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Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, d’aprovació defi-
nitiva de la ‘Modificació número 2 del Pla territorial insular de
Mallorca’.

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 13 de gener de 2011, ha
adoptat, entre d’altres, els següents acords:

‘1r.- Aprovar definitivament, d’acord amb el que s’estableix en l’article 10
de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, la Modificació
número 2 del vigent Pla territorial insular de Mallorca (aprovació definitiva de
13 de desembre de 2004, BOIB 188 Ext, de 31 de desembre de 2004), amb l’ob-
jecte i abast que defineix la documentació tècnica que com a annex forma part
d’aquest acord, i que s’integra per: [I] Memòria; [II] Normes d’ordenació; [III]
Annex III: Àmbits d’intervenció paisatgística; [IV] Documentació gràfica; [V]
Memòria ambiental; i [VI] Annex I: Àrees de Reconversió Territorial (ART).

2n.- Encomanar al Departament de Territori la redacció del text consoli-
dat de les normes d’ordenació del Pla territorial insular de Mallorca que incor-
porin les modificacions número 1 i número 2 aprovades definitivament, amb la
finalitat de facilitar la comprensió del text vigent desprès d’ambdues modifica-
cions. D’aquest text consolidat se’n farà l’oportuna difusió.

3r.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als
efectes prevists a l’article 3.2 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’Ordenació Territorial, tot assenyalant que l’entrada en vigor de la modificació
aprovada definitivament es produeix a partir del dia següent a l’esmentada
publicació, sense perjudici dels efectes derivats de l’acord de la seva aprovació
inicial, en els termes legalment establerts.

4t.- Notificar aquest acord a totes les persones que constin com a interes-
sades dins del procediment administratiu, donant-los trasllat particularitzat de la
resposta a les al·legacions que haguessin formulat.’

El que es fa públic de conformitat i als efectes prevists en l’article 3.2 de
la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial, pel que fa a l’en-
trada en vigor d’aquest Pla; i de conformitat amb allò que es preveu en l’article
92.4 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, pel que fa a la posada
a disposició del públic del Pla aprovat i de la documentació ambiental legalment
prevista.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden inter-
posar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent al
de la publicació de la present resolució.

b) El RECURS DE REPOSICIÓ potestatiu davant el Plenari del Consell
de Mallorca (òrgan que ha dictat la resolució), en el termini d’UN MES, comp-
tador a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Contra la
desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia
següent a la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs
sense que s’hagi notificat la resolució).

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Palma, 18 de gener de 2011

El secretari general,
Jeroni M. Mas Rigo

Annex

Modificació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca

II. Normes d’ordenació

Modificació de les normes d’ordenació del Pla territorial insular de
Mallorca (PTIM)

II.1. Introducció

De conformitat amb el contingut de la proposta justificativa de la modifi-
cació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca (MD2PTIM), que s’inclou
a la Memòria [I] cal modificar diferents aspectes de les normes d’ordenació del
PTIM vigent, com també algunes de les disposicions addicionals i transitòries,
així com crear-ne de noves. La modificació proposada incideix i afecta parcial-
ment el marc normatiu original, però aquesta nova redacció de la normativa del
Pla és necessària per tal de definir amb precisió les noves determinacions pre-
vistes.

Igualment aquesta modificació normativa es formula amb la finalitat de
que puguin ser eficaces les noves propostes realitzades, com també per millorar
alguns aspectes que calia corregir i que la pràctica de gestió del Pla al llarg de
cinc anys han posat de manifest.

D’altra banda en el nou articulat proposat es defineix el contingut de les
normes modificades segons tenguin la categoria d’Aplicació Plena (AP),
d’Eficàcia Directiva (ED) o d’Eficàcia Indicativa (EI), de conformitat amb allò
que es disposa en la norma 3 del PTIM.

II.2. Modificació de les normes d’ordenació

Es modifiquen les normes d’ordenació del Pla territorial insular de
Mallorca, en els punts i amb el contingut que s’especifica a continuació:

Norma 3. Contingut (AP)

Apartat 2. Es modifica l’apartat 2.d de la norma 3, que resta amb el con-
tingut següent:

‘d. Els annexos:
Annex I. Àrees de reconversió territorial (AP)
Annex II. Àrees afectades per les Normes territorials cautelars (AP)
Annex III. Àmbits d’intervenció paisatgística (AP)’

Apartat 3. Es modifica l’apartat 3.b de la norma 3, que resta amb el con-
tingut següent:

‘b. Normes d’Eficàcia Directiva (ED): són aquelles determinacions gràfi-
ques i escrites que les administracions públiques i els particulars han de respec-
tar mitjançant el desenvolupament corresponent a través d’un instrument d’or-
denació o, si escau, a través d’una disposició administrativa que legalment sigui
procedent. Aquestes determinacions són vinculants i prevalen sobre el planeja-
ment general municipal i sobre els Plans directors sectorials que són competèn-
cia del Consell Insular, i  s’hauran d’incorporar necessàriament amb l’adaptació
del planejament urbanístic a aquest Pla territorial insular o amb la primera modi-
ficació o revisió que es tramiti dels esmentats instruments d’ordenació. En tant
no s’incorporin, es desenvolupin o es concretin en els instruments urbanístics i
d’ordenació territorial esmentats, aquestes normes d’eficàcia directiva (ED) tin-
dran caràcter supletori vinculant i seran d’aplicació directa en els termes i amb
l’abast que es desprengui del seu contingut.’

Norma 6. Creixement turístic, residencial o mixt (ED)

Apartat 1. Es modifica la taula de determinació de la quantitat d’hectàre-
es de creixement de sòl de reserva i dotacional (Ha ART/R-D) de la Norma 6.1
que, pel que fa als municipis on es produeixen canvis en aquest sentit fruit de
l’alteració en el règim de les ART a l’actual MD2PTIM, resta amb el contingut
següent:

‘(...)
Municipi(*) Ha ART R-D Ha CNV
Alcúdia 15,43 10,19
Calvià 52,82 31,04
Campos 2,00 19,06
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Capdepera 7,21 10,96
Felanitx 2,14 24,03
Llucmajor 14,23 18,89
Manacor 16,89 37,43
Marratxí 5,00 24,16
Palma 24,40 211,53
Pollença 13,38 20,61
Sant Llorenç 6,40 10,21
Santa Margalida 7,46 7,64
Santanyí 5,36 22,06
Sóller 2,87 18,10
Son Servera 9,78 13,45
(...)’

Igualment es modifica la taula pel que fa a l’assignació de sostre màxim
de creixement no vinculat a actuacions en execució del Pla d’ordenació de l’o-
ferta turística ni a nous creixements lligats a les Àrees de reconversió territorial,
fruit d’una esmena d’errada material en el còmput de superfície de sòl de des-
envolupament urbà de referència, que resta amb el contingut següent:

‘(...)
Municipi(*) Ha ART R-D Ha CNV
Selva 0 7,86
(...)’
(*) La resta de municipis no inclosos en aquestes taules de modificació no
experimenten canvis.

Títol IV

Es modifica l’enunciat del Títol IV que passa a ser el següent:

‘ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL I ÀMBITS
D’INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA’

Norma 39. Enumeració (ED)

Títol. Es modifica el títol de la norma 39 que queda redactat de la mane-
ra següent:

‘Norma 39. Enumeració (ED, excepte apartat 4 AP)’

Apartat 1. Es modifica l’apartat 1 de la norma 39, que queda redactat de
la manera següent:

‘1. Per tal de dur a terme operacions d’esponjament, implantació o millo-
ra d’equipaments, infraestructures i dotacions de serveis, a les àrees de desen-
volupament urbà, i de dur a terme operacions de millora del paisatge urbà i rural,
el Pla crea les Àrees de Reconversió Territorial següents:

ART 1. ANEI Serra de Tramuntana, valorització i restauració ecològica i
ambiental.

ART 2. ANEI Barrancs de Son Gual i Xorrigo, valorització i restauració
ecològica i ambiental.

ART 3. ANEI Massís de Randa, valorització i restauració ecològica i
ambiental.

ART 4. ANEI Na Borges, valorització i restauració ecològica i ambiental.
ART 5. Connectors paisatgístics locals.
ART 6. Connector paisatgístic lineal na Borges – massís de Randa.
ART 7. Cimentera de Lloseta, adequació ambiental de l’entorn.
ART 11. Operacions estratègiques en els tres nodes territorials de l’illa:
11.1. Façana d’Inca
11.2. Façana de Manacor
11.3. Reconversió de la Via de Cintura de Palma
ART 12. Centres històrics degradats:
12.2. Centre històric d’Inca
12.3. Centre històric de Manacor’

Nou apartat 4. S’afegeix un apartat 4 (AP) a la norma 39, amb el redactat
següent:

‘4. Les accions d’intervenció i de millora paisatgística a desenvolupar en
el marc d’allò establert en el Conveni europeu del paisatge donat a Florència el
20 d’octubre de 2000 i a la legislació, estratègies i instruments d’ordenació que
el despleguin, es podran realitzar, entre d’altres opcions, mitjançant la configu-
ració dels Àmbits d’intervenció paisatgística (AIP) que crea aquest Pla, de con-
formitat amb el contingut detallat a l’Annex III (AP), i que són els següents:

AIP I Entorns de la Real

AIP II Entorns de Son Reus
AIP III Connexió Palma – Marratxí (entorns del Torrent Gros)
AIP IV Connexió Son Servera – Sant Llorenç (Cala Millor)
AIP V Antiga central tèrmica d’Alcudia i entorns
Els AIP es desenvoluparan mitjançant plans especials elaborats, tramitats

i aprovats pel Consell Insular de Mallorca, a excepció del que hagi de desenvo-
lupar l’AIP I ‘Entorns de la Real’ que serà elaborat i tramitat per l’Ajuntament
de Palma sens perjudici de la seva aprovació definitiva per part del Consell
Insular. Aquests plans especials, de tramitació i aprovació qualificada, preval-
dran per sobre del planejament urbanístic municipal, i no requereixen la prèvia
adaptació del planejament urbanístic municipal. En tot cas, una vegada adoptat
l’acord d’aprovació inicial, serà preceptiu sol·licitar informe als ens locals afec-
tats, el qual resultarà vinculant en allò que sigui de la seva plena competència;
no obstant l’anterior, caldrà realitzar les consultes preliminars escaients amb els
esmentats ens locals durant la fase de redacció prèvia a l’aprovació inicial.
Igualment, en el marc del principi de col·laboració, els ens locals implicats
podran subscriure convenis amb el Consell per tal de regular, si s’escau, el marc
de participació en la redacció del pla especial i el seu futur desplegament.
Correspon al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació definitiva d’aquests Plans
especials.’

Norma 40. Desenvolupament i execució (AP)

Apartat 2. Es modifica l’apartat 2 de la norma 40, que queda redactat de
la manera següent:

‘2. A l’efecte de l’execució de les Àrees de reconversió territorial, se’n
distingeixen les d’actuació directa i les d’actuació diferida:

a. Les ART directes són aquelles que per a desenvolupar-les i executar-les
no precisen d’alteració del règim existent de classificació del sòl, per la qual
cosa no necessitaran complir amb el requisit d’incorporació prèvia al planeja-
ment general.

b. Les ART diferides són les que per poder desenvolupar-les i executar-les
necessiten incorporar-se prèviament al planejament general en el moment de la
seva adaptació completa al Pla territorial insular.

En el segon cas, el planejament general municipal, per desenvolupar Plans
de reconversió territorial (PRT), podrà delimitar unitats d’actuació discontínues
que continguin l’àrea territorial subjecta a reconversió segons aquest Pla terri-
torial insular i altres sòls de futur desenvolupament urbà necessaris per poder
dur a terme els objectius de reconversió.’

Apartat 3. Es modifica l’apartat 3 de la norma 40, que queda redactat de
la manera següent:

‘3. Les Àrees de reconversió territorial d’actuació directa són:
ART 1: ANEI Serra de Tramuntana, valorització i restauració ecològica i

ambiental.
ART 2: ANEI Barrancs de Son Gual i Xorrigo, valorització i restauració

ecològica i ambiental.
ART 3: ANEI Massís de Randa, valorització i restauració ecològica i

ambiental.
ART 4: ANEI Na Borges, valorització i restauració ecològica i ambiental.
ART 5: Connectors paisatgístics locals.
ART 6: Connector paisatgístic lineal na Borges – massís de Randa.
ART 7: Cimentera de Lloseta, adequació ambiental de l’entorn.’

Apartat 5. Es modifica l’apartat 5 de la norma 40, que queda redactat de
la manera següent:

‘5. Fins que no es produeixi el desenvolupament reglamentari esmentat en
la Disposició addicional segona de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius
d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, els Plans de
reconversió territorial i els Projectes de millora territorial es formularan mitjan-
çant Plans especials que hauran de ser aprovats definitivament pel Consell
Insular de Mallorca. Quan l’àmbit afectat per l’ordenació es refereixi a àrees de
reconversió territorial d’actuació directa, l’elaboració, tramitació i aprovació
correspondrà en tot cas al Consell Insular de Mallorca i serà preceptiu sol·lici-
tar informe als ens locals afectats una vegada adoptat l’acord d’aprovació ini-
cial; d’altra banda, les administracions locals implicades podran subscriure con-
venis amb el Consell per tal de regular el marc de participació en la redacció del
pla especial.’

Norma 49. Rutes d’interès cultural (ED)

Nou apartat 3. S’afegeix un apartat 3 a la norma 49, amb el redactat
següent:

‘3. Els Plans especials de desenvolupament d’aquestes rutes seran vincu-
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lants per al planejament urbanístic municipal i n’establiran de forma detallada
el seu traçat, podent incorporar de forma justificada nous elements, alternatives
o variants en el seu desplegament per a un millor compliment dels objectius
assenyalats. Quan l’elaboració, tramitació i aprovació correspongui al Consell
Insular de Mallorca, serà preceptiu sol·licitar informe als ens locals afectats una
vegada adoptat l’acord d’aprovació inicial; d’altra banda, es podran subscriure
convenis entre el Consell i les administracions locals implicades per tal de regu-
lar el marc de participació en la redacció i desplegament posterior dels plans
especials.’

Norma 50. Rutes d’interès paisatgístic (ED)
Nou apartat 3. S’afegeix un apartat 3 a la norma 50, amb el redactat

següent:
‘3. Els Plans especials de desenvolupament d’aquestes rutes seran vincu-

lants per al planejament urbanístic municipal i n’establiran de forma detallada
el seu traçat, podent incorporar de forma justificada nous elements, alternatives
o variants en el seu desplegament per a un millor compliment dels objectius
assenyalats. Quan l’elaboració, tramitació i aprovació correspongui al Consell
Insular de Mallorca, serà preceptiu sol·licitar informe als ens locals afectats una
vegada adoptat l’acord d’aprovació inicial; d’altra banda, es podran subscriure
convenis entre el Consell i les administracions locals implicades per tal de regu-
lar el marc de participació en la redacció i desplegament posterior dels plans
especials.’

Norma 52. Propostes relatives a carreteres (ED, excepte punt 3 EI)

Paràgraf inicial. Es modifica el primer paràgraf de la norma 52, que queda
redactat de la manera següent:

‘Les actuacions i propostes destinades a la millora de la xarxa de carrete-
res s’agrupen en: propostes de millora de capacitat viària i proposta de vies
parc.’

Apartat 1. Es modifica l’apartat 1 ‘Propostes de millora de capacitat vià-
ria’ de la norma 52, que queda redactat de la manera següent:

‘1. Propostes de millora de capacitat viària
Aquest Pla fa seves les propostes contingudes en el vigent Pla director

sectorial de carreteres aprovat el 3 de desembre de 2009 (BOIB Núm. 183, de
17-12-2009), pel que fa a l’ordenació relativa al programa d’actuació de la fase
I (horitzó 2016) i les resultants de l’aplicació de la seva norma 7.’

Apartat 2. Se suprimeix l’apartat 2 ‘Variants de carreteres’ de la norma 52,
que resta sense contingut.

Apartat 4. Se suprimeix l’apartat 4 ‘Segon cinturó de Palma’ de la norma
52, que resta sense contingut.

Norma 60. Pla d’ordenació de l’oferta turística de l’illa de Mallorca (ED,
sense perjudici del que disposa la Disposició transitòria primera)

Apartat 2. Se suprimeix íntegrament l’apartat 2 referit a la possibilitat de
canvi d’ús dels establiments d’allotjament turístic donats de baixa a ús residen-
cial, que resta sense contingut.

Nou paràgraf. S’afegeix un nou apartat 4 a la norma 60, amb la redacció
següent:

‘4. Pel que fa a les determinacions particulars de la zona turística número
32 de es Trenc, ses Covetes, sa Ràpita i s’Estanyol, entre tant no es produeixi
una revisió del POOT, s’estarà a allò que es preveu en la Disposició addicional
vuitena d’aquest Pla territorial insular.’

Norma 62. Pla director sectorial de carreteres (ED)

Segon paràgraf. Se suprimeix el paràgraf segon de la norma 62, que resta
sense contingut.

Nous paràgrafs. S’afegeixen dos nous paràgrafs a la norma 62 (ED), amb
la redacció següent:

‘L’ordenació sectorial de carreteres haurà d’integrar els principis de mobi-
litat sostenible i segura i caldrà que incorpori mesures d’interacció positiva amb
opcions de mobilitat no motoritzada –vials no motoritzats- o de transport públic
inclosa la intermodalitat. En aquest sentit s’entén per mobilitat sostenible i segu-
ra: el conjunt d’intervencions que ha de permetre moure’s d’una manera segura,
econòmica i eficient sense sacrificar altres valors humans i ecològics.

Igualment la planificació i l’execució del sistema viari previst en el Pla
director sectorial de carreteres hauran de preveure la integració paisatgística i la
integració d’altres infrastructures existents per tal de minimitzar l’impacte
visual global i harmonitzar el conjunt amb l’entorn.’

Norma 70. Principis rectors (AP)

Apartat 2. Es modifica l’apartat 2 de la norma 70, que queda redactat de
la manera següent:

‘2. El Consell Insular de Mallorca podrà crear i mantenir, mitjançant qual-
sevol de les fórmules organitzatives o de contractació legalment admissibles, els
òrgans següents:

a) una oficina tècnica d’assessorament, seguiment i gestió del Pla, amb les
funcions que, dins aquests àmbits, se li assignin en el moment en què es creï.

b) una oficina tècnica o observatori d’assessorament, seguiment i gestió
de la política de paisatge de Mallorca, fonamentada en les bases estratègiques
que s’elaborin en desenvolupament del Conveni europeu del paisatge, i en les
propostes d’actuació relacionades amb aquesta política que es contenen en
aquest Pla. Aquest òrgan desenvoluparà les funcions que se li assignin en el
moment en què es creï.’

Disposició addicional tercera – Adaptació del planejament general muni-
cipal (AP)

Apartat 2. Se suprimeix íntegrament l’apartat 2 de la disposició addicio-
nal tercera, que resta sense contingut.

Nou apartat 4 bis. S’afegeix un nou apartat 4 bis (AP), amb la redacció
següent:

‘No obstant allò establert en l’apartat anterior, els projectes d’elaboració,
revisió i/o modificació de planejaments generals que es trobaven en fase de tra-
mitació a la data de la publicació en el BOIB de l’acord del Ple del Consell
Insular de Mallorca de 3 de juny de 2010, moment de l’aprovació inicial de la
modificació número 2 d’aquest Pla (BOIB núm. 90 de 15 de juny de 2010), es
poden continuar tramitant i ser objecte d’aprovació definitiva, sempre que a
l’esmentada data hagués finalitzat el període d’informació pública en el proce-
diment administratiu corresponent.’

Nou apartat 8. S’afegeix un nou apartat 8 (AP), amb la redacció següent:

‘8. Pel que fa als Àmbits d’intervenció paisatgística (AIP) totes les figu-
res d’ordenació, gestió o desenvolupament urbanístic que s’hagin d’executar
dins la delimitació de cadascun d’aquests AIP, podran tramitar-se i aprovar-se en
els termes i amb les condicions que estableixi l’escaient Pla especial previst a la
norma 39. Mentre no s’aprovi definitivament l’esmentat Pla especial caldrà
estar a allò que es preveu en la disposició transitòria desena d’aquest Pla terri-
torial.’

Nou apartat 9. S’afegeix un nou apartat 9 (AP), amb la redacció següent:

‘9. Pel que fa als àmbits territorials afectats per les Àrees de reconversió
territorial eliminades per la modificació número 2 del PTIM, llevat de disposi-
ció en contrari, regirà el règim que s’hagi previst a l’adaptació del planejament
municipal aprovada definitivament amb anterioritat a la modificació núm.2 del
PTIM, a excepció de l’àmbit de l’antic sector AS-16 de les Normes subsidiàries
d’Alcúdia el qual deixarà d’estar vinculat pel PTIM a la qualificació de sistema
general d’espai lliure, i l’àmbit de la unitat d’actuació UA-5 (antiga UA-8
Sector AS-10) ambdós desvinculats d’operacions de reconversió territorial d’a-
quest Pla, i així haurà de ser recollit pel planejament urbanístic municipal.

Pel que fa als instruments generals de planejament municipal ja adaptats
al PTIM al moment de l’entrada en vigor de la modificació número 2, no cal que
s’adaptin novament al nou règim derivat d’aquesta modificació fins que no pro-
cedeixin a una revisió del planejament o a una modificació puntual que afecti
totalment o parcialment l’àmbit afectat per la modificació. No obstant l’anterior,
atesa la prevalença de les disposicions dels plans territorials insulars sobre el
planejament municipal, en tot allò que pugui resultar contradictori s’aplicaran
directament les disposicions del PTIM o, en tot cas, el règim urbanístic més res-
trictiu. Mentre no s’hagi procedit a l’adaptació del planejament municipal, les
intervencions urbanístiques a realitzar dins els àmbits afectats per la modifica-
ció número 2 se sotmetran a informe previ i preceptiu del Consell Insular de
Mallorca.’
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Disposició addicional quarta – Classificacions de sòl de determinades
àrees o sectors (AP)

Apartat 2. Se suprimeix íntegrament l’apartat 2 de la disposició addicio-
nal quarta, que resta sense contingut.

Disposició addicional sisena – Normes específiques sobre creixement
dels municipis d’Estellencs i Selva (AP)

Es modifica el seu contingut que passa a tenir la redacció següent:

‘Els creixements de sòl assignats a Estellencs (0,51 ha) i a Selva (7,86 ha)
a la norma 6 es determinen tenint en compte que el sòl urbà existent d’aquests
municipis té, respectivament, una superfície de 5,28 ha i de 52,41 ha. Si, com a
resultat de l’aprovació definitiva dels seus planejaments generals, el seu sòl urbà
existent superés aquestes quantitats, el creixement possible seria el resultat de
restar a la suma del sòl urbà existent considerat per aquest Pla més la del crei-
xement assignat, la superfície de sòl urbà prevista en els instruments de plane-
jament esmentats.’

Disposició addicional vuitena – Determinacions particulars per a la zona
turística 32 del POOT (AP) 

S’afegeix una nova disposició addicional vuitena (AP) amb el contingut
següent:

‘Pel que fa a l’aplicació del Pla d’ordenació de l’oferta turística (POOT)
al terme municipal de Campos, i més concretament a la subzona 32.1 de sa
Ràpita, s’estarà al règim següent:

1. El planejament urbanístic municipal, sense necessitat de modificació
prèvia del POOT, haurà d’ordenar les àrees de desenvolupament urbà d’aquest
àmbit de conformitat amb les condicions següents:

- Es podran realitzar desenvolupaments urbanístics de tipus turístic o dota-
cional, sense necessitat de vinculació a operacions de reconversió turística dins
la mateixa zona, en el marc d’allò que disposa l’article 52 de la Llei 2/1999, de
24 de març, general turística de les Illes Balears.

- Els nous desenvolupaments urbanístics només podran incloure establi-
ments d’allotjament turístic d’alta qualitat, amb hotels de 5 estrelles o categoria
equivalent, o bé establiments d’ús dotacional.

- Es fixa el límit total màxim de 2.100 places turístiques per a la subzona
32.1 de sa Ràpita, que en cap cas podran superar el conjunt de les previsions de
l’ordenació urbanística municipal.

- No es podran fixar nous creixements de tipus residencial.

2. Pel que fa a la resta de condicions s’estarà al règim del Pla d’ordenació
de l’oferta turística (POOT) aplicable en cada cas.

3. Per a les zones de nou desenvolupament urbanístic es tindran en comp-
te les següents mesures d’adequació a l’ambient:

- Es crearan àrees enjardinades en les principals zones arbrades existents
i en les àrees de major intervisibilitat. S’hi utilitzaran preferentment espècies
vegetals autòctones amb baix consum d’aigua i sistemes de reg de baix consum.

- Com a mínim el 40% del terreny no ocupat per l’edificació ni les infraes-
tructures o vials serà permeable.

- Es mantindran els cursos d’aigua existents en el seu estat natural, adop-
tant les mesures preventives necessàries contra els riscos d’inundació d’acord
amb el seu règim hidràulic.

- S’incorporaran paràmetres d’adequació visual de les edificacions i ins-
tal·lacions per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic.

- En el disseny de les edificacions i altres instal·lacions s’aplicaran les
mesures bioclimàtiques contingudes a la norma 42 d’aquest Pla.

- S’adoptaran com a mínim les mesures preventives de la contaminació
lumínica i acústica descrites a les normes 44 i 45 d’aquest Pla.

- Es reservarà espai suficient per a la recollida selectiva de residus prote-
git de visuals.

- Si n’és el cas es procurarà l’harmonització de les actuacions d’urbanit-
zació amb els sòls rústics confrontants, incorporant mesures de respecte, acces-
sibilitat i educació ambiental en relació als espais naturals protegits.

- A les urbanitzacions i als habitatges ubicats dins o al voltant de zona
forestal és obligatori incloure mesures d’autoprotecció contra el risc d’incendi,
d’acord amb allò que s’estableix en el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual
es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activi-
tats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal i en el Decret 101/1993,
de 2 de setembre, pel qual s’estableixen noves mesures preventives en la lluita
contra els incendis forestals.

- En produir-se l’adaptació del planejament urbanístic de Campos al Pla

territorial insular de Mallorca s’haurà de reconsiderar la classificació dels sec-
tors no desenvolupats de sa Ràpita als efectes de preservar el seu estat natural
quan no hagin estat objecte de transformació urbanística.’

Disposició addicional novena – Supressió i modificació de determinades
fitxes de l’Annex I i substitució de documentació gràfica del Pla (AP)

S’afegeix una nova disposició addicional novena (AP) amb el contingut
següent:

‘Queden suprimits de l’Annex I d’aquest Pla, els criteris generals i les fit-
xes particulars corresponents a les Àrees de reconversió territorial eliminades
per la modificació número 2 d’aquest Pla territorial insular, i més concretament
les següents: ART 8.1, ART 8.2, ART 8.3, ART 8.4, ART 8.5, ART 8.6, ART 8.7,
ART 8.8, ART 8.9, ART 8.10, ART 8.11, ART 8.12, ART 8.13, ART 9.1, ART
9.2, ART 10.1, ART 10.2, ART 10.3, ART 10.4, ART 10.5, ART 10.6, ART 10.9
i ART 12.1. A la vegada queda modificada la fitxa corresponent a l’ART 1, que
queda substituïda per la seva nova fitxa correlativa.

Igualment, els següents fulls del contingut documental del Pla territorial
insular de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de 13 de
desembre de 2004:

- 644-6, 644-9, 645-7, 670-8, 671-7, 698-2, 698-5, 698-6, 698-8, 700-5,
700-6, 723-3, 724-5 i 724-8 del Plànol 1 ‘Àrees de desenvolupament urbà i cate-
gories del sòl rústic’,

- 644-6, 645-7, 698-2, 698-5, 698-6, 723-3, 724-5 i 724-8 del Plànol 2
‘Àrees de Prevenció de Riscs’,

- i el plànol 4 E: 1/100.000 ‘Infraestructures de comunicació’ de la docu-
mentació gràfica del Pla,

queden substituïts pels nous fulls correlatius inclosos al document ‘[IV]
Documentació gràfica’ de la modificació número 2 del Pla territorial insular de
Mallorca.’

Disposició addicional desena – Nou Annex III: fitxes dels Àmbits d’in-
tervenció paisatgística –AIP-. (AP)

S’afegeix una nova disposició addicional desena (AP) amb el contingut
següent:

‘S’afegeixen al Pla, mitjançant l’Annex III, les fitxes corresponents als
Àmbits d’intervenció paisatgística (AIP) següents: AIP I Entorns de la Real, AIP
II Entorns de Son Reus, AIP III Connexió Palma – Marratxí (entorns del Torrent
Gros), AIP IV Connexió Son Servera – Sant Llorenç (Cala Millor) i AIP V
Antiga central tèrmica d’Alcudia i entorns. Per a futures incorporacions d’AIP
caldrà una modificació puntual del Pla territorial insular que creï les noves fit-
xes a l’Annex III i les enunciï a les normes corresponents.’

Disposició addicional onzena – Instruccions tècniques del PTIM -. (AP)

S’afegeix una nova disposició addicional onzena (AP) amb el contingut
següent:

‘Correspon al Ple del Consell Insular de Mallorca, a proposta de la
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric,
l’aprovació d’instruccions tècniques relatives al desenvolupament d’aspectes
concrets de l’execució i gestió de les determinacions del PTIM, tant gràfiques
com escrites, en relació al seu aclariment, la seva millora tècnica, l’adaptació a
normativa vinculant sobrevinguda que no suposi modificacions substancials, o
la correcció d’errades materials que es detectin.’

Disposició addicional dotzena – Reconversió residencial a les zones turís-
tiques de municipis amb planejament adaptat al PTIM. (AP)

S’afegeix una nova disposició addicional dotzena (AP) amb el contingut
següent:

‘1. Els instruments generals de planejament municipal adaptats al PTIM
en data 3 de juny de 2010, moment de l’aprovació inicial de la modificació
número 2 d’aquest Pla, en podran classificar nou sòl de creixement residencial
vinculat a les àrees de les zones turístiques a reconvertir ja delimitades, amb les
condicions següents:

a. Les operacions de reconversió no es faran de forma individualitzada
sinó en el marc del desenvolupament dels instruments de planejament i gestió
previstos per al desplegament d’aquestes ART. Amb aquesta finalitat es delimi-
taran pel planejament de desenvolupament les unitats d’actuació que vinculin
les operacions de reconversió, que podran ser de tipus discontinu.

b. En cap cas podrà suposar un augment del número de places residencials
de l’àmbit.
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c. La parcel·la de l’edifici residencial a reconvertir es destinarà a espai
lliure i/o equipament i serà de cessió gratuïta i lliure de càrregues a l’ajuntament,
en el marc de la gestió urbanística. En cas de necessitat de demolició de l’im-
moble a reconvertir, serà a càrrec de l’operació de reconversió.

d. Es mantindrà una densitat màxima de 60 hab/Ha per als nous creixe-
ments o la que legalment es determini.

e. L’aprofitament global màxim dels nous creixements en cap cas podrà
superar 0,4 m2/m2.

f. Es reservarà un mínim d’un 30 % del total de l’àmbit de reconversió per
a equipaments públics i dotacions de cessió gratuïta i lliure de càrregues a l’a-
juntament, incloses les reserves establertes per la normativa vigent.

g. Es podrà destinar un màxim d’un 40% del nou sòl de creixement a usos
residencials, sobre els quals s’haurà de preveure la reserva per a habitatge de
protecció pública que determini la legislació vigent.

h. La resta de sòl patrimonialitzable es podrà destinar a equipaments pri-
vats o usos complementaris.

i. Com a màxim es podrà patrimonialitzar un 50% del sòl del total dels
àmbits de reconversió.

2. Igualment es podrà procedir a la implantació de nous usos residencials
mitjançant operacions d’intercanvi incloses dins de l’àmbit d’un Pla especial de
reforma interior delimitat per planejament adaptat al Pla d’ordenació de l’ofer-
ta turística i a aquest Pla territorial, en execució d’aquell, on el referit planeja-
ment de desenvolupament regularà específicament i detallada els canvis d’ús
dels establiments d’allotjament turístic a edificis residencials atenent a la inci-
dència de l’edifici renovat dins el teixit urbà objecte de reforma interior, sobre
tot, entre d’altres, en l’adequació dels serveis urbanístics, els espais lliures
públics i els equipaments. Les places donades de baixa podran ser utilitzades a
qualsevol lloc de l’illa de Mallorca, segons regula la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears.

3. Per a operacions d’intercanvi emparades en actuacions de reconversió
dins d’un àmbit d’Àrea de reconversió territorial, es procedirà d’acord amb allò
descrit a l’apartat anterior amb la particularitat que les places donades de baixa
s’han d’utilitzar dins el mateix àmbit d’actuació, que pot ser discontinu i que
contengui l’àrea territorial subjecta a la reconversió i altres sòls de futur desen-
volupament urbà.’

Disposició transitòria vuitena – Suspensió de projectes de transformació
de sòl a les ART d’actuació directa. (AP)

Títol. Es modifica el títol de la disposició transitòria vuitena que queda
redactat de la manera següent:

‘Disposició transitòria vuitena – Règim de suspensió a les àrees de recon-
versió territorial (ART). (AP)’

Contingut. Es modifica el seu contingut que passa a tenir la redacció
següent:

‘Pel que fa als àmbits espacials de les àrees de reconversió territorial dife-
rides queda suspesa la tramitació i l’aprovació dels projectes o instruments que
impliquin la transformació urbanística del sòl dins d’aquests àmbits, com també
els d’edificació o d’implantació d’usos a sòl rústic, mentre no es produeixi l’a-
daptació del planejament general a les seves determinacions.

No obstant l’anterior, la suspensió esmentada no serà d’aplicació als casos
que afectin en exclusiva als usos admesos al sòl rústic i als condicionats rela-
cionats amb la protecció i educació ambiental, amb el sector primari o amb el
secundari de trasformació agrària, a infraestructures i equipaments d’ús públic
previstos als seus respectius instruments sectorials o municipals d’ordenació, i
als sòls urbans consolidats. En aquests casos es podran tramitar i aprovar –els
esmentats projectes o instruments- previ informe preceptiu favorable del
Departament del Consell de Mallorca competent en ordenació del territori, que
haurà d’analitzar la seva compatibilitat amb els objectius, principis rectors i
directrius d’ordenació de cada ART. Aquest informe s’haurà d’emetre en el ter-
mini màxim de quaranta-cinc dies.’

Disposició transitòria desena – Règim de suspensió als àmbits d’interven-
ció paisatgística (AIP). (AP)

S’afegeix una nova disposició transitòria desena (AP) amb el contingut
següent:

‘Els Plans especials dels AIP –prevists en l’apartat 4 de la norma 39 d’a-
quest Pla territorial insular- s’hauran d’aprovar inicialment abans que transco-
rrin dos anys comptats a partir de l’endemà de la publicació al BOIB de l’acord

d’aprovació definitiva de la Modificació número 2 del PTIM. Durant aquest
període de dos anys se suspèn la tramitació i aprovació dels instruments i pro-
jectes que impliquin transformació urbanística del sòl dins la delimitació de
l’AIP, com també els d’edificació o d’implantació d’usos a sòl rústic. La sus-
pensió esmentada no serà d’aplicació als casos que afectin en exclusiva als usos
admesos al sòl rústic i als condicionats relacionats amb la protecció i educació
ambiental, amb el sector primari o amb el secundari de trasformació agrària, a
infraestructures i equipaments d’ús públic previstos als seus respectius instru-
ments sectorials o municipals d’ordenació, i als sòls urbans consolidats. En
aquests casos esmentats es podran tramitar i aprovar –els esmentats projectes o
instruments- previ informe preceptiu favorable del Departament del Consell de
Mallorca competent en ordenació del territori, que haurà d’analitzar la seva
compatibilitat amb els objectius, principis rectors i directrius d’ordenació de
cada AIP. Aquest informe s’haurà d’emetre en el termini màxim de quaranta-
cinc dies.

No obstant l’anterior, l’esmentat desplegament d’instruments urbanístics
–d’ordenació i de gestió-, de projectes d’obres d’urbanització, d’edificació o
d’implantació d’activitats, es podrà realitzar encara que no s’hagi aprovat ini-
cialment el pla especial corresponent, quan les correlatives fitxes de l’Annex III
n’estableixin les determinacions particulars específiques; en aquest cas caldrà
que els esmentats instruments urbanístics i projectes d’obres d’urbanització s’a-
justin a les previsions establertes a les fitxes dels AIP i que la proposta se sot-
meti a previ informe favorable del Consell Insular de Mallorca que haurà d’e-
metre’s en el termini màxim de quaranta-cinc dies.

En el cas que transcorrin els dos anys assenyalats sense que el Pla espe-
cial s’hagi aprovat inicialment, s’aixecarà automàticament la suspensió esmen-
tada en l’apartat anterior i podran tramitar-se i aprovar-se tots els instruments i
projectes que legitimin la transformació urbanística del sòl, l’edificació o la
implantació d’usos a sòl rústic previ informe preceptiu favorable del
Departament del Consell de Mallorca, competent en ordenació del territori,
sobre la seva compatibilitat amb els objectius, principis rectors i directrius d’or-
denació de cada AIP, i que haurà d’emetre’s en el termini màxim de trenta dies.’

III. Àmbits d’intervenció paisatgística (Fitxes)

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA (AIP)

INTRODUCCIÓ
La introducció de criteris derivats de la nova política d’ordenació del pai-

satge que impulsa el Consell Insular de Mallorca, recollides al document ‘Bases
per a una estratègia de paisatge de Mallorca’, han conduït a la consideració de
la possibilitat de recollir i organitzar  operacions de transformació del territori
orientades a aconseguir una millora de les condicions generals del paisatge de
determinats entorns de característiques singulars que presenten una problemàti-
ca especial que per la seva repercussió en les funcions territorials dels usos que
s’hi desenvolupen o la naturalesa supramunicipal dels àmbits afectats, justifi-
quen la intervenció del Pla Territorial Insular de Mallorca.

Entre les casuístiques detectades es reconeix la necessitat d’una correcta
integració al seu entorn immediat de diferents equipaments i infraestructures
d’escala supramunicipal que per la seva ubicació o configuració necessiten de
la introducció d’un instrument de coordinació d’unes mesures paisatgístiques
específiques.

Un altre casuística respon a actuacions d’intervenció que s’estableixen per
donar solució a unes zones degradades situades en els límits entre dos termes
municipals, sense ordenació adequada i amb deficient connexió viària, princi-
palment per manca de coordinació entre els planejaments urbanístics municipis. 

Els objectius de la política de paisatge del Consell són els següents:
· Formular una política de paisatge específica, integral i coordinada.
· Fomentar el coneixement, la sensibilització i la participació pública

en matèria de paisatge.
· Protegir i valorar els grans conjunts paisatgístics.
· Millorar, recuperar i/o requalificar el paisatge en àmbits supramuni-

cipals.
· Salvaguardar i gestionar els valors del paisatge rural en cooperació

amb la política agrària del Consell de Mallorca.
· Fomentar l’accés públic al paisatge.
· Dur a terme iniciatives de cooperació i implicació internacional en

matèria de paisatge.
· La protecció i el reconeixement del paisatge de determinades àrees

degradades.
· La millora i la requalificació paisatgística d’àrees territorials dete-

riorades que han perdut els seus valors paisatgístics generant problemes ambien-
tals i socials.
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· Desenvolupar projectes de recuperació i millora del paisatge a través
de les eines previstes en el PTIM.

· Promoure l’organització conjunta i coordinada dels municipis i altres
institucions per reconduir i potenciar part dels compromisos en matèria de pai-
satge i requalificació territorial del PTIM.

AIP I. ENTORNS DE LA REAL

Delimitació de l’àmbit

INTRODUCCIÓ
En un context territorial amb connotacions d’espai rural periurbà, se situa

un entorn singular, de valor emblemàtic per a la identitat ciutadana de Palma,
que té com a nucli i referent el Monestir de Sant Bernat de la Real, element
declarat bé d’interès cultural igual que el sistema hidràulic d’origen islàmic que
el travessa. No de bades aquesta zona tradicionalment ha estat considerada
l’horta alta de la ciutat gràcies al cabdal d’aigua que l’abasteix a través de la
síquia d’en Baster.

Envoltat progressivament de desenvolupaments urbanístics fruit del crei-
xement de la ciutat, a aquesta situació s’hi ha afegit recentment la implantació
a la veïna finca de Son Espases del nou hospital de referència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, equipament d’escala territorial de notable impac-
te en el conjunt, així com les previsions de nova funcionalitat del camí del Reis,
que el travessa, amb el seu enllaç amb la via connectora dels accessos a Palma. 

OBJECTIUS 
· Ordenar l’àmbit de forma compatible amb el respecte als elements

declarats  Bé d’Interès Cultural i altres elements catalogats o de valor patrimo-
nial històric, artístic, arquitectònic, etnològic o arqueològic.

· Establir mesures de preservació o recuperació paisatgística dels
entorns del Monestir de la Real en relació al conjunt de la ciutat.

· Potenciar els sistemes agrícoles de l’entorn rural. 

· Compatibilitzar els usos col·lectius a l’àmbit, destinats a activitats
d’educació ambiental, sanitàries, culturals o d’esplai a l’aire lliure, amb l’acti-
vitat tradicional i els valors patrimonials del lloc.

· Ordenar una xarxa de recorreguts interiors amb coherència amb els
usos que es prevegin, afavorint els de trànsit no motoritzat. 

· Racionalitzar l’ocupació del sòl.

INSTRUMENT D’ORDENACIÓ
· Pla Especial.

PRINCIPIS RECTORS
· Ordenació i preservació dels valors patrimonials i paisatgístics de

l’entorn com a lloc històric.
· Reconeixement dels valors paisatgístics de les tipologies edificatò-

ries i elements etnològics tradicionals presents a l’àmbit.
· Integració paisatgística de les infraestructures, dels equipaments i de

les edificacions incloses a l’àmbit, especialment l’hospital de Son Espases i el
traçat de la via connectora dels accessos a Palma.

· Incorporació de polítiques de sostenibilitat territorial i foment de la
seva difusió en el lloc.

· Incorporació de la custòdia del territori com a eina de gestió del pai-
satge.

· Aplicació dels principis de mobilitat sostenible, incorporant mesures
d’interacció positives amb opcions de mobilitat no motoritzada –vials no moto-
ritzats- o de transport públic inclosa la intermodalitat.

· Recuperació, millora i foment de les activitats agràries tradicionals
de Mallorca.

· Tractament del conjunt com a element que ajudi a articular l’estruc-
tura de corredors ecològics i de parcs periurbans de la ciutat.

· Ordenació paisatgística: S’establirà d’acord amb les directrius d’or-
denació d’aquesta fitxa.

· Règim transitori: entre tant no s’aprovi definitivament el pla espe-
cial, i en el marc del que estableixen les normes d’ordenació del PTIM, només
seran autoritzables aquelles actuacions que no contradiguin els objectius, prin-
cipis rectors, mesures d’adequació ambiental i directrius d’ordenació o determi-
nacions particulars inclosos en aquesta fitxa.

DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ
· L’estratègia d’intervenció paisatgística s’establirà en base a la defi-

nició de dues àrees amb tractament diferenciat:
- Una àrea central, de caràcter visualment obert, ocupada pel monestir

de la Real i el mosaic del sistema de plantacions agrícoles del seu entorn.
- Unes àrees perifèriques, ocupant i esmorteint visualment els límits

de l’àmbit, formalitzades marcadament a partir d’un paisatge de caràcter fores-
tal el qual podrà donar cabuda, de ser necessari, a diferents usos com equipa-
ments, infraestructures, espais urbans o nuclis d’activitat.

· Es diferenciaran com a mínim les següents zones:
- Zona de protecció paisatgística, que inclourà com a mínim el nucli

del monestir fins als límits amb la carretera d’Establiments, el camí dels Reis,
l’hospital de Son Espases i les urbanitzacions veïnes. Aquesta zona gaudirà del
màxim règim de preservació del  paisatge i en cap cas podrà ser objecte de nous
desenvolupaments de tipus urbà.

- Zona de valoració etnològica, complementària de l’anterior, amb un
règim d’usos més obert. S’ordenarà respectant els elements tradicionals pre-
sents. S’assegurarà una connexió visual i paisatgística transversal entre en nucli
de la Real i la carretera de Valldemossa per llevant i el parc lineal de ribera de
sa Riera a ponent.

- Zona d’equipament sanitari, on es compatibilitzaran els usos dota-
cionals amb la seva integració paisatgística a l’entorn. Es procurarà a l’ordena-
ció del conjunt l’accessibilitat pública als elements d’interpretació del patrimo-
ni històric i arqueològic, així com als itineraris paisatgístics que s’hi desenvolu-
pin en la mesura en que sigui compatible amb l’ús dotacional. 

- Zona d’equipaments urbans, que s’adequarà  a les característiques
paisatgístiques de l’entorn.  

· Es garantirà la màxima visibilitat territorial i la presència integrada
en el paisatge del conjunt històric del monestir de la Real. Especialment des de
les vies de comunicació i des dels punts de topografia dominant de les zones
urbanitzades properes.

· S’integraran en el paisatge els elements de la xarxa hidràulica histò-
rica,  respectant-los com a mínim amb una distància de 15 m lliure d’edificació
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i d’elements constructius opacs a les visuals.
· Les plantacions agrícoles recuperaran en la mesura del que sigui pos-

sible les trames històriques que s’ha generat en funció de la xarxa de rec tradi-
cional. Es podran combinar amb prats de cultius herbacis, cereals o d’horta allà
on es vulgui obrir un major camp visual.

· El nous camins, cas de ser necessaris, seguiran en la mesura en que
sigui possible les traces del parcel·lari tradicional. Es procurarà un itinerari peri-
metral a la zona de protecció paisatgística i itineraris de connexió per vianants
entre aquesta i el parc lineal de sa Riera.

· Es prohibirà el traçat de nous vials rodats (tret dels de servei intern)
o ampliació dels existents que travessin la zona de protecció paisatgística.

· S’evitarà la disposició de noves zones d’estacionament de cotxes
dins la zona afecta al BIC del monestir de la Real.

· Es minimitzarà l’impacte paisatgístic de la via connectora – camí
dels Reis a l’àmbit central, adequant la formalització dels seus límits al paisat-
ge de l’entorn preveient-se el soterrament del flux de trànsit principal. Es possi-
bilitarà en superfície la compatibilitat amb el trànsit no motoritzat.

· Entre les mesures de tractament de l’impacte paisatgístic de les edi-
ficacions sobre la rasant del terreny, cas de que el pla especial determini zones
de compatibilitat amb futurs desenvolupaments de tipus urbà que pugui preveu-
re amb posterioritat el planejament urbanístic municipal, es limitarà la seva tipo-
logia a les ordenacions de tipus aïllat, amb un límit màxim de 3.000 m3 per edi-
fici i una separació mínima entre edificis superior a dues vegades la seva alça-
da màxima. 

· En zones consolidades per l’edificació s’utilitzaran les tipologies
arquitectòniques i implantacions tradicionals dominants.

· L’alçada màxima sobre rasant de les edificacions no superarà PB+2
(11,50m) per a zones de desenvolupament urbà ni PB (5 m) en àrees de sòl rús-
tic.

DETERMINACIONS PARTICULARS
· A la zona d’equipaments del sector Son Serra Parera: es permet el

seu canvi d’ús mentre es reservi un 20% del sòl sense edificar que serà de caràc-
ter forestal  i que s’ubicarà paral·lel al seu límit nord confrontant amb el sòl rús-
tic. S’hi podrà incloure un vial de servei i una zona d’estacionament. La volu-
metria edificada no podrà superar PB+2 sobre rasant.

· Zona d’equipaments de la urbanització Secar de la Real. Es permet
el seu canvi d’ús mentre es reservi un 20% del sòl sense edificar que tindrà trac-
tament forestal. Es reservarà un pas públic de vianants transversal entre el c.
Pinar i el nucli de l’àmbit. La volumetria edificada no podrà superar PB +1
sobre rasant.

· Es podran autoritzar al sòl rústic totes les activitats relacionades amb
els usos condicionats, sempre que siguin compatibles amb els objectius, els
principis rectors i les directrius d’ordenació d’aquesta fitxa.

MESURES D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL
· A Les àrees enjardinades de nova creació s’hi utilitzaran preferent-

ment espècies vegetals autòctones amb baix consum d’aigua i sistemes de rec
de baix consum. No obstant, es podran mantenir en la seva actual configuració
els jardins històrics existents a l’àmbit.

· A les zones properes a cursos d’aigua o a elements de la xarxa hidro-
lògica s’utilitzarà preferentment vegetació de ribera.

· Es gestionarà el cabdal de l’aigua de pluja a tot l’àmbit procurant el
filtrat i recuperació d’aigües cap al subsòl, evitant conduir-les a gran velocitat
cap a la xarxa de desguàs. Es podrà incorporar alguna bassa d’acumulació amb
característiques de zona humida.

· En el desenvolupament de les activitats agràries tradicionals, tant
d’horta de reguiu com de secà, s’afavorirà l’ús de sistemes de cultiu respectuo-
sos amb l’ecologia del medi ambient.

· S’assegurarà que un mínim del 50% de la superfície dels terrenys de
futurs desenvolupaments urbanístics, si n’és el cas, siguin permeables i amb
cobertura vegetal.

· Per a la rehabilitació integral d’edificis existents, instal·lacions o
noves edificacions, si n’és el cas, seran d’aplicació plena les normes 42, 44 i 45
del PTIM d’adopció de mesures bioclimàtiques i de prevenció de contaminació
acústica i lumínica, en tant que siguin compatibles amb la protecció dels valors
paisatgístics i patrimonials de l’entorn.

AIP II. ENTORNS de Son Reus.

Delimitació de l’àmbit

INTRODUCCIÓ
L’àmbit d’actuació engloba un complex de diferents infraestructures sec-

torials d’interès general i caràcter insular que es localitzen en un entorn con-
centrat a la confluència de tres termes municipals: Palma, Marratxí i Bunyola.
La funcionalitat d’aquest sector, així com la naturalesa i funcionament de les
instal·lacions que en ell s’hi desenvolupen en dificulten la convivència, tant a
nivell operatiu com d’integració ambiental i paisatgística, en l’entorn proper i
els assentaments residencials i l’estructura del territori rural que l’envolten.
Això fa necessari una ordenació unitària de tot l’àmbit, amb especial incidència
en la recuperació i millora dels valors ambientals. 

OBJECTIUS 
· Ordenació unitària del sector.
· Millora de l’accessibilitat territorial.
· Recuperació de valors i elements del territori  preexistent (patrimoni

històric, etnològic i ambiental).
· Minimització d’impactes mediambientals.
· Afavoriment d’implantació de noves activitats cíviques sense desen-

volupament urbanístic.
· Estructuració del sistema d’espais lliures.
· Millora de la qualitat paisatgística per a la població.
· Limitació de l’ocupació del sòl.

INSTRUMENT D’ORDENACIÓ
· Pla Especial

PRINCIPIS RECTORS
· Revaloritització de l’estructura rural de l’entorn.
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· Habilitació de passos i àrees accessibles per a facilitar l’apropament
del territori a la ciutadania de les àrees urbanes i rurals adjacents.

· Incorporació de connectors territorials i corredors ecològics.
· Integració paisatgística de les infraestructures, dels equipaments i de

les edificacions incloses a l’àmbit.
· Incorporació de polítiques de sostenibilitat territorial i foment de la

seva difusió en el lloc.
· Incorporació de la custòdia del territori com a eina de gestió del pai-

satge.
· Recuperació, millora i foment de les activitats agràries tradicionals

de Mallorca.
· Tractament del conjunt com a element que ajudi a articular l’estruc-

tura de corredors ecològics.
· Ordenació paisatgística: S’establirà d’acord amb les directrius d’or-

denació d’aquesta fitxa.
· Règim transitori: entre tant no s’aprovi definitivament el pla espe-

cial, i en el marc del que estableixen les normes d’ordenació del PTIM, només
seran autoritzables aquelles actuacions que no contradiguin els objectius, prin-
cipis rectors, mesures d’adequació ambiental i directrius d’ordenació o determi-
nacions particulars inclosos en aquesta fitxa.

DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ
· Integració del traçat del ferrocarril de Sóller dins l’estratègia paisat-

gística de l’entorn, tant com element actiu generador de paisatge dinàmic com a
element de percepció propera.

· Adequació i potenciació de la zona del torrent tractat com a connec-
tor territorial accessible.

· Incorporació dels valors dels elements del patrimoni històric i etno-
lògic presents a l’àmbit. Especialment els derivats de la xarxa hidràulica tradi-
cional.

· Recuperació i tractament dels camins rurals existents. L’obertura de
nous camins en qualsevol cas es produirà als límits de les finques o de les seves
zones funcionals diferenciades.

· Correcció dels impactes paisatgístics i ambientals de les actuacions
previstes a l’àmbit a diferents nivells sensorials (visuals, acústics, olfatius).

· Adequació paisatgística i ambiental de la xarxa viària de l’àmbit.
· Incorporació d’un mirador de paisatge a la zona de l’abocador clau-

surat, en la mesura en que sigui compatible amb el seu ús i gestió.
· Integració d’usos cívics a l’àmbit.

DETERMINACIONS PARTICULARS
· Es podran desenvolupar les infraestructures ja previstes al planeja-

ment sectorial sempre que incorporin estudis d’impacte paisatgístic tant per
horitzons propers com més llunyans, especialment envers dels assentaments
residencials propers.

MESURES D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL
· A les àrees definides com a pantalles verdes de protecció del PDSR

s’hi utilitzaran preferentment espècies vegetals autòctones amb baix consum
d’aigua i sistemes de rec de baix consum per tal d’adequar-se al paisatge agrari
existent. 

· A les zones properes al torrent  o a elements de la xarxa hidrològica
s’utilitzarà preferentment vegetació de ribera.

· En el desenvolupament de les activitats agràries tradicionals, tant
d’horta de reguiu com de secà existents, s’afavorirà l’ús de sistemes de cultiu
respectuosos amb l’ecologia del medi ambient.

· S’assegurarà que un mínim de la superfície dels terrenys de les futu-
res infraestructures que estan planificades a la zona, si n’és el cas, perque siguin
el màxim de permeables i amb cobertura vegetal.

· Per a l’ execució de noves  edificacions, equipaments, instal·lacions
o infraestructures, si n’és el cas, seran d’aplicació plena les normes 42, 44 i 45
del PTIM d’adopció de mesures bioclimàtiques i de prevenció de contaminació
acústica i lumínica, en tant que siguin compatibles amb la seva funcionalitat
bàsica i amb la protecció dels valors paisatgístics de l’entorn.

AIP III. CONNEXIÓ PALMA-MARRATXÍ (entorns del torrent Gros)

Delimitació de l’àmbit

INTRODUCCIÓ
Aquest àmbit, que cavalca entre els termes municipals de Palma i

Marratxí, es caracteritza per ser un entorn metropolità periurbà amb una escas-
sa integració territorial i un paisatge degradat. La manca de coordinació entre els
planejaments urbanístics dels dos municipis i les diferents etapes històriques
d’urbanització han generat una discontinuïtat de trames urbanes i estructures
territorials dels diferents assentaments, ja sigui d’un mateix municipi com entre
ells. Aquesta situació ve agreujada per les discontinuïtats físiques que represen-
ten la traça del torrent Gros, límit entre els municipis, i les diferents vies de
comunicació de caràcter territorial, escassament integrades en l’entorn. En
darrer terme la presència d’usos marginals ha acabat de conformar un desenvo-
lupament territorial fragmentari i fortament desestructurat, que necessita d’una
ordenació integral per tal de millorar, recuperar i requalificar positivament el seu
paisatge.

OBJECTIUS 
· Millorar les comunicacions i relacions cíviques entre els diferents

nuclis, tant a nivell municipal com supramunicipal.
· Crear un sistema d’espais lliures continu vinculat al corredor ecolò-

gic del Torrent Gros, incorporant mesures de recuperació ambiental.
· Reordenar i millorar paisatgísticament les franges de sòl rústic entre

nuclis.
· Prohibir usos en sòl rústic incompatibles amb àrees residencials.
· Minimitzar l’impacte paisatgístic de les vies de gran capacitat i altres

infraestructures.
· Racionalitzar l’ocupació del sòl.

INSTRUMENT D’ORDENACIÓ
· Pla Especial. A partir de l’establiment previ dels principis generals
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integradors de l’ordenació, per agilitar la seva tramitació podrà diferir part del
seu desplegament a unitats menors coherents o fases.

PRINCIPIS RECTORS
· Ordenació, recuperació i millora dels valors ambientals, paisatgístics

i patrimonials de l’entorn.
· Integració de l’àrea del torrent Gros en l’estructura de corredors eco-

lògics i de parcs periurbans de l’àrea metropolitana.
· Compatibilització d’usos amb el règim hidràulic del torrent.
· Integració paisatgística de les infraestructures, dels equipaments i de

les edificacions incloses a l’àmbit. Especialment de les vies d’accés a Palma i
del traçat del torrent Gros.

· Aplicació dels principis de mobilitat segura i sostenible, incorporant
mesures d’interacció positives amb opcions de mobilitat no motoritzada o de
transport públic inclosa la intermodalitat.

· Incorporació de polítiques de sostenibilitat territorial i foment de la
seva difusió en el lloc.

· Incorporació de la custòdia del territori com a eina de gestió del pai-
satge.

· Recuperació, millora i foment de les activitats agràries tradicionals.
· Ordenació paisatgística: S’establirà d’acord amb les directrius d’or-

denació d’aquesta fitxa. 
· Règim transitori: entre tant no s’aprovi definitivament el pla espe-

cial, i en el marc del que estableixen les normes d’ordenació del PTIM, només
seran autoritzables aquelles actuacions que no contradiguin els objectius, prin-
cipis rectors, mesures d’adequació ambiental i directrius d’ordenació o determi-
nacions particulars inclosos en aquesta fitxa.

DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ
· Modelar un paisatge coherent corregint impactes negatius existents.
· Impulsar un model territorial basat en el traçat de corredors verds

com elements de cohesió urbana d’usos cívics i un nou marc de relació entre
ciutat i territori rural.

· Donar continuïtat longitudinal al futur parc lineal metropolità del
torrent Gros, assegurant el pas i integrant el sistema d’espais lliures existents
juntament amb altres de nova creació. Es preveurà la seva connectivitat cap al
nord de forma compatible amb la via connectora dels accessos a Palma, i cap al
sud enllaçant amb el front litoral.

· Enllaçar amb l’estructura de corredors verds del Parc de les vies –
Son Fuster, del torrent de na Bàrbara, del torrent de Coa Negra, i corredor lito-
ral, així com amb les vies verdes del camí de son Macià, de sa Fita, de son
Fangos, i xarxa de camins rurals o locals.

· Infiltració territorial d’espais lliures d’expansió a les trames urbanes
confrontants.

· Previsió de nous nodes de connexió de la xarxa viària i peatonal.
· Previsió de noves zones de creuament i tractament paisatgístic de les

grans infraestructures i torrent, incorporant elements de connexió transversal
per a vianants i vehicles (ponts, passeres, guals,...). 

· Tractament paisatgístic dels eixos d’accés a Palma.
· Previsió d’àrees de millora urbana i de reforma interior de teixits

urbans existents.
· Reducció d’impactes visuals i millora paisatgística dels tancaments

de parcel·les, especialment els confrontants amb el torrent Gros.
· Els usos a sòl rústic incompatibles amb les àrees residencials, amb

les d’interès agrari o amb les d’interès ambiental o paisatgístic que es determi-
nin quedaran expressament prohibits i cas de ser existents es preveurà la seva
supressió, incorporant-los al planejament com a fora d’ordenació.

DETERMINACIONS PARTICULARS:
1. Nucli rural NR-4  ‘Can Buc’ (NS Marratxí):

- Prohibició d’edificacions a la zona entre el camí de sa Fita i el
Torrent Gros.

- Els espais lliures públics de l’àmbit se situaran entre el torrent i el
camí de sa Fita, gaudiran de la màxima permeabilitat possible dels terrenys i dis-
posaran de cobertura vegetal típica de ribera.

2. SUNP/52-01 ‘Son Castelló Sud’ (PGOU Palma):
- Prohibició d’usos diferents als vinculats al sector terciari, públics o

dotacionals.

- Reserva d’un corredor d’espai lliure públic en el límit sud del sector.
- Incorporació d’una solució viària de ronda de quatre carrils a la faça-

na nord del corredor d’espai lliure, entre la rotonda d’accés a Gran Via Asima i
la UE/52-03.

- Tractament paisatgístic dels edificis, especialment en la seva percep-
ció des de les vies de gran capacitat perimetrals al sector.

3. Unitat d’execució UE/52-03 (PGOU Palma):
- Incorporació d’una solució viària de ronda de quatre carrils a la faça-

na sud de la unitat que connecti amb el SUNP/52-01 ‘Son Castelló Sud’ pel
cantó de ponent.

- Tractament paisatgístic dels edificis, especialment en la seva percep-
ció des de les vies de gran capacitat perimetrals al sector.

4. Unitat d’execució UE 5.10 (NS Marratxí):
- Als espais lliures un mínim del 40% dels terrenys seran permeables

i disposaran de cobertura arbòria.
- En nou vial previst permetrà una connexió rodada transversal entre

el torrent Gros i el camí de sa Cabana que sigui de doble sentit i que prevegi el
pas de vianants i el trànsit no motoritzat.

5. SAU-RT 5.1 ‘Can Pol’ (NS Marratxí):
- Es Procurarà la integració i accessibilitat dels espais lliures i zones

d’equipament incloses al seu àmbit amb el parc lineal del Torrent Gros.

6. SUNP/59-01 ‘Son Ametller’ (PGOU Palma):
- Compatibilització del desenvolupament urbanístic amb la reserva

d’una franja mínima de 20 m d’amplada adjacent al domini públic hidràulic del
torrent gros que resti  lliure d’edificació i elements constructius opacs.

- Tractament peatonal del vial confrontant al Torrent Gros.
- Millora de la capacitat viària rodada del carrer de límit Est de l’e-

quipament docent.
7. Nucli Rural ‘Es Pinaret’ (NS Marratxí):
- S’ordenarà de tal manera que no s’impedeixi l’accessibilitat del tràn-

sit públic de vianants i de vehicles no motoritzats o de servei des d’algun vial
interior del nucli cap a la zona de servitud de protecció del domini públic hidràu-
lic del torrent.

8. Ampliació de l’equipament existent a ‘Es Pinaret’ (Marratxí):
- Permetre desenvolupament d’equipaments públics socio-assisten-

cials, esportius o administratius dins l’àmbit delimitat.
- Permetre el trànsit públic de vianants, vehicles no motoritzats i de

servei a través de l’habilitació d’un vial de connexió del nucli del Pla de na
Tessa amb el camí des Pinaret i el corredor del Torrent Gros, al seu límit sud.

- Tractament vegetal del límit sud de la parcel·la dotacional mitjançant
una barrera arbòria semblant a la existent actualment.

- Tractament d’espai lliure del límit occidental de la parcel·la, qualifi-
cat d’àrea de transició d’harmonització, vinculant-lo al desenvolupament dota-
cional.

MESURES D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL
· S’introduiran mesures per a la conservació de l’hàbitat Nicotiano

glaucae – Ricinion communis.
· es tindrà en consideració l’existència de la zona inundable del torrent

Gros a l’hora d’ordenar l’AIP, introduint mesures que redueixin el risc d’inun-
dació i les possibles afeccions a la població.

· A Les àrees enjardinades de nova creació s’hi utilitzaran preferent-
ment espècies vegetals autòctones amb baix consum d’aigua i sistemes de rec
de baix consum. No obstant, es podran mantenir en la seva actual configuració
els jardins històrics existents a l’àmbit.

· A les zones properes a cursos d’aigua o a elements de la xarxa hidro-
lògica s’utilitzarà preferentment vegetació de ribera.

· Es gestionarà el cabdal de l’aigua de pluja a tot l’àmbit procurant el
filtrat i recuperació d’aigües cap al subsòl, evitant conduir-les a gran velocitat
cap als punts de desguàs mitjançant pavimentacions dures. Es podran incorpo-
rar basses d’acumulació amb característiques de zones humides.

· En el desenvolupament de les activitats agràries tradicionals, tant
d’horta com de secà, s’afavorirà l’ús de sistemes de cultiu respectuosos amb l’e-
cologia del medi ambient.
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AIP IV . CONNEXIÓ SON SERVERA-SANT LLORENÇ (Cala Millor)

Delimitació de l’àmbit

INTRODUCCIÓ
Aquesta àrea, situada entre els termes municipals de Sant Llorenç i Son

Servera, es caracteritza per ser una zona fronterera entre un espai turístic-resi-
dencial i un espai rural fragmentats, que pel seu caràcter periurbà tenen una
escassa integració territorial.

Aquesta circumstancia fa necessària una ordenació adequada, atenent als
principis de compacitat, coherència i cohesió, que sigui capaç de coordinar i
gestionar accions de millora i requalificació paisatgística i ambiental  per res-
pondre a les demandes de l’àmbit en relació amb l’entorn i el paisatge.

OBJECTIUS 
· Millora de les comunicacions entre els diferents nuclis.
· Articulació dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments creant-ne

de nous quan sigui necessari.
· Reordenació i millora paisatgística de les franges de sòl rústic entre

nuclis.
· Donar cohesió urbana entre els teixits turístics-residencials dels dos

municipis.
· Dotar d’estructura urbana als usos turístics i residencials.
· Limitar activitats incompatibles amb usos residencials i turístics.

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT
Pla Especial.

PRINCIPIS RECTORS
· Potenciar els valors dels elements singulars del paisatge natural i cul-

tural com a recurs.
· Restituir les continuïtats territorials mitjançant connectors ambien-

tals i corredors paisatgístics.
· Reconèixer els elements naturals i patrimonials d’interès paisatgís-

tic.
· Aplicar els principis de mobilitat segura i sostenible, incorporant

mesures d’interacció positives amb opcions de mobilitat no motoritzada o de
transport públic inclosa la intermodalitat, restablint una nova mobilitat turística
– territorial.

· Actuar contra la dispersió banal de l’ocupació del sòl.
· Requalificar sectors urbans deteriorats i recuperar els teixits turístics

obsolets.
· Recuperació, millora i foment de les activitats agràries tradicionals.
· Incorporar polítiques de sostenibilitat territorial i foment de la seva

difusió en el lloc.
· Incorporar la custòdia del territori com a eina de gestió del paisatge.
· Promoure l’organització conjunta i coordinada dels municipis i altres

institucions.
· Ordenació paisatgística: S’establirà d’acord amb les directrius d’or-

denació incloses en aquesta fitxa.
· Règim transitori: entre tant no s’aprovi definitivament el pla espe-

cial, i en el marc del que estableixen les normes d’ordenació del PTIM, només
seran autoritzables aquelles actuacions que no contradiguin els objectius, prin-
cipis rectors, mesures d’adequació ambiental i directrius d’ordenació o determi-
nacions particulars inclosos en aquesta fitxa.

DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ
· Instrumentar una nova ordenació dels àmbits rurals en correlació

amb els espais lliures urbans.
· Tractament paisatgístic de renaturalització del front litoral.
· Creació d’un nus intermodal i establiment d’una jerarquia viària.
· Generar un sistema d’espais d’aparcament disuasoris i de servei.
· Consolidar una xarxa de camins rurals històrics prioritzant àmbits

per a vianants al sector.
· Donar una resposta adequada als nous comportaments del turisme.
· Intervenir específicament sobre cada tipus de teixit urbà per poten-

ciar-ne els valors i corregir-ne les deficiències.

MESURES D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL
· S’introduiran mesures per a la conservació dels hàbitats naturals pre-

sents cap al sud de l’àmbit en contacte amb l’ANEI núm. 18 de la Punta de
n’Amer.

· S’adoptaran mesures que redueixin el risc d’inundació o d’incendis
i les possibles afeccions a la població.

· A Les àrees enjardinades de nova creació s’hi utilitzaran preferent-
ment espècies vegetals autòctones amb baix consum d’aigua i sistemes de rec
de baix consum. No obstant, es podran mantenir en la seva actual configuració
els jardins històrics existents a l’àmbit.

· A les zones properes a cursos d’aigua o a elements de la xarxa hidro-
lògica s’utilitzarà preferentment vegetació de ribera.

· Es gestionarà el cabdal de l’aigua de pluja a tot l’àmbit procurant el
filtrat i recuperació d’aigües cap al subsòl, evitant conduir-les a gran velocitat
cap a la xarxa de desguàs. Es podran incorporar basses d’acumulació amb carac-
terístiques de zones humides.

· En el desenvolupament de les activitats agràries tradicionals, tant
d’horta com de secà, s’afavorirà l’ús de sistemes de cultiu respectuosos amb l’e-
cologia del medi ambient.
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AIP V. ANTIGA CENTRAL TÈRMICA D’ALCÚDIA I ENTORNS

Delimitació de l’àmbit

INTRODUCCIÓ
A la badia d’Alcúdia hi ha les instal·lacions de l’antiga central tèrmica, ara

abandonades, que ocupen una situació privilegiada, al costat del port i de la línia
de costa. Aquesta central tèrmica suposa, a més d’un element de discontinuïtat
en la vorera del litoral, una instal·lació que, com que està abandonada i deterio-
rada, empitjora, sens dubte, la imatge de la zona turística d’Alcúdia. Per això és
molt important actuar sobre aquesta zona i aprofitar-ne la rehabilitació per
incorporar a la zona un edifici dotacional singular d’escala territorial, en la línia
d’altres actuacions que s’han fet en instal·lacions semblants (Tate Modern, a
Londres; l’edifici Ilgner, a Barakaldo, etc.), i, així mateix, completar l’actuació
amb la creació d’un parc empresarial que es beneficiï de l’excel·lent ubicació al
costat del Port d’Alcúdia, i donar una continuïtat al recorregut entre el Port
d’Alcúdia, el port comercial i el nucli residencial d’Alcanada.

OBJECTIUS 
· Condicionar l’edifici central per a un ús dotacional socio-cultural. 
· Crear un parc empresarial i de serveis. 
· Crear una gran zona verda a l’extrem est. 
· Ordenar l’àmbit afectat mitjançant la creació de vials interiors, pre-

ferentment per a vianants, que assegurin una continuïtat entre el nucli del Port
d’Alcúdia, el port comercial i el nucli residencial d’Alcanada. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT
Pla Especial.

PRINCIPIS RECTORS
· Ordenació, recuperació i millora dels valors ambientals, paisatgístics

i patrimonials de l’entorn.
· Millora de les dotacions i equipaments del sistema turístic territorial.
· Integració de les infraestructures, de les instal·lacions, dels equipa-

ments i de les edificacions incloses a l’àmbit en un model paisatgístic coherent.
· Incorporació de polítiques de sostenibilitat territorial i foment de la

seva difusió en el lloc.
· Foment de la recuperació de teixits urbans històrics deteriorats.
· Millora de la connexió per a vianants i vehicles no motoritzats entre

les trames urbanes del port d’Alcúdia i d’Alcanada, fomentant la mobilitat sos-
tenible i el transport públic.

· Tractament vegetal de reforestació perimetral de les edificacions,
infraestructures i equipaments del conjunt.

· Ordenació paisatgística: S’establirà d’acord amb les directrius d’or-
denació d’aquesta fitxa.

· Règim transitori: entre tant no es desenvolupi el pla especial, i en el
marc del que estableixen les normes d’ordenació del PTIM, només seran auto-
ritzables aquelles actuacions que no contradiguin els objectius, principis rectors,
mesures d’adequació ambiental i directrius d’ordenació incloses en aquesta
fitxa.

DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ I PARÀMETRES DE DESENVO-
LUPAMENT DEL PLA ESPECIAL

· Superfície de l’actuació: 7,22 Ha.
· Usos prevists: terciaris de tot tipus, equipaments i infraestructures.
· Aprofitament lucratiu màxim: 0.3 m2/m2. 
· Alçades màximes: s’han de definir en el Pla Especial, sense superar

la cota superior de l’edifici principal de l’antiga central. 
· Reserva d’espais lliures: almenys 18.000 m2.
· Regeneració d’un espai lliure adjacent a l’antiga central, entre aques-

ta i el front litoral (antiga pedrera) que incorpori els elements de valor patrimo-
nial presents dins un parc urbà equipat per a diferents usos cívics (àgora, pas-
seig, miradors,...).

· Adequar la plataforma circumdant a les instal·lacions del nou equi-
pament de la central, amb definició d’espais lliures i d’accés, procurant la refo-
restació en la mesura en que sigui possible.

· S’ha de regularitzar el límit amb l’àrea portuària del Port comercial
d’Alcúdia, de manera que en millori l’explotació, assignant-li la part d’aprofita-
ment lucratiu que li correspongui. 

· S’ha de garantir la connexió per a vianants entre el port esportiu del
port d’Alcúdia i la zona residencial d’Alcanada, configurant un itinerari cívic
continu d’accés a l’equipament de l’antiga central d’un mínim de 15 m d’am-
plada, facilitant una possible solució en passarel·la elevada sobre l’accés al port
comercial.

· S’ha de tenir en compte dins l’àmbit d’actuació la presència d’un
parc de combustibles líquids, una subestació d’energia elèctrica i una planta des-
saladora d’aigua marina. Es procurarà la seva integració paisatgística i la reubi-
cació dins el mateix àmbit cas de ser necessari. 

MESURES D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL
· A Les àrees enjardinades de nova creació s’hi utilitzaran preferent-

ment espècies vegetals autòctones amb baix consum d’aigua i sistemes de rec
de baix consum. No obstant, es podran mantenir en la seva actual configuració
els jardins històrics existents a l’àmbit.

· A les zones properes al front litoral s’utilitzarà preferentment vege-
tació de ribera marítima.

· Per a la rehabilitació integral d’edificis existents, instal·lacions o
noves edificacions, si n’és el cas, seran d’aplicació plena les normes 42, 44 i 45
del PTIM d’adopció de mesures bioclimàtiques i de prevenció de contaminació
acústica i lumínica, en tant que siguin compatibles amb la protecció dels valors
paisatgístics i patrimonials de l’entorn.

· Es preveurà la recollida selectiva de residus en zones protegides de
la vista.

IV. Documentació gràfica
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VI. Annex I: (AP) Àrees de Reconversió Territorial (ART). (Modificació fitxa)

ART–1 ANEI SERRA DE TRAMUNTANA, valorització i restauració ecològica - ambiental 

DIAGNOSI PRÈVIA

Debilitats - Amenaces Fortaleses Oportunitats

Medi físic:
- Massificació Trànsit de vehicles tot terreny - Riquesa patrimonial, etnològica i cultural - Ordenació global de les activitats
- Pressió urbanística (urbanització, cons-trucció - Alt nivell de protecció: inclou nombrosos espais - Unitat de gestió

il·legal, parcel·lació) de rellevància ambiental (zones LIC i  ZEPA) i - Ordenació de turisme de muntanya
-infraestructures noves (túnels, carreteres, línies espais naturals protegits. - Desenvolupament del turisme rural i de 

elèctriques)    - Cims i barrancs de baixa accessibilitat l’agroturisme
- Contaminació acústica - Mecanismes històrics de prevenció contra els - Recuperació de pedreres
- Pressió turística riscs naturals (marjades, xarxes de drenatge, - Aprofitament recreatiu (zones d’acampada, etc.)
- Canvi d’ús agrari a ús residencial sistemes de plantació...) - Recuperació de marjades
- Abocaments d’aigües residuals - Presència d’espècies endèmiques,
- Abocaments sòlids protegides i d’interès
- Transvasaments d’aigua
- Pedreres
- Alts nivells d’erosió
- Privatització del sòl alta

Fauna:
- Excessiva concurrència - Presència d’espècies endèmiques, protegides - Espècies emblemàtiques (Ferreret, Voltor
- Parcel·lació i d’interès Negre i Àguila pescadora)
- Transvasaments d’aigua
- Pedreres
- Aigües residuals 

Flora:
- Excessiva concurrència - Presència d’espècies endèmiques, protegides Foment i recuperació de cultius tradicionals.
- Incendis i d’interès
- Abocament de residus sòlids
- Obertura de vials
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- Abandó de cultius
- Envelliment de cultius arboris
- Trànsit de vehicles de tot terreny
- Explotació forestal intensa
- Presència de processionària en taques de pinar 

Processos ecològics:
Elevada fragmentació - Grans dimensions - Foment d’activitats didàctiques i científiques

Paisatge:
- degradat per incendis - Grans panoràmiques - Foment i recuperació de cultius tradicionals
- Abandonament de cultius  - Alta qualitat i diversitat del paisatge - reconeixement com a paisatge cultural de valors 
- Arquitectura no tradicional excepcionals.

- Foment de la custòdia del territori 

Resum:
La Serra de Tramuntana constitueix un paisatge cultural de primer ordre que li ha valgut la consideració com a candidata a esser declarada Patrimoni de la

Humanitat per la UNESCO. Aquest paisatge el constitueix, en essència, el conjunt de recursos culturals que han servit per modelar un territori amb uns trets físics
molt peculiars, marcats per la mediterraneïtat del seu clima i  una orografia complexa. La pedra en sec, i l’ús dels coneixements d’origen islàmic per a aprofitar
l’aigua són els dos artefactes culturals emprats, al llarg dels segles, per a construir el territori i aprofitar-ne els seus recursos. Actualment, ambdós elements, junta-
ment amb altres valors materials i immaterials, conformen el paisatge cultural que gaudeix de nombrosos valors estètics, culturals,  i espirituals, i que és una senya
d’identitat inequívoca del poble de Mallorca.

L’abandonament dels usos agraris a la Serra de Tramuntana es pot convertir en una de les seves principals amenaces, tot i que si es considera un espai con-
tinu i coherent pot ser gestionat en conjunt de manera eficaç.  Aquest abandonament és un dels perills més importants del paisatge cultural, ja que suposa renatu-
ralitzar, de manera inadequada, els espais guanyats a la muntanya per al cultiu a través de les marjades. En aquest procés, el risc d’incendis és considerable per la
continuïtat de la vegetació i l’orografia no facilita les tasques d’extinció. L’abandó dels cultius de fruiters a les marjades propicia que aquestes siguin colonitzades
per la vegetació natural. Així, la recuperació dels cultius tradicionals a les marjades és una bona oportunitat per potenciar les activitats tradicionals i augmentar l’a-
tractiu per al turisme rural ja que el visitant es pot integrar plenament en les tasques diàries (agroturisme). Els valors naturals de la Serra de Tramuntana són molt
diversos i hi ha espècies de gran importància i capaces de mobilitzar fons per protegir el medi ambient. En destaca el ferreret, amfibi endèmic de la Serra de
Tramuntana i una autèntica relíquia de la fauna. També és possible detectar-hi la presència de rapinyaires amenaçades en l’àmbit europeu, el voltor negre i l’àgui-
la pescadora.

CRITERIS: 
Aportació a la connectivitat natural interna de l’illa: molt alta. 
Índex d’hàbitat: molt alt. 
Índex d’interacció: mínim.
Valor natural: gran diversitat d’hàbitats, conca de recepció d’aigües.

PROPOSTES I JUSTIFICACIONS 
Unitat de gestió conjunta amb àrees protegides contigües.
Reduir la fragmentació als vessants de la Serra de Tramuntana unint àrees naturals aïllades, com ara el puig de Maria, la serra de Son Fe, el puig de Sant

Martí, el cap Andritxol, el cap des Llamp i es Saluet, a aquest sistema. 
En la seva consideració com a candidatura a Patrimoni Mundial, les prioritats per a la seva gestió han de ser la conservació dels elements del paisatge cultu-

ral, el desenvolupament econòmic sostenible i de petita escala a través de les activitats econòmiques d’abast local; el foment dels programes de restauració del seu
patrimoni, a través d’eines com la custòdia del territori, i l’establiment de mesures adequades per a la gestió dels visitants, tant turistes com usuaris recreatius.

• Foment d’activitats didàctiques i científiques: La gran diversitat d’hàbitats naturals i seminaturals (sistemes tradicionals) confereixen a aquest espai
una potencialitat enorme per al desenvolupament d’aquest tipus d’activitats.
• Desenvolupament de l’agricultura, el petit comerç i el turisme ecològic, rural, cultural i sostenible: La creació d’oportunitats econòmiques a petita
escala a partir de l’agricultura, el petit comerç i el turisme cultural i de naturalesa poden esdevenir eines per recuperar el paisatge de la Serra. 
• Foment i recuperació de cultius tradicionals: Canvi d’usos del territori i marcada tendència a l’abandó de cultius tradicionals amb la conseqüent pèrd-
ua de valors culturals.
• Ordenació d’accessos i usos: Escassa regulació de les activitats en l’interior de l’àrea natural. Gran proliferació de vials i trànsit incontrolat de persones
i vehicles, principalment en les zones de major fragilitat.
• Programa de protecció i potenciació d’espècies emblemàtiques (ferreret, voltor negre i àguila pescadora): Espècies amenaçades en l’àmbit europeu.
Cal destacar-ne el ferreret, un amfibi endèmic de la Serra de Tramuntana.
• Recuperació de marjades: L’abandó dels cultius de fruiters en marjades està propiciant-ne la colonització per la vegetació natural i el deteriorament,
que agreugen els problemes de pèrdua de sòl i d’erosió, ja ben pronunciats a l’àrea de la Serra de Tramuntana.
• Recuperació de pedreres: Gran impacte en el paisatge de les explotacions per l’abandó de l’activitat extractiva.
• Paisatge: integració dins l’estratègia de paisatge de Mallorca en el marc del desenvolupament del Conveni Europeu del Paisatge (Florència, 2000) a par-
tir de la consideració de la Serra de Tramuntana com a Paisatge Cultural.

VALORACIÓ ECONÒMICA

Pla de Connexió amb Àrees Naturals Pròximes 12.000 € 
Foment d’activitats didàctic científiques 150.200 € 
Pla de Foment del Turisme Ecològic, Rural, Cultural i Sostenible 78.100 € 
Foment i recuperació d’usos i cultius tradicionals 300.500 € 
Pla d’Ordenació d’Accessos i Usos 450.800 € 
Programa de protecció i potenciació del ferreret 54.100 € 
Programa de protecció i potenciació del voltor negre 90.100 € 
Programa de protecció i potenciació de l’àguila pescadora 66.100 € 
Programa de Recuperació Ecològica de Marjades 210.300 € 
Pla de Recuperació de Terrenys Afectats per Activitats Mineres 408.700 € 

TOTAL 1.820.900 € 
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RUTA DE LA PEDRA EN SEC 
Com a actuació específica aïllada cal destacar la ruta de la pedra en sec, pro-
moguda pel Consell de Mallorca, com a element vertebrador de gran part de la
Serra de Tramuntana, descrita en la memòria d’aquest Pla Territorial i que
podrà ser objecte de desenvolupament a través d’un projecte de millora territo-
rial específic o d’un pla especial. 

Nou equipament vinculat amb la Ruta de pedra en sec:

Introducció:
A la zona ubicada als darreres del port de Sóller existeixen actualment

uns edificis i instal·lacions obsolets corresponents a l’antic hostal Rocamar,
que suposen un important impacte paisatgístic negatiu per a aquest indret.
D’altra banda aquests terrenys es troben situats just a la vora d’un itinerari
de la Ruta de Pedra en Sec.

Ateses les característiques del lloc, amb una posició territorial estratègica
molt exposada visualment però propera a una zona d’alta intermodalitat de
transport (accés amb tren, per carretera, ciclorutes, vianants, nàutica...), es pro-
posa una actuació de restitució paisatgística que comporti la demolició dels edi-
ficis actuals i permeti el desenvolupament d’un equipament vinculat al Pla
Especial de la Ruta de Pedra en Sec que hi faciliti la seva accessibilitat, promo-
ció, interpretació, i desenvolupament d’àrea de descans i servei i activitats d’e-
ducació i sensibilització ambiental. 

Paràmetres de desenvolupament:

Ús: Equipament públic amb espai lliure, aparcament i àrea d’esbarjo a
l’aire lliure.

Edificabilitat màxima sobre rasant: 0,03 m2/m2sol
Altura màxima sobre rasant: Planta Baixa

Localització

Delimitació

— o —

Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 1803

Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Mallorca, de aproba-
ción definitiva de la ‘Modificación número 2 del Plan territorial
insular de Mallorca’.

El Pleno del Consejo de Mallorca, en sesión de fecha 13 de enero de 2011,
ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

‘1º.- Aprobar definitivamente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, la
Modificación número 2 del vigente Plan territorial insular de Mallorca (aproba-
ción definitiva de 13 de diciembre de 2004, BOIB 188 Ext, de 31 de diciembre
de 2004), con el objeto y alcance que define la documentación técnica que como
anexo forma parte de este acuerdo, y que está integrada por: [I] Memoria; [II]
Normas de ordenación; [III] Anexo III: Ámbitos de intervención paisajística;
[IV] Documentación gráfica; [V] Memoria ambiental; y [VI] Anexo I: Áreas de
Reconversión Territorial (ART).

2º.- Encomendar al Departamento de Territorio la redacción del texto con-
solidado de las normas de ordenación del Plan territorial insular de Mallorca que
incorpore las modificaciones número 1 y número 2 aprobadas definitivamente,
con la finalidad de facilitar la comprensión del texto vigente que se desprende
de ambas modificaciones. De este texto consolidado se hará la oportuna difu-
sión.

3º.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, a los
efectos previstos en el artículo 3.2 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de
Ordenación Territorial, señalando que la entrada en vigor de la modificación
aprobada definitivamente se produce a partir del día siguiente a la mencionada
publicación, sin perjuicio de los efectos derivados del acuerdo de su aprobación
inicial, en los términos legalmente establecidos.

4º.- Notificar este acuerdo a todas las personas que consten como intere-
sadas dentro del procedimiento administrativo, dándoles traslado particulariza-
do de la respuesta a las alegaciones que hubieran formulado.’

Lo que se hace público de conformidad y a los efectos previstos en el artí-
culo 3.2 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, con
respecto a la entrada en vigor de este Plan; y de conformidad con lo previsto en
el artículo 92.4 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de
impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares,
con respecto a la puesta a disposición del público del Plan aprobado y de la
documentación ambiental legalmente prevista.
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