 

Tomeu Tugores Truyol Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge 
Director gerent de l'Agència de Defensa del Territori de 
Mallorca 
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Bel Romero Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge 
Cap de servei de l'oficina de suport territorial als 
municipis 

Jose Manuel Gómez 
Gonzàlez 

Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge Cap de servei jurídic d'Ordenació del Territori  

Maria Terera Wurschmidt 
Delgado 

Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge Tècnics del Servei d'Ordenació del Territori 

Antonia Fornès Horrach Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge Tècnics del Servei d'Ordenació del Territori 

Jaume O. Mayans Sureda Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge Tècnics del Servei d'Ordenació del Territori 

Margalida Homar Marcè Consell de Mallorca, dpt Territori i Paisatge Tècnics del Servei d'Ordenació del Territori 

 



 

 

5.3 IMATGES DE LA JORNADA 
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5.4 PRESENTACIONS 

A continuació s’adjunten els links per visualitzar les presentacions que es dugueren a terme durant 

la jornada. La primera es correspon a la realitzada per Joan Carles Fuster Guasp en el que s’exposa 

en què consisteix aquesta modificació tercera del Pla Territorial Insular de Menorca i, en segon lloc, 

s’hi troba la presentació duta a terme per Aina Sánchez Gayoso on s’explica la dinàmica de 

participació i en el que s’hi inclou el material de suport que van tenir les dues taules de participació.  

 

Presentació Modificació Tercera del PTIM per Joan Carles Fuster Guasp: 

 

 

 

 



Pla Territorial Insular de 
Mallorca

Modificació núm. 3



Continguts

Introducció

Context

Objectius

Estratègies

Desenvolupament

Punts clau



Introducció

PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA

Instrument general d’ordenació del territori a l’illa de Mallorca, dels
seus illots i aigües interiors.



Introducció

Aprovació 13 de desembre de 2004

S’ha viscut, des de les hores, una profunda transformació del marc
normatiu urbanístic i sectorial

2 modificacionsAdequació realitat física de
“es Guix” a Escorca

Correccions cartogràfiques
Eliminació algunes ART



Context de la 
modificació 
actual

Es diagnostiquen 6 tendències 
principals:
• Densificació del territori. Augment de població

amb contenció de la demanda de creixement
de sòl urbanitzat residencial i turístic.

• Macrocefàlia de Palma.
• Dèbil implantació de polítiques de sostenibilitat

territorial.
• Escàs desenvolupament de polítiques de

paisatge.
• Manca d’operativitat d’algunes mesures de

desenvolupament previstes en el PTIM.
• Manca d’adaptació a nombrosa normativa

sobrevinguda.



Objectius 
específics de la 
modificació (1)

Desenvolupament de l’article 2 Decret llei 9/2020

Actualització àrees de desenvolupament urbà i urbanitzable i 
de les àrees d’assentament en paisatge d’interès. 

Classificació d’àmbits de sòl urbà i urbanitzable contraris al 
model territorial del PTIM.

Reconsiderar les necessitats, criteris i paràmetres de 
creixement de sòl urbanitzat. 

Desplegar l'Estratègia del paisatge del Consell de Mallorca. 



Objectius 
específics de la 
modificació (2)

Reconsiderar les àrees de reconversió territorial i els 
àmbits d’intervenció paisatgística del PTIM

Adaptar les categories de sòl rústica l’entorn dels nuclis de 
població.

Establir una base d’informació geogràfica i un sistema 
d’indicadors.

Coordinar el PTIM amb la legislació, la normativa i el 
planejament sectorial vigent.

Desenvolupar les millores tècniques necessàries pel 
desplegament efectiu del PTIM.



Estratègia i 
plantejament

Reconsideració del Pilar 1 (distribució coherent del 
creixement) i del Pilar 3 (nou enfocament del 
desenvolupament urbanístic). 

Integració de l'Estratègia de paisatge del Consell de Mallorca.

Contribuir a l’assoliment dels objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Perseguir la utilització racional del territori i combinar les 
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, històrics i culturals. 



Desenvolupament

• Redelimitació de les àrees de desenvolupament urbà i urbanitzable o 
de les àrees d’assentament en paisatge d’interès. 

A causa dels canvis de classificació de sòl operats pel planejament urbanístic
municipal, pels instruments legislatius i per l’aplicació de l’article 2 del DL 9/2020.





Desenvolupament

• Creixement de sòl de desenvolupament urbà 
residencial, turístic o mixt.

Reconsideració a la baixa de les taules actuals
d’assignació de creixement màxim per a cada
municipi per adaptar-les a les necessitats reals.

Marc de compliment de l’Objectiu 11 dels ODS
de la ONU per aconseguir ciutats més
inclusives, segures, resilients i sostenibles.



Població i Creixement



Evolució de la població vs Escenaris PTIM’04



Evolució de la població. Components



Desenvolupament

• Integració paisatgística

Millorar els criteris d’integració en l’entorn per als
nous creixements.

Reconsideració crítica de la divisió de les àrees de
transició (AT-Creixement, AT-Harmonització).

Definició de mesures perquè les noves
edificacions en el sòl urbà i urbanitzable
s’implantin d’una manera més integrada en el
paisatge.





Desenvolupament

• Àrees de Reconversió Territorial i Àmbits d’Intervenció Paisatgística

Reconsideració d’aquests tipus d’actuacions de desplegament del PTIM
en els casos que afectin a àrees de desenvolupament urbà i
urbanitzable que restin pendents de desplegament.



Desenvolupament

• Medi Ambient, Patrimoni i Litoral

Incorporació de mesures actualitzades
d’adaptació i lluita contra els efectes del
canvi climàtic atenent a l’Objectiu 13
dels OBS sobre mesures urgents per
combatre el canvi climàtic i els seus
efectes.



Punts clau...

• Necessitat d’adaptar el PTIM a la realitat poblacional, territorial, 
urbanística, ambiental i legal actuals.

• Amb tot, caldrà una actualització del model territorial del PTIM.
• Establiment de criteris de sostenibilitat territorial i d’ajustament dels 

nous creixement a la visió integradora de l’Estratègia de paisatge de 
Mallorca. 



Gràcies per la seva atenció
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Presentació Dinàmica Participació per Aina Sánchez Gayoso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller participació
Modificació núm. 3 Pla Territorial Insular de Mallorca



3 Eixos 
principals

• Actualització del Model Territorial de 
Mallorca vinculat al PTIM.

• Mesures contra el Canvi Climàtic.

• L’Estratègia del Paisatge del Consell de 
Mallorca i la seva vinculació amb la 
modificació tercera del PTIM.



E1. Actualitzar el model territorial

Objectius
• Actualitzar el model territorial actual que 

proposava el PTIM l’any 2004.

Conceptes
• Funcionalitat territorial (residencial, turístic, 

industrial, serveis, dotacions)

• Demografia

• Accés habitatge

• Socioeconomia

• Disponibilitat sòl/ densitat urbana

• Creixement

• Consum de territori

• Ciutat compacta

• Mescla usos

Marc d’actuacions
• Sostenibilitat territorial

• Adaptació canvi climàtic



E2. Estratègia d’adaptació al 
Canvi Climàtic

Objectiu de l’activitat:

• Entendre les conseqüències d’una planificació que no té en 
compte els possibles efectes del canvi climàtic.

• Proposar mesures d’adaptació per a les àrees urbanes

Conceptes

• Canvi climàtic

• Inundacions

• Incendis

• Sequeres

• Augment temperatures

• Pujada nivell de la mar

• Planificació

• Prevenció



E3. Estratègia del Paisatge 

Objectiu de l’activitat:

• Millora de la integració paisatgística de les 
àrees urbanes i periurbanes

Conceptes

• Impacte visual i integració paisatgística (terrenys amb 
pendent, publicitat, grans infraestructures, 
arquitectura, volums edificats, instal·lacions, façanes 
urbanes, valor patrimonial)

• Connectivitat paisatgística i espais lliures

• Patrimoni cultural

Marc d’actuacions

• Conveni europeu del paisatge

• Sostenibilitat territorial

• Adaptació canvi climàtic



Dinàmica de participació

• Arbre de propostes

• Primera part: anàlisi
• Identificar la problemàtica, les 

causes i efectes sobre la 
temàtica a tractar

• Segona part: propostes

• Valoració final de les principals 
conclusions

• Cloenda

1. (Problema)………………………..degut a que (causa)………………………………….i això genera………………………………………..
2. Construcció d’edificis dins les planes d’inundació dels torrents degut a que abans no es tenien en compte aquests 

fenòmens i això genera danys materials i humans quan hi ha inundacions. 
* Prendre mesures preventives per evitar danys humans (sistemes d’alerta dins els torrents i millora de previsió 
meteorològica).
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5.5 ANNEXES PRESENTATS PER YOLANDA BALLESTER (ALARÓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
INFORME TÈCNIC SOBRE LA DELIMITACIÓ GRÀFICA DE CATEGORIES DE 

SÒL RÚSTIC SEGONS EL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA 
 
 

La Norma 14 del Pla Territorial de Mallorca, regula la “Delimitació gràfica de les 
categories de sòl rústic”  
 

1. La delimitació gràfica de les diverses categories de sòl apareix en els plànol 1, 
E 1:25000 «Àrees de desenvolupament urbà i categories del sòl rústic». 

En el sòl rústic comú distingeix les següents subcategories: 
a. Dins la categoria de Sòl rústic de Règim General (SRG), s’ha 

diferenciat el Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F), format per àrees 
majoritàriament ocupades per masses forestals i de bosc baix, de més de vint 
hectàrees i no incloses en les àrees d’especial protecció de la Llei 1/1991, de 30 
de gener,d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial 
Protecció de lesIlles Balears. 

b. Dins de la categoria d’Àrees d’Interès Agrari (AIA) s’han diferenciat 
dues subcategories: Àrees d’Interès Agrari Extensives (AIA-E), amb cultius de 
vinya i oliverar i les Àrees d’Interès Agrari Intensives (AIA-I), amb cultius de 
regadiu. 

 
En base a aquesta definició del propi Pla Territorial de Mallorca, el sòl rústic de 

Règim General Forestal (SRG-F) ha d’estar format per àrees majoritàriament ocupades 
per masses forestals. En canvi, al pólígon 4 d’Alaró aquesta delimitació gràfica està 
desplaçada respecte a la realitat física del terreny; de manera que algunes parcel·les 
queden afectades per dues categories limítrofes, Àrea d’Interès Agrari Extensiva (AIA-
E) i Sòl Rústic de Règim General Forestal (SRG-F). 
 
A la fotografia aèria de la zona es podem veure els límits naturals entre aquestes dues 
categories: 
 

- Les parcel·les 360, 372 i 373 contenen massa arbòria que a la delimitació gràfica 
del PTI està grafiada com a AIA, quan ha de ser SRG-F. 

- Per altra banda, el límit oest del sòl amb categoria SRG-F al polígon 4, està 
grafiat més enllà de les parcel·les 638, 639 i 85 quan a la realitat podem veure 
que la massa forestal acaba al límit d’aquestes parcel·les. 

- Finalment es veuen afectades les parcel·les 336, 337, 338, 339 i 340, que han de 
tenir categoria d’AIA fins al seu límit sud segons es pot percebre a la realitat. A 
la fotografia aèria podem veure com la massa forestal comença a la parcel·la 317 
que limita amb el sud de les anomenades parcel·les afectades.  

 
 

Alaró, 12 de maig de 2010 
L´Arquitecta Municipal 

Yolanda Ballester Simonet 
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Projecció UTM Fus31. Datum ETRS89
Escala 1:10.000

Visor Pla territorial insular de Mallorca

[

Aquest document té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant. A més de la informació de la llegenda pot aparèixer impresa informació de la IDEIB (WMS Topogràfic 1:5.000 i WMS Ortofoto 2015)

Departament d'Urbanisme i Territori

Pla territorial insular de Mallorca
Aprovat definitivament el 13/12/2004. Inclou la
modificació núm. 1 aprovada el 3/6/2010 i la
modificació núm. 2 aprovada el 13/1/2011

Normativa relacionada                                               
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5.6 ENQUESTA SOBRE EL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA 
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Gaspar Oms 9, Local 4. 07300, Inca 

Tel.971 50 60 68 – 636 979 418 

info@gram.cat 

www.gram.cat 

 


