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1. INTRODUCCIÓ 
 

La ruta Artà – Lluc és un itinerari senderista, definit i senyalitzat per tal de facilitar el trànsit a peu dels usuaris i el contacte 

amb el seu entorn, natural, cultural i paisatgístic. Està dissenyat per a presentar un grau de dificultat baix i dirigit a un públic el més 

ampli possible.  

L’itinerari forma part de la xarxa de senders de gran recorregut ( GR ), homologat provisionalment per la Federación Españo-

la de Deportes de Montaña y Escalada amb el número 222 i  s’estructura en cinc etapes i cinc variants. 

La creació d’aquest itinerari estarà acompanyat de la recuperació del viari tradicional, contribuint així a la seva conservació i 

protegint-lo com a eix vertebrador de la rehabilitació i divulgació del patrimoni rural mallorquí.   

La recuperació d’aquests camins i la seva senyalització permetrà apropar-se als paisatges i al món rural i natural de les Ser-

res de Llevant, el Pla de Mallorca i la Serra de Tramuntana des d’una postura respectuosa amb el patrimoni i els residents. Amb 

aquesta ruta es contribuirà a evitar els conflictes que genera la manca d’ordenació dels senders – usos abusius, tancaments incon-

trolats, etc.-, minimitzant, a més, els efectes negatius que pot tenir el trànsit incontrolat en indrets d’alt valor ambiental i fent així 

compatibles els usos recreatius amb la protecció dels valors naturalístics i patrimonials. 

La ruta Artà-Lluc està concebuda com una oferta de lleure i turística de qualitat basada en l’interès cultural i paisatgístic i 

discorre per municipis que històricament han estat poc vinculats al sector terciari. Aquests municipis tendran la possibilitat 

d’aprofitar-se d’una oferta alternativa al model turístic tradicional, dirigida a fomentar el desenvolupament sostenible de les zones 

per on discorre. 

Amb aquesta proposta senderista  s’ajudarà, a més, a desestacionalitzar el turisme atès que, gràcies a les característiques 

climàtiques de l’illa, aquesta activitat es practica principalment en temporades de baixa ocupació.  

 La ruta Artà - Lluc constituirà, a més, una nova possibilitat d’oci per als residents i contribuirà a promoure la gastronomia, 

l’artesania de la zona i els productes locals. 
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L’interès paisatgístic i natural rau principalment en la diversitat: sistemes dunars, zones rocoses litorals, torrents, zones hu-

mides, camps de cultiu i zones muntanyoses, que configuren un entorn de gran riquesa natural i elevada biodiversitat. Al llarg del 

recorregut trobam també gran quantitat d’elements etnològics d’interès patrimonial lligats a l’aprofitament tradicional dels recursos 

– cases de possessió, molins d’aigua, molins de vent fariners, pous, camins, barraques, marges, pedreres, etc. -. i un notable pa-

trimoni històric- artístic associat a les tasques de  defensa de l’illa - torres i talaies - i al culte religiós - ermites i santuaris -.  

L’artesania de la palma, els trencadors de marès i la cultura dels pescadors s’han de considerar un interès afegit a la ruta, al 

igual que les festes populars – Sant  Antoni a Artà, festa de la Beata a Santa Margalida, Diada de Lluc, Dijous Bo a Inca, Fira de sa 

Mel a Llubí, Fira de s’Oli a Caimari, etc. – 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL. 
 

El Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la ruta Artà - Lluc  es fonamenta en la necessitat de comptar amb un document de 

caire jurídic que reguli els usos i les actuacions a la ruta i en el seu entorn de protecció. 

El Pla s’ha d’ajustar al règim general del procediment administratiu i a la legislació urbanística i d’ordenació del territori tant 

estatal com autonòmic, molt especialment a allò que es demana del Reial Decret 2159/1978 de 23 de juny relatiu al reglament de 

planejament per al desenvolupament i aplicació de la llei del sòl i ordenació urbana. 

 

2.1.- Antecedents.  
 

El Pla Especial té els següents antecedents: 

 

- Actuacions del Consell de Mallorca en tasques de rehabilitació de camins des de l’any 1988, especialment la rehabilitació 

del camí vell de Lluc (1989).  

- Recull d’informació del programa de catalogació dels camins de Mallorca que du a terme el Consell de Mallorca i que 

s’inicià el 1997. Els catàlegs de camins ja elaborats i que afecten als municipis per on passa la ruta Artà - Lluc són:  Es-

corca (1998), Santa Margalida (1999), Artà (2003) i Selva (2004). 

- Senyalització de camins per part del Consell de Mallorca des de l’any 1989. 

- Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la Conselleria de Turisme del Govern Balear per al finan-

çament del projecte de rehabilitació de camins d’interès senderista, amb data de 7 de juliol de 2000 i en el marc del qual 

es va desenvolupar el projecte de creació de la ruta Artà - Lluc. Així mateix, i com a resultat del citat conveni, es varen 

rehabilitar, eixermar i senyalitzar alguns dels camins que formen part d’aquesta ruta. 
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- Programa REVPAR-MEDOCC (Réseau de Valorisation du Patrimoine Rural en Méditerranée Occidentale, 2003-2004) en 

el marc de la iniciativa comunitària INTERREG IIIB MEDOCC.  Amb l’objectiu d’establir estratègies comunes de desenvo-

lupament integrat, tant a nivell econòmic com social i cultural es va treballar en el projecte de creació de la Ruta Artà - 

Lluc com a model de desenvolupament sostenible.  

- Programa Camina per Mallorca, inclòs al Pla de Desenvolupament Sostenible per Mallorca, aprovat pel Ple del Consell 

de Mallorca de 01/12/2003. 

- Programa Mallorca Oberta, inclòs al Pla de Desenvolupament Sostenible per Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de 

Mallorca de 01/12/2003, on s’establia com a objectius la conservació i restauració del patrimoni natural i cultural, i la do-

tació d’infrastructures bàsiques de caràcter mediambiental, entre d’altres. 

- Homologació provisional i qualificació de la ruta com a Ruta de Gran Recorregut (GR - 222) atorgada per la Federación 

Española de Deportes de Montaña y Escalada, l’any 2005.  

- Inclusió de la Ruta al Pla Territorial de Mallorca (desembre de 2004), a la Norma 50. Rutes d’Interès Paisatgístic (ED) 

amb l’objectiu de difondre la realitat patrimonial, promoure la seva conservació i potenciar el seu coneixement i compren-

sió. 

- Signatura de convenis entre el Consell de Mallorca i propietaris de les  finques per on discorre la ruta per tal de facilitar el 

pas de vianants. 

 

3. OBJECTIUS 
 

- Ordenar l’espai afectat per la ruta Artà - Lluc d’acord amb les directrius establertes pel Pla Territorial de l’illa de Mallorca i al-

tres instruments de planificació. 
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- Establir les mesures de protecció i conservació del patrimoni viari que conforma la Ruta Artà - Lluc, del seu entorn natural i 

rural i dels elements d’interès històric, artístic i etnològic que formen part del recorregut. 

- Garantir la seguretat dels usuaris de la ruta Artà - Lluc. 

- Contribuir a la divulgació i la valoració de les qualitats culturals, etnològiques i naturalístiques dels llocs que travessa 

l’itinerari. 

- Afavorir i potenciar el desenvolupament local sostenible dels municipis per on discorre la ruta Artà - Lluc. 

 

4. ÀMBIT  
 

La Ruta Artà-Lluc transcorre pels municipis d’Artà, Son Servera, Capdepera, Santa Margalida, Petra, Ariany, Maria de la Sa-

lut, Muro, Llubí, Inca, Selva i Escorca. Està constituïda per un traçat principal de 99.433 metres i d’un conjunt de ramals o variants 

amb una longitud aproximada de 35.283 metres. La seva amplària serà variable, ja que sempre que ha estat possible s’ha traçat el 

recorregut per camins existents. Els camins poden ser de carro, pistes, camins de ferradura o tiranys i per tant la seva amplària 

dependrà de la tipologia del camí. En els casos de camins de nova creació la seva amplada serà com a mínim de dos metres. La 

ruta tendrà una àrea d’influència de 15 metres des de l’eix central del camí, excepte en sòl urbà i urbanitzable.  
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5. METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
 

El pla especial s’ha elaborat d’acord amb la següent metodologia: 

 

1. Recerca de la documentació existent, cartogràfica i documental, dels camins que formen part de l’itinerari així com 

dels elements d’interès situats en el seu entorn de protecció. 

2. Recull de la legislació d’aplicació en l’elaboració del pla especial, a més de l’estudi d’altres plans especials de carac-

terístiques similars realitzats tant a les Illes Balears com a altres indrets de l’estat espanyol. 

3. Treball de camp consistent en el recorregut sistemàtic de la ruta, per tal de recollir la informació necessària per a 

l’elaboració del Pla Especial. A l’hora de grafiar el traçat de la ruta s’ha emprat el GPS per a situar els diferents ele-

ments, tasca que s’ha complementat amb l’ús de fotografia aèria.  

4. Redacció del Pla Especial. 
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6.- CONDICIONAMENTS DE LA PLANIFICACIÓ DE LA RUTA ARTÀ - LLUC 
 

 Titularitat: el criteri general ha estat utilitzar aquells camins que són de titularitat pública sempre que això ha estat 

possible. Quan l’itinerari discorre per camins de titularitat privada es proposa com a forma preferent d’actuació, la signatura de con-

venis amb els propietaris, que garanteixin el seu ús públic i gratuït. En cas que això no sigui possible es procedirà a l’expropiació 

forçosa (Llei d’Expropiació Forçosa de 1954) i a la fitació segons el que s’estableix al vigent Codi Civil. 

 Dificultat: sempre que ha estat possible l’itinerari s’ha dissenyat per tal de fer-lo apte a la major part de la població.  

 Seguretat: s’ha evitat, sempre que ha estat possible, el pas per carreteres asfaltades i amb circulació de vehicles. 

També s’han evitat aquells camins o tiranys que, per les seves característiques, poden presentar algun tipus de perill pels usuaris. 

 Fragilitat: s’ha evitat el pas per entorns naturals fràgils i, quan ha estat imprescindible, s’han fet propostes per a mini-

mitzar l’impacte.  

 Connectivitat: s’ha donat prioritat, sempre que ha estat possible, a les opcions que permeten la comunicació amb la 

xarxa de transport públic  (tren, autobús ...), els possibles allotjaments, aparcaments i altres serveis considerats d’interès, zones 

d’esbarjo i descans del senderista.  
 Aptitud: s’ha prioritzat la utilització del viari tradicional amb ferm de terra o empedrat, ja que el senderisme és una  

activitat de lleure que per norma evita l’asfalt. 
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7.- NATURALESA JURÍDICA DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DE LA RUTA ARTÀ-LLUC . 
  
 7.1.- Legislació aplicable. 
 
Legislació estatal 

- Codi de Dret Civil Espanyol, aprovat pel R. D. 24 juliol de 1889. 
- Llei de 16 de desembre de 1954 d’expropiació forçosa. 

- Llei reguladora de les bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril). 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de béns de les entitats locals. 

- Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol. 

- Text refós de Règim Local (Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril). 

- Ley 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. BOE nº 181 de 29/07/1988 (Títol III per el règim específic de utilització del domini públic, i Títol 

II en referència a les limitacions que per raons de protecció són aplicables als terrenys afectats per Servitut de Trànsit o Protecció). 

- Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres i camins estatals. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el cual se regula el Catàlogo Nacional de especies amenazadas. BOE nº 82 de 5 de abril 

de 1990. 

- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988. BOE 

nº. 297, de 12 de diciembre de 1989. 

- Preceptos en vigor del Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley sobre régimen 

del suelo y ordenación urbana. 

- Llei 3/1995 de vies pecuàries. 

- Llei 41/1997, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i 

fauna silvestres. 
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-  Real decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, de autopistas y autovías de la red de carreteras del estado. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes . 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la cual se modifica la Ley 43/2003. de 21 de noviembre, de montes. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

- Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós de la llei del sòl i rehabilitació urbana. 

 
Legislació Autonòmica 

 Lleis o decrets relacionats amb el medi ambient. 

- Decret 37/1990, de 3 de maig, sobre les actuacions del Govern Balear en les zones de perill d’incendis forestals i d’erosió. 

- Llei 6/1991, de 20 de març, de protecció d’arbres singulars. 

- Decret 101/1993, de 2 de setembre, pel qual s’estableixen noves mesures preventives en la lluita contra els incendis forestals. 

- Decret 130/2001, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la delimitació a escala 1:5000 de les àrees d’alzinar protegit. 

- Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de Cap Far-

rutx i Cap Des Freu. BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001. 

- Acord de Consell de Govern de 9 de novembre de 2001 sobre l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de la Pe-

nínsula de Llevant. BOIB núm. 140 de 22 de novembre de 2001.  

- Acord de Consell de Govern de 27 de maig de 2005 sobre la iniciació del procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació de Recursos 

Naturals de la Península de Llevant. BOIB núm. 87 de 07 de juny de 2005.  
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- Decret 58/2002, de 12 d'abril, pel qual es modifiquen el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declara el parc natural de la 

península de Llevant i les reserves naturals de cap de Ferrutx i cap des Freu. BOIB núm. 48, de 20 d’abril de 2002. 

- Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2004, d’inici de l’elaboració d’una disposició de caràcter general ampliant el llistat de LICS 

i ZEPAS a l’àmbit de les Illes Balears, en el compliment de les directives comunitàries 79/409/CE i 92/43/CEE, pel que fa als trams que 

discorren per zones incloses. 

- Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). 

- Decret 41/2005, de 22 d’abril, pel qual s’aprova el Pla especial per fer front al risc d’incendis forestals. INFOBAL 

- Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció, les Àrees Biològiques 

Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears. 

- Decret 28/2006, de 24 de març, pel qual es declaren Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) a l’àmbit de les Illes Balears. 

- Llei 6/2006, de 12 d’abril, de caça i pesca fluvial. 

- Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. BOIB 

núm. 133 de 21-09-2006. 

- Decret 19/2007 de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Natural de la Serra de Tramuntana. BOIB núm. 54 

EXT de 11-04-2007. 

- Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007, pel qual es declara paratge natural la Serra de Tramuntana. BOIB núm. 54 EXT 

de 11-04-2007. 

- Decret 21/2007, de 23 de març, pel qual s’estableix la Reserva Marítima del Llevant de Mallorca. BOIB núm 48, de 31 de març de 2007.  

- Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats suscepti-

bles d’incrementar el risc d’incendi forestal. 

- Acord del Consell de Govern de dia 19 d’octubre de 2007, sobre la declaració de caducitat i inici del procediment d’elaboració del Pla 

d’ordenació de recursos naturals de la península de Llevant. BOIB núm. 162, de 30 d’octubre de 2007. 

- Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears. 

- Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears. 
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 Lleis o decrets relacionats amb l’ordenació territorial. 

- Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOCAIB núm 77, de 26 juny de 1990. 

- Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears. BOCAIB núm. 

31 de 9 de març de1991.  

- Llei 1/1994, de 23 de març, sobre condicions per a la reconstrucció en sòl no urbanitzable d’edificis i instal·lacions afectats per obres 

públiques o declarades d’utilitat pública i executades pel sistema d’expropiació forçosa. 

- Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les illes Balears. BOCAIB núm. 88 de 15 de juliol 1997. 

-  Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions (LRSV) modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures 

Fiscals. 

- Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 

- Llei 6/1993, de 28 de setembre, sobre l’adequació de les xarxes d’instal·lacions a les condicions històriques i ambientals dels nuclis de 

població. 

- Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries. BOIB núm. 48 de 17 d’abril 

de 1999. 

- Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i urbanisme a les illes Balears. BO-

CAIB núm. 128, de 12 d’octubre de 1999. 

- Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial. BOIB núm157 EXT de 27 de desembre de 2000. 

- Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori. BOIB núm. 32, de 15 de 

març de 2001. 

- Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears. 

- Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl. 

- Reglament general de la Llei 2/2014 per a l’illa de Mallorca. 
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Altres lleis i decrets. 
 

- Directiva 98/37/CE, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

- Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

- Llei 8/2000, de 27 d’octubre de Consells Insulars. BOIB núm. 174, de 2 de novembre de 2000. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001, TR llei d’aigües. 

- Llei 16/2001, de 14 de Desembre, d’atribucions de competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins. BOE 13,de 

15.1.02. 

- Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives. 

- Reglament Orgànic del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004. 

-  Pla Territorial de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de 13 de desembre de 2004. BOIB núm. 

188 Ext. de 31 de desembre de 2004 i les seves modificacions vigents 

- Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives (art. 52. Normes en matèria de forest). 

- Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015.  

 
 
7.2. La Ruta Artà Lluc en el Pla Territorial de Mallorca 
 

El  Pla Territorial de Mallorca estableix com un dels seus pilars bàsics, al punt 2.2 de la memòria, la protecció del sòl rústic i 

del patrimoni urbanístic i arquitectònic a través de dos tipus de propostes: 

• Les que estableixen les pautes que necessàriament han de complir els planejaments municipals, a fi de garantir que es 

protegeixi i es controli adequadament el patrimoni des de l'instrument mateix que regula la transformació i el creixement de les po-

blacions, i per tant les possibles agressions al patrimoni que aquests puguin implicar. 
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• Les que aborden directament la protecció i la promoció patrimonial (revisió dels conjunts històrics existents, creació d’altres 

de nous) proposició d'unes rutes culturals i paisatgístiques, etc.  

Al seu apartat 2.2.5.7 RUTES D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC el Pla descriu textualment: 

Es proposen unes rutes senderistes amb un marcat interès paisatgístic i natural, les quals no es consideren excloents, ja 

que qualsevol planejament municipal o supramunicipal pot proposar-ne la creació d’altres de noves. Aquestes primeres rutes  són 

les següents: 

 Ruta del sistema hidràulic de la Font de la Vila de Palma 
 Ruta de la pedra en sec 
 Ruta Artà – Lluc 
 

El traçat d’aquestes rutes s’haurà d’incloure en els corresponents planejaments municipals, sense perjudici que el propi Consell 

Insular pugui redactar un Pla Especial per a cada una d’elles, ja que, pel seu interès supramunicipal, correspon en aquesta admi-

nistració la planificació, el desenvolupament, l’execució i el manteniment de la xarxa senderista mitjançant el corresponent Projecte 

de Millora Territorial. 

Partint de la xarxa viària pública o d’ús públic i dels camins de titularitat privada (amb els quals es poden establir els correspo-

nents convenis de cessió d’usos), el Consell de Mallorca portarà a terme la creació d’aquesta xarxa de rutes d’interès senderista. 

Aquesta xarxa implicarà l’ordenació, la rehabilitació, la senyalització i el manteniment dels camins, així com la creació i mante-

niment dels equipaments necessaris (refugis o albergs, punts d’aigua...) 

Es proposen, en principi, dos senders de gran recorregut, d’acord amb la terminologia acceptada internacionalment, els quals 

suposen uns itineraris de més d’una jornada: la ruta de la pedra en sec, que enllaçarà el Port d’Andratx amb Pollença, i la ruta 

d’Artà a Lluc, que unirà el poble d’Artà amb el Santuari de Lluc; i un recorregut mitjà que segueix el traçat de l’antic sistema hidràu-

lic de proveïment de la ciutat de Palma. 
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Aquests itineraris o senders venen grafiats a la cartografia annexa del PTM, i per a la seva delimitació o concreció se suggerei-

xen els següents requeriments tècnics mínims: 

• Discorrerà per camins públics o camins privats (en aquest darrer cas ,mitjançant convenis de cessió d’ús i/o manteniment 

amb els propietaris dels terrenys per on discorre). 

• En cas de ser camí públic de titularitat municipal s’establirà el corresponent conveni de cessió d’ús i/o s’encomanarà la 

gestió amb l’ajuntament respectiu per a la seva recuperació i manteniment. 

• Estarà destinat a l’ús senderista. 

• Els camins tindran, amb caràcter general, un ample mínim de dos metres. 

• El ferm dels camins estarà fet de terra o de pedra. 

• Els tancaments que s’hagin de realitzar seran de fusta i reixat, pedra en sec o la combinació d’ambdues, acabat a una al-

çada màxima de dos metres. 

• Tindran la corresponent senyalització informativa i orientativa, que estarà construïda amb material adient, fusta o metall, i 

amb un disseny integrat dins l’entorn. 

• Els murs de contenció i els empedrats es realitzaran amb la tècnica de la pedra en sec. 

El Pla Territorial de Mallorca també ens descriu la Ruta Artà-Lluc de la següent manera: 

L’activitat senderista s’amplia amb un llarg recorregut que neix a la Serra d’Artà i acaba a quasi noranta quilometres de dis-

tància, concretament a Lluc, el centre religiós més important de Mallorca. 

L’itinerari surt del poble d’Artà, transita pel Parc Natural de Llevant i passa per l’Ermita de Betlem. Des d’aquest punt es pot 

gaudir d’un magnífic paisatge litoral fins a Son Serra de Marina, lloc on la ruta s’endinsa cap a l’interior fins a Santa Margalida. Des 

d’aquí fins a Inca, la ruta ofereix distints i variats paisatges i molt bons exemples de l’arquitectura tradicional mallorquina, així com 

altres elements etnològics de gran interès. L’arribada a Lluc es fa a través de la via històrica d’accés al santuari: l’antic camí de 

Lluc, restaurat entre 1989 i 1994. 
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El projecte d’aquesta ruta ha estat traçat a partir d’una xarxa de camins de titularitat pública, alguns dels quals unien els dis-

tints pobles de la comarca i altres que van ser importants vies ramaderes, fet pel qual l’excursionista gaudirà no només d’un territori 

de primer ordre, sinó que també recorrerà camins que van ser l’eix de la nostra història. 

Al llarg del recorregut es poden observar nombrosos hàbitats mediterranis (ullastrars, penya-segats marins, sistemes du-

nars, extensos ecosistemes agraris, etc.) i és una zona molt interessant per a l’observació d’aus rapinyaires i migratòries. 

 

La ruta Artà – Lluc s’inclou dintre de la normativa de Pla Territorial de Mallorca mitjançant la Norma 50. Rutes d’Interès pai-

satgístic (ED), on estableix: 

 

1. Per tal de difondre la realitat patrimonial, promoure la seva conservació i potenciar el seu coneixement i comprensió, s’han 

creat les següents rutes d’interès naturalístic1, grafiades en el plànol número 5: 

 

- Ruta Pedra Seca 

- Ruta Artà – Lluc 

- Ruta del sistema hidràulic de Palma  

 

2. Sense perjudici de la possibilitat de redacció de plans especials per part del Consell Insular de Mallorca per al desenvolu-

pament de les presents determinacions, els traçats de les rutes esmentades s’hauran d’incloure en el planejament munici-

pal, i seran vinculants a  l’hora de redactar les adaptacions, revisions o els nous planejaments urbanístics. S’haurà de pre-

veure una zona de protecció al voltant de cada un dels elements que la constitueixen on es prohibeixin actuacions que pu-

                                                 
1 Aquesta referència a les “rutes d’interès naturalístic” hauria d’haver-se realitzat a les “rutes d’interès paisatgístic”, en coherència amb el títol de la norma i del contingut de la mateixa, i a la vista 
d’allò que es preveu en la memòria del Pla territorial. 
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guin malmetre o perjudicar el patrimoni catalogat, les visuals, l’entorn o la qualitat paisatgística de la ruta i, a la vegada, 

mantenir-les en condicions de ser transitades i obertes al públic. 

 

3. Els plans especials de desenvolupament d’aquestes rutes seran vinculants 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 corres-

pongui 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 regular el marc de participació en la redacció i desplegament posterior dels plans especials.2 

                                                 
2 Apartat afegit de conformitat amb allò que es preveu en la modificació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca. 
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8.- EFECTES DE L’APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
 
L’entrada en vigor del Pla Especial determina els següents efectes: 

 Publicitat, la qual cosa suposa el dret de tothom a consultar els seus documents, o a obtenir informació escrita sobre el 

seu contingut i aplicació. El Consell de Mallorca regularà els procediments i terminis de consulta. 

 Obligatorietat, la qual cosa suposa el deure, legalment exigible de complir amb totes i cada una de les seves determina-

cions. 

 Exempció d’obtenir la llicència municipal per a les obres previstes en el pla d’acord amb la normativa urbanística vigent. 

 Declaració d’utilitat pública per a les obres previstes d’acord amb els articles 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 

1954, d’expropiació forçosa. 

 No necessitat de tramitar la declaració d’interès general als projectes d’obres i millora de les infrastructures que estiguin 

incloses a la Ruta Artà-Lluc en aplicació de l’article 21.1.b de la Llei de Sòl Rústic.  
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9.- TRAMITACIÓ, VIGÈNCIA I REVISIÓ  
 

Pel que fa a la tramitació del Pla Especial de la ruta Artà - Lluc, s’ha d’estar en l’elaboració i la tramitació del Pla Especial, al 

que preveuen els articles 34 1 del TRLS 1976 (RCL 1976\ 1192 i ApNDL 13889) i 145.1 i 2 2 i 147 3 del Reglament de planejament 

de 23 de juny de 1978, de conformitat amb la doctrina establerta pel TSJIB a la sentència de 31 de gener de 2000 4 (39/2000).  

                                                 
1 Artículo 34 
1. Los planes especiales podrán ser formulados por las entidades locales, entidades urbanísticas especiales y órganos competentes en el orden urbanístico según esta Ley.  
La formación de los planes especiales a que se refiere el artículo 17.2 podrá realizarse por quienes tengan a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a la infraestructura del 
territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano. 
2. Los programas de actuación urbanística se formarán por las entidades locales y, en su caso, por las urbanísticas competentes o por los adjudicatarios correspondientes, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo VI del título III de la presente Ley. 
 

2  Art.145. 1. Los planes especiales que se formulen sin la existencia previa de Plan Director Territorial de Coordinación o Plan General Municipal, con el exclusivo objeto de desarrollar infraestructu-
ras básicas o protección del paisaje, vías de comunicación, medio natural o conservación y mejora de determinados lugares, serán redactados por las entidades locales, entidades urbanísticas 
especiales u órganos que tengan competencia en el orden urbanístico. 2. También podrán redactarse por los organismos que tengan a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a 
la infraestructura del territorio, aun cuando no estén comprendidos en la enumeración de entidades y organismos del número anterior. 
 

3 Art.147. 1. La aprobación inicial de los planes especiales, cualquiera que sea su objeto, corresponderá a la entidad u organismo que los hubiere redactado. 2. La misma entidad u organismo será 
la competente para su tramitación y aprobación provisional. 3. El procedimiento para la aprobación de los planes especiales se ajustará a las reglas de tramitación previstas para los planes parcia-
les. No obstante, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 125 del presente Reglamento para aquellos planes especiales de reforma interior, que afecten a barrios consolidados y que incidan 
sobre la población afectada. Cuando se formulen a iniciativa de entidades locales o urbanísticas especiales, antes de su aprobación definitiva, serán sometidos a informe de los departamentos 
ministeriales y demás organismos que resultaren afectados. 4. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando se trate de planes especiales cuya finalidad fuere mejorar las condiciones 
urbanísticas y especialmente las estéticas de los pueblos de una comarca o ruta turística y que no comprendieren en el planeamiento modificación de alineaciones ni supusiesen destrucción de 
edificios, la tramitación se reducirá a la aprobación previa por el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo o por la Comisión Provincial de Urbanismo, según la población de que se trate, información 
pública durante quince días en la capital de la provincia, comunicación a los ayuntamientos afectados y aprobación definitiva de los citados órganos. 
 

4  “Decíamos en la sentencia 885, de 22 de diciembre de 1999, que es sabido que un plan especial no es otra cosa que un plan territorial de índole particular que, en vez de atender a todos 
los extremos del ordenamiento, sólo se extiende a una materia concreta y especial. El plan sectorial tiene por objeto la regulación de determinados elementos o aspectos relevantes 
del territorio. En principio, cumple decir que los «planes especiales tienen carácter potestativo, salvo que resultase impuesta su redacción por los instrumentos generales de planea-
miento», sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1999 (RJ 1999\ 3785). Cita jurisprudencial que sacamos a colación, en tanto que la necesidad de un Plan Especial para la Costa 
Sur de Ciutadella de Menorca, surgía de la Ley 1/1991, de 30 de enero (RCL 1991\ 988 y LIB 1991\ 37), de espacios naturales, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en cuya 
Exposición de Motivos se lee: «la presente Ley tiene por objeto establecer el régimen urbanístico de las áreas que por sus valores naturales y paisajísticos de interés para la Comunidad Autónoma 
han de ser objeto de protección especial», lo que se refuerza en su artículo 1.1: «Definir las áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad Autónoma, en razón a sus excepcionales 
valores ecológicos, geológicos y paisajísticos y establecer las medidas y condiciones de ordenación territorial y urbanística precisas para su conservación y protección». Pues bien, el artículo 3.1 de 
la aludida dispone: «Se declaran Areas Naturales de Especial Interés... relacionados a continuación», y en lo referente a la isla de Menorca, sitúa en su ordinal catorce a la «Costa Sud de Ciutade-
lla», para luego en el artículo 9, tras señalar la exigencia de Planes Territoriales Parciales para unos determinados espacios, en cuanto a su ordenación, que no son aquí del caso, significa: «En 
el resto de los espacios se hará mediante planes de ordenación del medio natural o planes especiales, en todo caso de acuerdo con lo que prevé la Ley 8/1987, de 1 de abril (RCL 1987\ 
1226 y LIB 1987\ 1183), de ordenación territorial de les Illes Balears o la Ley 19/1975, de 2 de mayo (RCL 1975\ 918 y ApNDL 13882), sobre régimen del suelo y ordenación urbana». Efec-
tuada la opción en favor del plan especial, lo que posibilitaba el calendado precepto con la disyuntiva «o», era insoslayable la remisión en bloque a la última de las leyes citadas, sin que 
fuera de aplicación lo previsto en el artículo 5 de la Ley Autonómica 1/1984, de 14 de marzo (RCL 1984\ 2998 y LIB 1984\ 1146), de ordenación y protección de áreas naturales de interés 
especial, en tanto no había «nacido» todavía como espacio a proteger el de la «Costa Sud de Ciutadella», que lo introduce, como hemos significado en líneas anteriores, el artículo 3 de la 
Ley 1/1991, de 30 de enero, desplazando el artículo 9 de esta última al 5 de aquella. En consecuencia, al no existir ley singular previa que lo regulara, había que atender a lo dispuesto, 
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L’òrgan competent del Consell de Mallorca és la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric 

(CIOTUPH) segons determina l’article 345 del Reglament orgànic aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el 

dia 8 de març de 2004 – BOIB núm. 38 de 16 de març de 2004.  

                                                                                                                                                                                                                                          

 

Un breu resum de les passes administratives que el Pla Especial de la ruta Artà - Lluc ha de seguir és el següent:  

1. Informe Ambiental 

2. Resposta amb l’abast, l’amplitud i el nivell de detall de l’informe de sostenibilitat ambiental (2 mesos). 

3. Redacció de l’informe de sostenibilitat ambiental. 

4. Remissió a la Comissió Insular del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. 

5. Remissió a Comissió Informativa del Consell de Mallorca. 

6. Aprovació inicial pel Ple del Consell de Mallorca. 

7. Publicació al Butlletí Oficial de la CAIB (BOIB). 

8. Període d’al·legacions i resolució (45 dies). 

9. Elaboració conjunta (Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca – Conselleria de Medi Ambient de la 

CAIB) de la memòria ambiental. 

 
en la elaboración y tramitación del plan especial, a lo que previenen los artículos 34 del texto refundido de la Ley del suelo de 9 de abril de 1976 (RCL 1976\ 1192 y ApNDL 13889) y 
145.1 y 2 y 147 del Reglamento de planeamiento de 23 de junio de 1978. De esta forma, pues, correspondía al órgano competente del Consell Insular de Menorca, que no al Consell de 
Govern, la tramitación, aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva del Plan Especial, afirmación esta que se compadece con el hecho incuestionado de que el propio 
Govern remitió el Plan a la Comisión Insular de Urbanismo de Menorca para su aprobación definitiva, ya que si entendía lo contrario, es decir, que él, y no otro órgano, era competente, y resultaba, 
como así fue, que lo había elaborado y aprobado inicial y provisionalmente en fechas muy posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1990, de 27 de junio de atribución de competencias a los 
consejos insulares en materia de urbanismo y habitabilidad -en la medida que entendía, reiteramos, que era competente para hacerlo, cuando, por lo que se ha señalado, en realidad no lo era-, 
debía haber continuado con su tramitación, lo que no hizo, ante la evidencia -no otra lectura cabe- que era incompetente y no podía continuar ante manifiesta irregularidad.” 
 

5 Article 34. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric 1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric exerceix amb 
caràcter general les competències assumides pel Consell de Mallorca en virtut de les lleis de la Comunitat Autònoma 9/1990, de 20 de juny; 6/1994, de 13 de desembre i 2/2001, de 7 de març, en 
matèria d’urbanisme, patrimoni històric i ordenació del territori, respectivament, sempre que les esmentades competències no estiguin atribuïdes a un altre òrgan del Consell de Mallorca. 
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10. Tramitació de la memòria ambiental per part del Consell de Mallorca a la Conselleria de Medi Ambient de la CAIB 

per donar conformitat o no (2-4 mesos). 

11. Publicació al BOIB l’acord sobre la memòria ambiental (1 mes). 

12. Elaboració final del Pla. 

13. Aprovació final pel Ple del Consell de Mallorca. 

14. Publicació al BOIB i posada a disposició del públic. 

 

El Pla Especial de la ruta Artà - Lluc entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat l'acord d’aprovació definitiu i el text íntegre 

d’aquestes normes al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i té una vigència indefinida, sense perjudici de la seva substitució, 

modificació o revisió d’acord amb el que estableix la legislació vigent.  

 

La revisió del Pla Especial de la ruta Artà - Lluc serà procedent quan:  

a. L'entrada en vigor de noves lleis o normes de rang jeràrquic superior, o la modificació de les existents, n’imposi 

la revisió.  

b. L'evolució socioeconòmica i territorial o l’aparició de nous escenaris que afectin substancialment els objectius i 

els elements fonamentals del Pla, n’aconsellin i en facin procedent la revisió.  
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9.1 Antecedents i tramitació 
 
 9.1.1 Antecedents 
 
 El Pla Territorial Insular de Mallorca proposa una sèrie de rutes senderistes amb un marcat interès paisatgístic i natu-

ral, entre les quals s’inclou la Ruta Artà – Lluc. En el mateix pla territorial és preveu l’elaboració dels corresponents plans 

especials per al seu desenvolupament. 

 

La tramitació del Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta Artà – Lluc és va iniciar el 9 de novembre de 2006 

mitjançant la remissió a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la documentació bàsica corresponent al Pla es-

pecial, per tal de conèixer el nivell d’amplitud, abast i detall de l’informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb el que esta-

blia la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’Avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes 

Balears vigent en aquell moment. 

 

 9.1.2 Aprovació inicial  
 

 El Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta Artà – Lluc va ser aprovat inicialment pel Ple del Consell de Mallor-

ca l’1 de desembre de 2008, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 15 de gener de 2009. Amb la publicació en 

el BOIB és va iniciar un període de 45 dies d’exposició pública del Pla Especial. 
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 9.1.3 Informació pública i oficial de l’any 2009 
 
 Com a resultat d’aquest període d’exposició pública es presentaren 7 al·legacions, sis dintre del termini establert i 

una, corresponent a l’Ajuntament de Son Servera, fora de termini que també fou estudiada. De totes elles s’estimaren parci-

alment o totalment 4 i es desestimaren 3. Els canvis realitzats en el Pla especial motivats per les al·legacions acceptades es 

troben detallats en el document annex “Modificacions realitzades en el Pla Especial”. 

 

 En el període d’exposició pública és va informar als organismes oficials possiblement afectats pel pla especial que 

d’acord amb la Llei 11/2006 havien d’emetre l’informe corresponent. Els organismes consultats foren: 

- Comissió Balear de Medi Ambient 

- Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies (Conselleria de Medi Ambient – Govern Balear) 

- Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria de Medi Ambient – Govern Balear) 

- Direcció Insular de Carreteres (Departament d’Obres Públiques – Consell de Mallorca) 

- Departament de Cultura i Patrimoni (Consell de Mallorca) 

- Ministerio de Defensa (Gobierno de España) 

- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-

no - Gobierno de España) 

- Direcció General de Desenvolupament Rural (Conselleria d’Agricultura i Pesca – Govern Balear) 

- Direcció General d’Emergències (Conselleria d’Interior – Govern Balear) 

- Direcció General de Biodiversitat (Conselleria de Medi Ambient – Govern Balear) 

- Espais de Natura  (Conselleria de Medi Ambient – Govern Balear) 

- Direcció Insular d’Ordenació del Territori  (Departament de Territori – Consell de Mallorca) 
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- Direcció General de Mobilitat  (Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat – Govern Balear) 

 

Es varen sol·licitar un total de 13 informes, dels quals 3 varen ser favorables i 8 favorables amb condicionants que fo-

ren incorporats al pla. Els canvis realitzats en el Pla especial motivats pels informes presentats per aquests organismes es 

troben detallats en el document annex “Modificacions realitzades en el Pla Especial”. 

  

 9.1.4 Aprovació de la Memòria Ambiental del Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta Artà – Lluc 
 
 En sessió de 28 d’octubre de 2010 el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va acordar la conformi-

tat de la Memòria Ambiental del Pla Especial de la Ruta Artà – Lluc, amb 19 determinacions finals que s’incorporaren a la 

Normativa del Pla especial. 

 

 Els condicionants eren: 

1. “S’evitarà l’eliminació  excessiva de la vegetació per tal de prevenir l’increment de l’erosió i la proliferació de les drece-

res”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 16.7. 

2. Incorporar com a normativa sectorial aplicable “Acord de Consell de Govern, de 9 de novembre de 2001, sobre 

l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de la Península de Llevant”. Aquest condicionant fou in-

corporat a l’article 16.4.e. 

3. “En aquelles àrees on el pas dels usuaris de la ruta suposi un perill per a la conservació d’hàbitats fràgils, com ara espais 

dunars o llocs amb presència d’espècies protegides, s’estudiarà la possibilitat de delimitar-la per a la seva protecció. 

Aquesta es realitzarà amb fusta tractada que tindrà la certificació FSC-SECR-0118. Es senyalitzarà adequadament per 
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tal d’informar dels valors ambientals presents i de l’objectiu de la seva delimitació”. Aquest condicionant fou incorporat a 

l’article 16.8. 

4. “Es durà a terme una neteja  contínua dels camins i zones de l’entorn. A les zones de refugis s’adequaran punts de reco-

llida selectiva. A les àrees recreatives s’estudiarà la conveniència de la instal·lació de sanitaris”. Aquest condicionant fou 

incorporat a l’article 16.9. 

5. “Es delimitaran les zones d’apilament de materials a fi de limitar l’impacte sobre la vegetació. Un cop finalitzats els tre-

balls es restauraran aquestes zones al seu estat original”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 16.10. 

6. “Les tasques en les sigui necessària la utilització de maquinària que pugui suposar molèsties per a la nidificació de les 

espècies protegides de la Xarxa Natura 2000, es realitzaran entre els mesos de setembre a febrer. Excepcionalment, en 

casos d’emergència que puguin suposar un perill per a la seguretat de les persones, es podran dur a terme treballs 

d’urgència, cas en el que es prendran precaucions per minimitzar els efectes d’aquestes tasques”. Aquest condicionant 

fou incorporat a l’article 16.11. 

7. “S’eliminaran aquelles espècies introduïdes que puguin suposar un perill per a la flora local, com atzavares (Agave ame-

ricana), antorxasis (Myoporum laetum), pitospòrum (Pittosporum tobira) i figuera d’arena (Opuntia ammophila)”. Aquest 

condicionant fou incorporat a l’article 16.12. 

8. “A les zones on la vegetació es troba molt atapeïda i propera al camí s’estudiarà la possibilitat d’eixermar d’una manera 

selectiva les voreres del camí per tal de crear barreres físiques en cas d’incendis, d’amplada màxima de 2 metres a cada 

vorera del camí. En cap cas es procedirà a eliminar espècies protegides”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 

16.13. 

9. “Se situaran baranes en els llocs que presentin perill per als senderistes, per protegir el medi natural en indrets de fragili-

tat elevada o per evitar la proliferació de dreceres. Les baranes hauran de ser de fusta tractada amb certificació FSC-

SECR-0118 i/o corda”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 16.14. 
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10.  “En els espais on l’itinerari discorri al costat de carreteres amb gran densitat de trànsit o aquest pugui ésser perillós per 

als senderistes, es situaran proteccions laterals (barreres de seguretat de fusta) d’acord amb el que estableixi 

l’organisme competent i en tot cas garanteixin la seguretat de vianants i vehicles”. Aquest condicionant fou incorporat a 

l’article 16.15. 

11. “Les barreres estaran formades per barres o peces llargues de fusta espaiades, respectant la tipologia tradicional”. 

Aquest condicionant fou incorporat a l’article 17.4. 

12. “Els criteris per ubicar els senyals són: 

 Bifurcacions i encreuaments amb possibilitat de confusió. 

 Zones amb possibles dreceres que puguin ésser perjudicials per al patrimoni construït, la fauna, la flora o 

la seguretat dels senderistes. 

 En trams llargs sense canvis de sentit o encreuaments per tal de confirmar que el senderista es troba a 

l’itinerari correcte. 

 Entrada i sortida de nuclis de població. 

 Altres indrets conflictius o d’interès”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 19.2. 

13. “En els accessos, refugis i infrastructures es col·locaran pannells informatius sobre els usos permesos, les restriccions, 

els valors mediambientals presents i els comportaments recomanats als usuaris. També es col·locaran pannells 

informatius en elements patrimonials o indrets fràgils a nivell mediambiental  per tal d’informar als usuaris  sobre els 

valors etnològics, culturals, mediambientals d’aquests elements o hàbitats i garantir la seva conservació. En els pannells 

que es situïn dins espais naturals protegits s’informarà des dels diferents punts d’accés de la ruta dels seus valors 

naturals així com de les amenaces existents, especialment els incendis forestals. En els trams en que la ruta discorri pels 

punts d’interès geològic es podran situar pannells informatius explicant les seves característiques”. Aquest condicionant 

fou incorporat a l’article 19.2. 
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14. “S’hauran de senyalitzar els punts on hi hagi risc d’arrossegament per aigües de pluges, indicant el nom del torrent i 

possible perill d’arrossegament per aigües de pluges. En cap cas es col·locaran senyals on s’obstaculitzi el pas de les 

aigües”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 19.2. 

15. “A les senyalitzacions s’inclourà de manera ben visible una icona de prohibició de l’ús del foc a terreny forestal. A altres 

possibles infrastructures com refugis o àrees recreatives on hi hagi fogons habilitats al llarg de la ruta, la senyalització 

inclourà necessàriament el següent text: 

 Època de perill d’incendis forestals: 1 de maig al 15 d’octubre, està prohibit l’ús recreatiu del foc en 

terreny forestal. 

 Fora d’aquest període només es permès l’ús recreatiu del foc dins els fogons habilitats, sempre i quant no 

estigui prohibit mitjançant senyalització específica (articles 3.1, 6.2 i 7.1.c. del Decret 125/2007)”. Aquest 

condicionant fou incorporat a l’article 19.2. 

16. “Es col·locaran indicacions de risc d’incendi forestal per aquells vials que travessin terreny forestal amb risc d’incendis 

alt, molt alt i extremadament alt amb l’objectiu d’informar al senderista sobre el risc d’incendi de l’itinerari i els seus 

voltants, així com dels comportaments adequats per a prevenir-ho”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 19.2. 

17. “Els projectes que afectin als Serveis Ferroviaris incorporaran les prescripcions dels Serveis Ferroviaris de Mallorca”. 

Aquest condicionant fou incorporat a l’article 19.3. 

18.  Que s’incorporin les prescripcions de la Direcció General de Recusos Hídrics: 

a. “Els treballs de restauració dels camins i altres rutes no poden suposar la desforestació de cap zona arbrada”. 

Aquest condicionant fou incorporat a l’article 17.11. 

b. “Els treballs no poden suposar la destrucció de cap paret seca”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 

17.12. 
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c. “En cas que la restauració d’algun dels trams suposi la posada al descobert de talussos, aquests no podran 

deixar-se al descobert, sinó que s’hauran de vegetar o protegir amb un marge”. Aquest condicionant fou incorporat 

a l’article 17.13. 

d. “En els treballs de condicionament dels camins s’haurà de tenir cura de no abocar substàncies potencialment 

contaminants. En cas de produir-se algun abocament accidental s’haurà de donar avís a l’ajuntament 

corresponent i a la Direcció General de Recursos Hídrics”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 17.14. 

e. “El projecte que desenvolupi aquest Pla Especial relatiu a la inclusió de la variant a Son Servera, requereix 

resolució administrativa expressa de la Direcció General de Recursos Hídrics per a la seva autorització, prèvia a 

l’execució de les obres”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 20.6. 

19. Que s’incorporin les mesures correctores i protectores del Servei de Protecció d’Espècies: 

a. “A la zona compresa per les etapes 1, 2 i 3 de la Ruta Artà – Lluc, durant la fase d’execució del projecte s’ha de 

parar especial esment per no afectar els exemplars de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) que hi pugui 

haver a la zona, retirant els exemplars presents mentre es duguin a terme els treballs”. Aquest condicionant fou 

incorporat a l’article 16.16. 

b. “Es recomanable que durant l’execució dels treballs no es talin els exemplars de garballó (Chamaerops humilis)”. 

Aquest condicionant fou incorporat a l’article 16.17. 

c. “A la variant de Can Picafort s’haurà d’evitar els possibles impactes sobre les plantacions d’Otanthus maritimus 

durant les tasques de condicionament del camí i a més s’hauria de delimitar el camí amb pals de fusta per evitar la 

possible afluència de persones al sistema dunar”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 16.18. 

d. “A l’etapa 5: 

 S’evitarà l’ús d’herbicides per acondicionar els camins i s’evitarà la realització de tasques de desbrossament 

que puguin afectar a l’orquídia Neottia nidus.avis. 
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 Els treballs amb maquinària pesada que es duguin a terme a menys de 500 metres de radi del niu de milà 

reial (Milvus milvus) s’hauran de fer fora del període de nidificació (de l’1 de febrer al 30 d’abril, d’acord amb 

el Pla de recuperació del milà reial, BOI 65, 13/05/2008). 

 En relació a les espècies amenaçades (Othantus maritimus, Neottia nidus-avis, Ranunculus weyleri, Milvus 

milvus) que es poden veure afectades es recomanable que un tècnic o expert en botànica supervisi les 

tasques de condicionament i creació de camins per evitar els possibles danys sobre aquestes espècies. Serà 

recomanable informar als senderistes de la conveniència de no sortir del camins mitjançant elements 

verticals”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 16.19. 

e. “Les actuacions a realitzar que estiguin incloses dins els annexes de la Llei 11/2006 s’hauran de tramitar d’acord 

amb l’establert en l’esmentada llei. Igualment, les actuacions que es duguin a terme dins els àmbits dels PORN 

del Parc Natural de la Península de Llevant o del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana no estaran eximides 

dels tràmits obligatoris d’avaluació d’impacte ambiental ni de l’informe preceptiu a que fa referència l’article 21.2 

de la Llei 5/2005 ni, si s’escau, de l’avaluació de les repercussions ambientals que estableix l’article 39 de la 

mateixa llei”. Aquest condicionant fou incorporat a l’article 20.7. 

f. “Es recomanable que en front del risc d’inundació, els instruments de planificació hauran de complir amb el previst 

en el PHIB (RD 378/2001, de 6 d’abril) en els seus articles 72 a 78 i en la Directriu bàsica de planificació de 

protecció civil front al risc d’inundacions (BOE núm. 38, de 14-2-1995) apartats 2.2.1 i 2.2.2”. Aquest condicionant 

fou incorporat a l’article 16.20. 
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9.1.5 Proposta d’aprovació definitiva 
 
 El 30 de novembre de 2010 (registre d’entrada al Departament d’Urbanisme i Territori número 4669, de 14 de desem-

bre de 2010) es va trametre el Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta Artà – Lluc al Departament de Territori per a 

la proposta i tramitació d’aprovació definitiva per part del Ple del Consell de Mallorca. Finalment no va ser aprovat definiti-

vament, quedant damunt la taula del Ple. 

 
 

9.1.6 Ratificació de l’aprovació inicial 
 
 En data 11 de novembre de 2015 (registre d’entrada al Departamet de Territori i Infraestructures número 7568, de 17 

de novembre de 2015) el Departament de Medi Ambient va remetre al Departament de Territori i Infraestructures el Pla Es-

pecial d’Ordenació i Protecció de la Ruta Artà – Lluc per a la seva aprovació definitiva. Atès el temps transcorregut i que 

s’havien realitzat algunes de les actuacions previstes en el pla especial, s’adjuntaren addendes de l’Estudi Econòmic i Fi-

nancer i de l’Annex IV. Cartografia, amb la informació actualitzada.  

 

 En data 19 de gener de 2016 la Secretaria General del Consell de Mallorca va emetre informe en el que indicava: “El 

Pla aprovat inicialment no ha caducat i per tant, no es necessària una nova tramitació; però el temps transcorregut des de 

l’aprovació inicial fa recomanable que el Ple acordi la ratificació de l’aprovació inicial, l’obertura d’un nou període 

d’informació pública i sol·licitar informe a les entitats locals afectades”. 
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 El Ple del Consell de Mallorca, en sessió d’11 de febrer de 2016, va acordar la ratificació de l’aprovació inicial del Pla 

especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta Artà – Lluc, i l’obertura d’un nou període d’exposició pública (BOIB núm. 30, de 5 

de març de 2016). 

 

 9.1.7 Nou període d’informació pública i oficial  
 
 Com a resultat d’aquest nou període d’exposició pública es presentaren 8 al·legacions. De totes elles s’estimaren 

parcialment o totalment 1 i es desestimaren 7. Els canvis realitzats en el Pla especial motivats per les al·legacions accepta-

des es troben detallats en el document annex “Modificacions realitzades en el Pla Especial. Ratificació de l’aprovació inicial”. 

 

 En el període d’exposició pública és va informar als organismes oficials possiblement afectats pel pla especial que 

havien d’emetre l’informe corresponent. Els organismes consultats foren: 

- Ajuntament d’Ariany 

- Ajuntament d’Artà 

- Ajuntament de Capdepera 

- Ajuntament d’Escorca 

- Ajuntament d’Inca 

- Ajuntament de Llubí 

- Ajuntament de Maria de la Salut 

- Ajuntament de Muro 

- Ajuntament de Petra 

- Ajuntament de Santa Margalida 
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- Ajuntament de Selva 

- Ajuntament de Son Servera 

- Grup d’Ornitologia Balear 

- Grup Excursionista de Mallorca 

- Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial 

- Comissió Balear de Medi Ambient 

- Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca – Govern Balear) 

- Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca – Govern Balear) 

- Xarxa Natura 2000 (Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca – Govern Balear) 

- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-

no - Gobierno de España) 

- Direcció General d’Agricultura i Ramaderia (Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca – Govern Balear) 

 

Es varen sol·licitar un total de 21 informes, dels quals s’en varen rebre 7. D’aquests 3 s’han pres en consideració to-

talment o parcialment i 4 no s’han pres en consideració. Els canvis realitzats en el Pla especial motivats pels informes pre-

sentats per aquests organismes es troben detallats en el document annex “Modificacions realitzades en el Pla Especial. Ra-

tificació de l’aprovació inicial”. 
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9.1.8 Conclusió del procés de tramitació 
 
 La documentació que s’ha revisat és el resultat de tot el procés de tramitació, de informació pública, contestació 

d’al·legacions, i de la tramitació ambiental corresponent, que s’ha concretat en el document que es presenta per a la seva 

aprovació definitiva. 

 

 Les modificacions introduïdes una vegada resoltes les al·legacions plantejades tenen caràcter puntual i no suposen 

una modificació substancial als criteris establerts que es varen incloure al document que fou aprovat inicialment. 

 

 És per això que es considera que, vista la tramitació del Pla Especial realitzada amb l’exposició pública, contesta 

d’al·legacions resoltes i consulta d’organismes afectats, i amb la conformitat mediambiental prevista a la Llei 11/2006 aplica-

ble al cas, es pot procedir a l’aprovació definitiva del Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la   Ruta Artà – Lluc. Amb 

aquesta finalitat es proposa trametre al Departament de Territori i Infraestructures tota la documentació elaborada, per tal 

que procedeixi a la tramitació corresponent i l’elevi a l’aprovació definitiva del Ple. 
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10. DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL. 
 

 En aquest apartat es defineixen les etapes i variants. Es realitza una descripció física de les etapes per trams, i es defineix la 

seva fragilitat. Es recullen els accessos i serveis, els elements del patrimoni històric, els refugis, la titularitat dels camins per on dis-

corre la ruta i les restriccions a aplicar a cada tram que en determinen els usos permesos.  

 

10.1. Etapes, variants i trams establerts en la Ruta Artà-Lluc. 
 
La Ruta es divideix en cinc etapes i quatre variants, cada una d’elles subdividida en trams. 

 
10.1.1. Definició de les etapes i variants de la Ruta Artà - Lluc. 

 

L’establiment de l’inici i el final de cada una de les cinc etapes respon a tres factors: 

1. Longitud i temps necessari per al seu recorregut. Cada etapa s’ha de poder fer en una sola jornada. 

2. Serveis. El senderista ha de disposar al final de cada etapa de la possibilitat d’allotjament o acampada (imprescindible 

pels usuaris que vulguin recórrer la ruta en la seva totalitat o realitzar diverses etapes de manera contínua). 

3. Accés a la ruta. Es dóna preferència, quan això és possible, a l’accés amb transport públic a l’inici o final de cada eta-

pa. 

Pel que fa a les variants, són itineraris complementaris a la ruta i donen accés a indrets o poblacions considerats d’interès o 

de valor afegit a la ruta.  
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Etapes. 

 

1. ARTÀ – ARENALET DES VERGER..............................................17,650 Km   

 

2. ARENALET DES VERGER - BETLEM..........................................13,835 Km  

 

3. BETLEM – SANTA MARGALIDA...................................................28,897 Km 

 

4. SANTA MARGALIDA - INCA.........................................................23,408 Km  

  

5. INCA – LLUC............ .................................................................... 15,643 Km  

 

Variants. 

 

A. PUIG DE SANTA MAGDALENA....................................................3,029 Km  

B. CAPDEPERA.................................................................................8,274 Km 

C. CALA RATJADA............................................................................7,826 Km 

D. CAN PICAFORT............................................................................6,781 Km  

E. SON SERVERA.............................................................................9,373 Km 

 

Total RUTA ARTÀ - LLUC.............................................................. 134,716 Km  
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10.1.2. Trams. 
Per tal d’estudiar les característiques de la Ruta Artà – Lluc, així com proposar les mesures de manteniment, millora i gestió, 

cada una de les etapes es divideix en trams a partir de les tipologies del camins, atès que aquestes determinaran en gran mesura 

la problemàtica i els treballs a realitzar :  

Etapa 1 

- Tram 1: nucli urbà d’Artà..........................................................0,927 Km 

- Tram 2: Artà – Son Maganet................................................... 1,762 Km 

- Tram 3: Son Maganet...............................................................0,194 Km 

- Tram 4: Son Maganet – es sementer d’Enmig.........................0,894 Km 

- Tram 5: es sementer d’Enmig – sementer des Puig................0,472 Km 

- Tram 6: sementer des Puig – carretera de cala Torta..............2,128 Km 

- Tram 7: carretera de cala Torta – coll des Pi .......................... 2,302 Km

- Tram 8: coll des Pi – na Corna.................................................1,552 Km 

- Tram 9: na Corna – puig Rodó.................................................1,731 Km 

- Tram 10: puig Rodó – cala Torta..............................................0,491 Km 

- Tram 11: cala Torta – cala Mitjana...........................................0,530 Km 

- Tram 12: cala Mitjana – cala Estreta........................................0,340 Km 

- Tram 13: cala Estreta – torre d’Albarca ...................................1,908 Km 

- Tram 14: torre d’Albarca – pla de ses Camamil·les .................0,197 Km

- Tram 15: pla de ses Camamil·les – platja de sa Font Celada..1,708 Km 

- Tram 16: platja de sa Font Celada – Arenalet des Verger.......0,514 Km 
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Etapa 2: 

- Tram 1: Arenalet des Verger – pla des Castellots   ...................1,500 Km

- Tram 2: pla des Castellots – ses Beies d’en Mondoi..................1,150 Km

- Tram 3: ses Beies d’en Mondoi – s’Esquena de ses  

                Caramutxes..................................................................1,485 Km

- Tram 4: s’Esquena de ses Caramutxes – s’Esquena de  

                sa Bassa........................................................................1,097Km

- Tram 5: s’Esquena de sa Bassa – s’Alqueria Vella d’Abaix.... ..2,221 Km

- Tram 6: s’Alqueria Vella d’Abaix – cova des Migdia................ ..2,640 Km

- Tram 7: cova des Migdia – Hort de s’Ermita........................... ..1,056 Km

- Tram 8: Hort de s’Ermita - ses Tombes Remilgues....................1,042 Km

- Tram 9: ses Tombes Remilgues - Betlem..................................1,594 Km

- Tram 10: Betlem.........................................................................0,050 Km

 

Etapa 3: 

- Tram 1: Betlem – es Claperet.....................................................1,029 Km 

- Tram 2: es Claperet – punta des Taverner.................................2,409 Km 

- Tram 3: punta des Taverner – Colònia de Sant Pere............... .0,818 Km 

- Tram 4: nucli urbà de la Colònia de Sant Pere...........................1,366 Km 

- Tram 5: Colònia de Sant Pere – s’Estanyol................................1,372 Km 
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- Tram 6: s’Estanyol – sa Canova.................................................0,388 Km 

- Tram 7: sa Canova – Son Serra de Marina.............................. ..1,714 Km

- Tram 8: nucli urbà de Son Serra de Marina............................. .0,673 Km 

 - Tram 9: nucli urbà de Son Serra de Marina –  

    possessió de Son Serra de Marina............................................2,330 Km

- Tram 10: possessió de Son Serra de Marina – Can Mirallet .....0,285 Km 

- Tram 11: Can Mirallet – sementer de Can Maipagues...............2,883 Km 

- Tram 12: sementer de Can Maipagues - collet de Son Doblons..0,304 Km

 - Tram 13: collet de Son Doblons – Son Boscanet........................3,272 Km

 - Tram 14: Son Boscanet – es Establits........................................1,073 Km

- Tram 15: es Establits – tancat de d’Alt........................................3,615 Km

- Tram 16: tancat de d’Alt – Montblanc ..........................................0,801 Km

- Tram 17: Montblanc – Can Barret...............................................0,069Km 

- Tram 18: Can Barret - rotes des Forasters.................................0,646 Km 

- Tram 19: rotes des Forasters – Santa Margalida.......................2,321 Km 

- Tram 20: nucli urbà de Santa Margalida................................... 1,527 Km 

 

Etapa 4: 

- Tram 1: Santa Margalida – pou d’en Torres....................... .......1,443 Km

- Tram 2: pou d’en Torres – Can Biel Foc................................... 0,078 Km

- Tram 3: Can Biel Foc – Can Xerret........................................... 3,701 Km
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- Tram 4: Can Xerret – caseta des Caminers.............................. 0,740 Km

- Tram 5: caseta des Caminers – Llubí........................................ 3,803 Km

- Tram 6: nucli urbà de Llubí........................................................ 1,554 Km

- Tram 7: Llubí – cementiri de Llubí..............................................0,303 Km

- Tram 8: cementiri de Llubí – Can Salat..................................... 2,736 Km

- Tram 9: Can Salat – carretera Ma-3440.................................... 0,304 Km

- Tram 10: carretera Ma-3440 – Can Tiró ....................................0,169 Km

- Tram 11: Can Tiró – camp des Morers............... .......................5,288 Km

- Tram 12: camp des Morers – escorxador ..................................1,338 Km

- Tram 13: nucli urbà d’Inca ........................................................ 1,951 Km

 

Etapa 5: 

- Tram 1: Inca – torrent de Massanella........................................ 1,767 Km

- Tram 2: torrent de Massanella – es Garroverets........................0,247 Km

- Tram 3: es Garroverets – Selva.................................................1,773 Km

- Tram 4: nucli urbà de Selva........................................................0,363 Km

- Tram 5: Selva – Volta de Cas Jurat............................................0,278 Km

- Tram 6: Volta de Cas Jurat – carretera Ma-2130 ......................0,148 Km

- Tram 7: carretera Ma-2130 – Caimari .......................................0,986 Km

- Tram8: nucli urbà de Caimari.....................................................0,575 Km

- Tram 9: Caimari – es Coster......................................................0,149 Km
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- Tram 10: es Coster – carretera Ma-2130...................................0,183 Km

- Tram 11: carretera Ma-2130 – torrentó des Horts......................0,256 Km

- Tram 12: torrentó des Horts – mirador rotes de Caimari............0,052 Km

- Tram 13: mirador rotes de Caimari – sa Costa Llarga...............1,140 Km

- Tram 14: sa Costa Llarga – àrea recreativa sa Coveta Negra...0,922 Km

- Tram 15: àrea recreativa sa Coveta Negra –  

  comellar de sa Coveta Negra.....................................................1,063 Km

- Tram 16: comellar de sa Coveta Negra - sa Llengonissa..........0,588 Km

- Tram 17: sa Llengonissa – sa Bretxa Vella................................0,948 Km

- Tram 18: sa Bretxa Vella – es Guix ...........................................0,440 Km

- Tram 19: es Guix – carretera Ma-2130 .....................................0,485 Km

- Tram 20: carretera Ma-2130 – coll de sa Batalla.......................0,315 Km

- Tram 21: coll de sa Batalla – urb. es Guix..................................0,267 Km 

- Tram 22: urb. es Guix – Son Amer.............................................0,506 Km

- Tram 23: Son Amer....................................................................0,159 Km

- Tram 24: Son Amer – vall de Josafat.........................................0,495 Km

- Tram 25: vall de Josafat – carretera Ma-2140............................0,383 Km

- Tram 26: carretera Ma-2140 – Ca s’Amitger..............................0,214 Km

- Tram 27: Ca s’Amitger – Santuari de Lluc..................................0,179 Km
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A. Variant puig de Santa Magdalena: 

- Tram 1:...................................................................................... 1,277 Km 

- Tram 2:...................................................................................... 0,226 Km 

- Tram 3: ......................................................................................0,133 Km 

- Tram 4: ......................................................................................0,049 Km 

- Tram 5: ......................................................................................0,011 Km 

- Tram 6: ......................................................................................0,052 Km 

- Tram 7: ......................................................................................0,027 Km 

- Tram 8: ......................................................................................0,029 Km 

- Tram 9: ......................................................................................0,259 Km 

- Tram 10: ....................................................................................0,083 Km 

- Tram 11:....................................................................................0,125 Km

- Tram 12:....................................................................................0,459 Km

- Tram 13:.....................................................................................0,299 Km 

 

B. Variant a Capdepera: 

- Tram 1: rotes des Jai Moll – sa Coma Freda: ................................0,618 Km

- Tram 2: sa Coma Freda – carretera de Cala Mesquida: ...............3,451 Km

- Tram 3: carretera de Cala Mesquida – pou de ses Matetes:......... 0,799 Km

- Tram 4: pou de ses Matetes – Capdepera: ...................................2,432 Km

- Tram 5: nuci urbà de Capdepera: ..................................................0,974 Km
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C. Cala Ratjada: 

- Tram 1: cala Torta – cala Mesquida: ...............................................1,814 Km

- Tram 2: nucli urbà de cala Mesquida: ..............................................0,590 Km

- Tram 3: platja de cala Mesquida.......................................................0,460 Km

- Tram 4: cala Mesquida - ses Covasses............................................2,884 Km

- Tram 5: ses Covasses – pàrking de Cala Agulla: ............................1,356 Km

- Tram 6: carretera pàrking de Cala Agulla: .......................................0,152 Km

- Tram 7: carretera pàrking de Cala Agulla - Cala Agulla: .................0,570 Km

 

D. Can Picafort: 

- Tram 1: nucli urbà de Can Picafort...................................................0,080 Km

- Tram 2: Can Picafort – Son Serra de Marina...................................5,318 Km

- Tram 3: nucli urbà de Son Serra de Marina......................................1,383 Km

 

E. Son Servera: 

- Tram 1: nucli urbà d’Artà: ................................................................0,253 Km

- Tram 2: Artà – Son Comparet:........... ..............................................7,812 Km

- Tram 3: Son Comparet – es Clot Fiol:..............................................0,284 Km

- Tram 4: nucli urbà de Son Servera:..................................................1,024 Km
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10.1.3. Tipologia  
 

A efectes del Pla Especial, i d’acord amb les característiques físiques i el grau d’elaboració, es diferencien els següents tipus 

de vials: 

 

Carrer: 

 Definició:  

Espai urbà flanquejat d'edificis o solars destinat al trànsit públic, per a permetre l'accés als diferents indrets d'un poble 

o una ciutat i la comunicació entre ells (Gran Diccionari de la Llengua Catalana, 1999). 

Es correspon amb el traçat que travessa zona urbana i segueix els vials urbanitzats. 

 Variants:  

- Passeig 

- Carrer amb voreres. 

 Principals problemes detectats: 

- No hi ha problemes quan travessa zona urbana 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Senyalització del recorregut amb pannells informatius a les entrades i sortides de les àrees urbanes. 

- Adequació de les entrades i sortides a les zones urbanes. 

 

Carretera:  

 Definició:  
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Via pública asfaltada amb una amplària mínima de 5 m, que forma part de la xarxa viària principal i és de trànsit rodat 

elevat. 

 Tipus de ferm:  

- Asfalt 

 Variants:  

- Amb espai per vianants: voreres o passeig. 

- Sense espai per vianants. 

- Encreuament amb altres carreteres. 

 Principals problemes detectats: 

- Perillositat per insuficiència o manca d’espai pel pas de vianants.  

- Inseguretat del pas de vianants als encreuaments. 

- Aparcament de cotxes a espais no habilitats, especialment en aquells punts que poden servir com a llocs d’accés a la 

ruta Artà - Lluc. 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Creació d’espais per a vianants, o millora dels ja existents quan siguin insuficients per motius de seguretat.  

- Senyalització per a vianants i conductors als encreuaments per tal de reduir la seva perillositat. Creació de passos al-

ternatius (soterrats, a nivell o aeris).  

- Creació d’itineraris alternatius. 

- Creació d’espais d’aparcament a indrets d’accés a la ruta. 
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Pista forestal: 

 Definició:  

Via no asfaltada sense cap tipus d’elaboració, apta pel pas de vehicles a motor.  

 Tipus de ferm: 

- Terra 

 Tipus de delimitació lateral: 

- Acompanyada de paret i/o reixa a un o ambdós costats. 

- Sense delimitació lateral. 

 Principals problemes detectats: 

- Traçat envaït per la vegetació. 

- Erosió o risc d’erosió per manca de manteniment en zones de pendent elevada, per sobrefreqüentació o usos no 

compatibles. 

- Risc de creixement del camí en amplada. 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Neteja i manteniment de la pista. 

- Millora dels sistemes de drenatge. 

- Recuperació dels trams abandonats. 
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Camí de carro:  

 Definició:  

Camí construït originàriament per al trànsit de carros, amb una amplària mínima de 1,8 metres i pendent suau. No 

forma part de la xarxa viària principal.  

 Tipus de ferm: 

- Terra 

- Formigó 

- Asfalt 

- Reble 

 Tipus de delimitació lateral: 

- Entre dues parets i/o reixa. 

- Acompanyat de paret i/o reixa a un dels costats. 

- Sense delimitació lateral. 

 Principals problemes detectats: 

- Traçat envaït per la vegetació. 

- Estat de conservació deficient de les parets, marges i/o altres elements associats al camí. 

- Erosió o risc d’erosió per manca de manteniment en zones de pendent elevada, per sobrefreqüentació o usos no 

compatibles. 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Neteja i manteniment del camí i dels seus elements associats i patrimonials. 

- Recuperació de trams abandonats. 
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- Millora dels sistemes de drenatge. 

 

Camí de ferradura: 

 Definició:  

Camí que no permet, per la seva amplària i/o pendent, el pas de carros, sols permet el pas de persones i bísties.  

 Tipus de ferm: 

- Empedrat 

- Reble 

- Terra 

 Tipus de delimitació lateral:  

- Entre dues parets i/o reixa. 

- Acompanyat de paret i/o reixa a un dels costats. 

- Sense delimitació lateral. 

 Principals problemes detectats: 

- Camins abandonats. 

- Traçat envaït per la vegetació.                                 

- Risc de creixement del camí en amplada quan no hi ha delimitació lateral. 

- Risc de degradació del ferm i elements annexes per freqüentació de vehicles inadequats. 

- Risc d’erosió per manca de manteniment en zones de pendent elevada, per sobrefreqüentació o usos no compatibles. 

- Risc de sobrefreqüentació a les vores del camí quan són zones d’interès. 
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 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Neteja i manteniment del camí i dels seus elements associats i patrimonials. 

- Recuperació dels trams abandonats. 

- Limitacions d’accés a vehicles no adients. 

- Millora dels sistemes de drenatge. 

 

Tirany:  

 Definició:  

Camí que s’ha constituït pel pas reiterat de persones i/o animals, en general amb absència d’elements constructius o molt 

poc elaborats.  

 Tipus de delimitació lateral: 

- Acompanyat de paret i/o reixa a un dels costats. 

- Sense delimitació lateral. 

 Principals problemes detectats: 

- Traçat envaït per vegetació. 

- Traçat perillós. 

- Dificultats de trànsit pel mal estat  del ferm. 

- Risc de creixement en amplada. 

- Erosió o risc d’erosió. 

- Risc de sobrefreqüentació de les vores del tirany, especialment quan el seu traçat discorre per ecosistemes sensibles. 

- Risc de proliferació de nous viaranys. 

 50 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

- Risc de degradació del ferm per freqüentació de vehicles inadequats. 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Neteja i manteniment dels tiranys. 

- Delimitació del pas en punts de fragilitat elevada. 

- Millora de les condicions de seguretat.  

- Limitacions d’accés a vehicles no adients. 

 
10.1.4. Entorn 

 
El traçat de la ruta discorre per zones amb diferents usos del sòl. El pas de senderistes al llarg de la ruta comportarà una in-

teracció amb l’entorn.  

A efectes del Pla Especial es diferencien els següents tipus d’entorn: 

 
Entorn urbà: 

 Definició:  

Tram de la ruta que travessa zona urbana i segueix els vials urbanitzats. 

 Principals problemes detectats: 

- No hi ha problemes quan travessa zona urbana 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Senyalització del recorregut, amb panells informatius a les entrades i sortides de les àrees urbanes. 

- Adequació de les entrades i sortides a les zones urbanes. 

 51 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

 
Entorn agrícola: 

 Definició:  

Tram de la ruta que discorre per sòl rústic amb usos agrícoles i/o ramaders (en funcionament o abandonat).  

 Principals problemes detectats: 

- Pas poc definit del camí per dintre de parcel·les en explotació. 

- Risc de degradació del ferm i elements annexes per freqüentació de vehicles inadequats. 

- Abandonament de terrenys cultivats i aparició d’àrees degradades. 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Instal·lació de pannells informatius als portells quan s’entri a parcel·les en explotació agrícola i/o ramadera. 

- Definir el traçat per tal d’evitar que els senderistes surtin del camí. 

- Delimitar i senyalitzar el traçat per evitar l’obertura de nous recorreguts. 

 

Entorn forestal: 

 Definició: 

Tram de la ruta que discorre per dintre o al costat de garrigues o  zones boscoses. 

 Principals problemes detectats: 

- Pas del camí per ecosistemes sensibles. 

- Traçat envaït per la vegetació. 

- Risc de creixement del camí en amplada quan no hi ha delimitació lateral. 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 
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- Delimitar i senyalitzar el traçat per evitar l’obertura de nous recorreguts. 

- Neteja del camí. 

- Reparació dels elements annexes al camí. 

 

Entorn litoral: 

 Definició: 

Tram de la ruta que discorre prop de la costa i travessa zones rocoses, platges o zones dunars. 

 Principals problemes detectats: 

- Risc de sobrefreqüentació a les vores del tirany, especialment quan el seu traçat discorre per ecosistemes sensibles. 

- Risc de proliferació de nous viaranys. 

- Risc de creixement en amplada. 

 Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

- Delimitació del pas en punts de fragilitat elevada. 

- Fitació del recorregut per evitar la proliferació de nous viaranys. 
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10.1.5. Aplicació als trams de la ruta 
 
 Etapa 1: 

- Tram 1: 

Inici: nucli urbà d’Artà. 

Final: nucli urbà d’Artà. 

Longitud: 927 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt i/o voreres. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre per dintre de l’àrea urbana d’Artà. 

 

- Tram 2: 

Inici: nucli urbà d’Artà. 

Final: Son Maganet. 

Longitud: 1.762 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt i terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 
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Usos actuals: vehicles a motor.  

Observacions: la continuació d’aquest camí dóna accés a les platges de cala Torta, cala Mitjana i cala Estreta.  

 

- Tram 3: 

Inici: Son Maganet. 

Final: Son Maganet. 

Longitud: 194 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: -  

 

- Tram 4: 

Inici: Son Maganet. 

Final: es sementer d’Enmig. 

Longitud: 894 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: obert i reixa. 

Entorn: agrícola. 
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Usos actuals: senderisme. 

Observacions: -  

 
- Tram 5: 

Inici: es sementer d’Enmig. 

Final: sementer des Puig. 

Longitud: 472 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: -  

 
- Tram 6: 

Inici: sementer des Puig. 

Final: carretera de cala Torta. 

Longitud: 2.128 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 
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Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 
- Tram 7: 

Inici: carretera de cala Torta. 

Final: coll des Pi. 

Longitud: 2.302 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: bicicletes i senderisme.  

Observacions: l’accés es troba restringit per IBANAT. Està prohibit la circulació i/o permanència de ciclomotors, moto-

cicletes i quads (Llei 13/2005, art.52). 

 

- Tram 8: 

Inici: coll des Pi. 

Final: na Corna. 

Longitud: 1.552 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: bicicletes i senderisme.  

Observacions: els vehicles amb accés a aquest tram, majoritàriament, estan destinats a manteniment agrícola. 

L’accés es troba restringit per IBANAT. Està prohibit la circulació i/o permanència de ciclomotors, motocicletes i quads 

(Llei 13/2005, art.52). 

 

- Tram 9: 

Inici: na Corna. 

Final: puig Rodó. 

Longitud: 1.731 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: -  

Observacions: actualment la vegetació dificulta el pas dels senderistes. 

 

- Tram 10: 

Inici: puig Rodó. 

Final: cala Torta. 

Longitud: 491 metres. 

Tipologia: pista. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el camí dóna accés a la platja de cala Torta.  

 

- Tram 11: 

Inici: cala Torta. 

Final: cala Mitjana. 

Longitud: 530 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: el camí s’utilitza de connexió entre les platges de cala Torta i cala Mitjana. La part final del tram discor-

re per la platja de cala Mitjana.  

 

- Tram 12: 

Inici: cala Mitjana. 

Final: cala Estreta. 

Longitud: 340 metres. 
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Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: vehicles a motor.  

Observacions: el camí serveix de connexió entre les platges de cala Mitjana i cala Estreta.  

 

- Tram 13: 

Inici: cala Estreta. 

Final: torre d’Albarca. 

Longitud: 1.908 metres. 

Tipologia:  tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: el camí travessa les platges de cala Estreta i es Matzocs. 

 

- Tram 14: 

Inici: torre d’Albarca. 

Final: pla de ses Camamil·les. 

Longitud: 197 metres. 
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Tipologia:  pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 15: 

Inici: pla de ses Camamil·les. 

Final: platja de sa Font Celada. 

Longitud: 1.708 metres. 

Tipologia:  tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: el camí travessa la platja de sa Font Celada. 

 

- Tram 16: 

Inici: platja de sa Font Celada. 

Final: Arenalet des Verger. 

Longitud: 514 metres. 
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Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: bicicletes i senderisme.  

Observacions: l’accés amb vehicles a motor per aquest camí es troba restringit als de gestió i manteniment del Parc 

Natural de Llevant, i als autoritzats pel Parc. 

 

Etapa 2: 
- Tram 1: 

Inici: Arenalet des Verger. 

Final: pla des Castellots. 

Longitud: 1.500 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: l’accés amb vehicles a motor per aquest camí es troba restringit als de gestió i manteniment del Parc 

Natural de Llevant, i als autoritzats pel Parc. 
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- Tram 2: 

Inici: pla des Castellots. 

Final: ses Beies d’en Mondoi. 

Longitud: 1.150 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals:  senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 3: 

Inici: ses Beies d’en Mondoi. 

Final: s’Esquena de ses Caramutxes. 

Longitud: 1.485 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra. 

  Delimitació lateral: no. 

  Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 
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- Tram 4: 

Inici: s’Esquena de ses Caramutxes. 

Final: s’Esquena de sa Bassa. 

Longitud: 1.097 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: bicicletes i senderisme.  

Observacions: l’accés amb vehicles a motor per aquest camí es troba restringit als de gestió i manteniment del Parc 

Natural de Llevant, i als autoritzats pel Parc. 

 

- Tram 5: 

Inici: s’Esquena de sa Bassa. 

Final: s’Alqueria Vella d’Abaix. 

Longitud: 2.221 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 
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- Tram 6: 

Inici: s’Alqueria Vella d’Abaix. 

Final: Cova des Migdia. 

Longitud: 2.640 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: prop de sa Tafona trobam algunes reixes que tanquen el camí a causa de la presència de bestiar. La 

part compresa entre Can Blanc i sa Tafona també dóna accés a vehicles per a manteniment agrícola. 

 

- Tram 7: 

Inici: cova des Migdia. 

Final: hort de s’Ermita. 

Longitud: 1.056 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 
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- Tram 8: 

Inici: hort de s’Ermita. 

Final: ses Tombes Remilgues. 

Longitud: 1.042 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i reixa a un dels costats a la primera meitat del tram i sense delimitació lateral a la resta. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: ses Tombes Remilgues. 

Final: Betlem. 

Longitud: 1.594 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra, el ferm es troba empedrat en alguns punts. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 
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- Tram 10: 

Inici: Betlem. 

Final: Betlem. 

Longitud: 50 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: una cadena limita l’accés al camí (per la carretera Ma-3331) de vehicles a motor. 

 

 Etapa 3: 
- Tram 1: 

Inici: Betlem. 

Final: es Claperet. 

  Longitud: 1.029 metres. 

  Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. En alguns punts, prop de les cases de Betlem, trobam parets a un costat del camí. 

  Entorn: forestal i litoral. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: el camí travessa la carretera Ma-3331. Una cadena limita l’accés al camí (per la carretera Ma-3331) de 

vehicles a motor. 

 

- Tram 2: 

Inici: es Claperet. 

Final: punta des Taverner. 

Longitud: 2.409 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 3: 

Inici: punta des Taverner. 

Final: Colònia de Sant Pere. 

Longitud: 818 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: litoral i agrícola 
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Usos actuals: -  

Observacions: camí de nova creació.  

 

- Tram 4: 

Inici: àrea urbana de la Colònia de Sant Pere. 

Final: àrea urbana de la Colònia de Sant Pere. 

Longitud: 1.366 metres. 

Tipologia: passeig i carrer amb voravies. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: Colònia de Sant Pere. 

Final: s’Estanyol. 

Longitud: 1.372 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral i urbà. 
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Usos actuals: senderisme.  

Observacions: el camí passa pel límit de l’àrea urbana de s’Estanyol. 

 

- Tram 6: 

Inici: s’Estanyol. 

Final: sa Canova. 

Longitud: 388 metres. 

Tipologia:  pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 

  Usos actuals: senderisme.  

  Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: sa Canova. 

Final: Son Serra de Marina. 

Longitud: 1.714 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: arena. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral. 
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Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 8:  

Inici: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Final: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Longitud: 673 metres. 

Tipologia: carrer amb voravies i tirany. 

Ferm: asfalt i arena. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: urbà i litoral. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderistes.  

Observacions: en temporada turística l’afluència de cotxes s’incrementa. 

 

- Tram 9: 

Inici: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Final: possessió de Son Serra de Marina. 

Longitud: 2.330 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

  Delimitació lateral: no a la primera meitat del tram i parets a la resta . 

  Entorn: forestal i agrícola. 
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  Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: possessió  de Son Serra de Marina. 

Final: Can Mirallet. 

Longitud: 285 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

  Delimitació lateral: paret i reixa. 

  Entorn: agrícola. 

  Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: el camí travessa la carretera Ma-12, prop de les cases de Son Serra de Marina. 

 

- Tram 11: 

Inici: Can Mirallet. 

Final: sementer de Can Maipagues. 

Longitud: 2.883 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 
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Usos actuals: -  

  Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 12: 

Inici: sementer de Can Maipagues. 

Final: collet de Son Doblons. 

Longitud: 304 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

  Observacions: - 

 

- Tram 13: 

Inici: collet de Son Doblons. 

Final: Son Boscanet. 

Longitud: 3.272 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no des de l’inici fins a sa Cabaneta i paret a la resta. 

Entorn: forestal i agrícola. 
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Usos actuals: senderisme. 

  Observacions: - 

 

- Tram 14: 

Inici: Son Boscanet. 

Final: es Establits. 

Longitud: 1.073 metres. 

Tipologia: camí desaparegut. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

  Observacions: recuperació del camí 

 

- Tram 15: 

Inici: es Establits. 

Final: tancat de d’Alt. 

Longitud: 3.615 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no a la zona de Cas Garriguer, i paret a la resta. 

Entorn: forestal i agrícola. 

 74 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

Usos actuals: senderisme. 

  Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: tancat de d’Alt. 

Final: Montblanc. 

Longitud: 801 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un costat del camí. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 17: 

Inici: Montblanc. 

Final: Can Barret. 

Longitud: 69 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i reixa. 

Entorn: agrícola. 
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Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 18: 

Inici: Can Barret. 

Final: rotes des Forasters. 

Longitud:  646 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 19: 

Inici: rotes des Forasters. 

Final: Santa Margalida. 

Longitud: 2.321 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

  Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

  Entorn: agrícola. 
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  Usos actuals: vehicles a motor.  

  Observacions: - 

 

- Tram 20: 

Inici: nucli urbà de Santa Margalida. 

Final: nucli urbà de Santa Margalida. 

Longitud: 1.527 metres. 

Tipologia: carrer amb voravies. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre per la zona urbana de Santa Margalida. 

 

 Etapa 4: 
- Tram 1: 

Inici: Santa Margalida. 

Final: pou d’en Torres. 

Longitud: 1.443 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 
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Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor.  

Observacions: la vegetació dificulta el pas de senderistes en els darrers metres del tram. 

 

- Tram 2: 

Inici: pou d’en Torres. 

Final: Can Biel Foc. 

Longitud: 78 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: -  

  Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 3: 

Inici: Can Biel Foc. 

Final: Can Xerret. 

Longitud: 3.701 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: als primers 600 metres del tram el ferm és d’asfalt i a la resta de terra. 

  Delimitació lateral: paret. 
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  Entorn: agrícola i forestal. 

  Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

  Observacions: en alguns punts la vegetació dificulta el pas de senderistes. El camí travessa la carretera Ma-3443. 

 

- Tram 4: 

Inici: Can Xerret. 

Final: caseta des Caminers. 

Longitud: 740 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: -  

Observacions: camí de nova creació. Aquest tram és veurà afectat pel projecte Condicionament i millora de la carrete-

ra Ma-3440 Llubí – Santa Margalida. 

 

- Tram 5: 

Inici: caseta des Caminers. 

Final: Llubí. 

Longitud: 3.803 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: als primers 1.000 metres del tram el ferm és de terra i després d’asfalt. 
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  Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

  Entorn: agrícola. 

  Usos actuals: vehicles a motor.  

  Observacions: Aquest tram és veurà afectat pel projecte Variant de Llubí Ma-3440. 

 

- Tram 6: 

Inici: nucli urbà de Llubí. 

Final: nucli urbà de Llubí. 

Longitud: 1.552 metres. 

Tipologia: carrer amb voravies. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre per l’àrea urbana de Llubí. 

 

- Tram 7: 

Inici: Llubí. 

Final: cementiri de Llubí. 

Longitud: 306 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 
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Delimitació lateral:  - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: -  

Observacions: camí de nova creació. Aquest tram és veura afectat pel projecte Variant de Llubí Ma-3440. 

 

- Tram 8: 

Inici: cementiri de Llubí. 

Final: Can Salat. 

Longitud: 2.735 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt i terra. 

Delimitació lateral: paret i reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor.  

Observacions: el camí travessa la línia ferroviària d’Inca-Sa Pobla. Està prevista la construcció d’una passarel·la. 

 

- Tram 9: 

Inici: Can Salat. 

Final: carretera Ma-3440. 

Longitud: 304 metres. 

Tipologia: ferradura. 

Ferm: terra. 
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Delimitació lateral: paret i reixa a un dels costats. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: carretera Ma-3440. 

Final: Can Tiró. 

Longitud: 169 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 11: 

Inici: Can Tiró. 

Final: camp des Morers. 

Longitud: 5.288 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: el ferm es de terra fins a Son Gual, després és d’asfalt. 
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Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor, excepte la part entre Son Gual i Son Catiu on és senderista. 

Observacions: el camí travessa la carretera Ma-3500, on s’ha habilitat un pas subterrani. 

 

- Tram 12: 

Inici: camp des Morers. 

Final: escorxador. 

Longitud: 1.338 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 13: 

Inici: nucli urbà d’Inca. 

Final: nucli urbà d’Inca. 

Longitud: 1.951 metres. 

Tipologia: carrer amb voravies. 

Ferm: asfalt. 
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Delimitació lateral: -  

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre pel nucli urbà d’Inca. 

  
Etapa 5: 

- Tram 1: 

Inici: Inca. 

Final: torrent de Massanella. 

Longitud: 1.767 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt fins a Can Costa i terra a la resta. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor.  

Observacions: el camí travessa la carretera Ma-2130. Aquest tram és veura afectat pel projecte de la variant nord 

d’Inca, actualment amb estudi preliminar. 

 

- Tram 2: 

Inici: torrent de Massanella. 

Final: es Garroverets. 

Longitud: 247 metres. 
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Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret a un dels costats. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 3: 

Inici: es Garroverets. 

Final: Selva. 

Longitud: 1.773 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt i terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 4: 

Inici: nucli urbà de Selva. 

Final: nucli urbà de Selva. 

Longitud: 363 metres. 
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Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el camí discorre per l’àrea urbana de Selva. 

 

- Tram 5: 

Inici: Selva. 

Final: volta de Cas Jurat. 

Longitud: 278 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa.  

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: volta de Cas Jurat. 

Final: carretera Ma-2130. 

Longitud: 148 metres. 
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Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: carretera Ma-2130. 

Final: Caimari. 

Longitud: 986 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra i asfalt a la part final. 

Delimitació lateral: paret i reixa a un dels costats. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: pas a peu.  

Observacions: - 

 

- Tram 8: 

Inici: nucli urbà de Caimari. 

Final: nucli urbà de Caimari. 

Longitud: 575 metres. 
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Tipologia: carrer amb voravies. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: -  

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre per la zona urbana de Caimari. 

 

- Tram 9: 

Inici: Caimari. 

Final: es Coster. 

Longitud: 149 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola i forestal.  

Usos actuals: vehicles a motor.  

Observacions:- 

 

- Tram 10: 

Inici: es Coster. 

Final: carretera Ma-2130. 

Longitud: 183 metres. 
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Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal.  

Usos actuals: -  

Observacions: camí de nova creació 

 

- Tram 11: 

Inici: carretera Ma-2130. 

Final: torrentó des Horts. 

Longitud: 256 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: agrícola.  

Usos actuals: vehicles a motor.  

Observacions:- 

 

- Tram 12: 

Inici: torrentó des Horts. 

Final: mirador rotes de Caimari. 

Longitud: 52 metres. 
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Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: agrícola.  

Usos actuals: -  

Observacions:- 

 

- Tram 13: 

Inici: mirador  de les rotes de Caimari. 

Final: sa Costa Llarga. 

Longitud: 1.140 metres. 

  Tipologia: camí de carro. 

  Ferm: terra, en alguns punts el ferm està empedrat. 

  Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

  Entorn: agrícola i forestal. 

  Usos actuals: senderisme.  

  Observacions: - 

 

- Tram 14: 

Inici: sa Costa Llarga. 

Final: àrea recreativa de sa Coveta Negra. 

Longitud: 922 metres. 
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Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat, i terra a l’àrea recreativa. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 15: 

Inici: àrea recreativa de sa Coveta Negra. 

Final: comellar de sa Coveta Negra. 

Longitud: 1.063 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme 

  Observacions: l’accés amb vehicles a motor per aquest camí es troba restringit als autoritzats per IBANAT/Ajuntament  

                                             de Selva. 

 

- Tram 16: 

Inici: comellar de sa Coveta Negra. 

Final: sa Llengonissa. 
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Longitud: 588 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra, en alguns punts el ferm és de formigó. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

  Observacions: l’accés amb vehicles a motor per aquest camí es troba restringit als autoritzats per l’organisme  

competent.                

 

- Tram 17: 

Inici: sa Llengonissa. 

Final: sa Bretxa Vella. 

Longitud: 948 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: paret a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 18: 

Inici: sa Bretxa Vella. 
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Final: es Guix. 

Longitud: 440 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: paret a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 19: 

Inici: es Guix. 

Final: carretera Ma-2130. 

Longitud: 485 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 20: 

Inici: carretera Ma-2130. 

Final: coll de sa Batalla. 

Longitud: 315 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: pas a peu. 

Observacions: -  

 

- Tram 21: 

Inici: coll de sa Batalla. 

Final: urbanització des Guix. 

Longitud: 267 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: el camí discorre per la zona urbana des Guix. 
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- Tram 22: 

Inici: urbanització des Guix. 

Final: Son Amer. 

Longitud: 506 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 23: 

Inici: Son Amer. 

Final: Son Amer. 

Longitud: 159 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 
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- Tram 24: 

Inici: Son Amer. 

Final: vall de Josafat. 

Longitud: 495 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra, puntualment el camí està empedrat. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 25: 

Inici: vall de Josafat. 

Final: carretera Ma-2140. 

Longitud: 383 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 26: 

Inici: carretera Ma-2140. 

Final: Ca s’Amitger. 

Longitud: 214 metres. 

Tipologia: carretera amb voravia. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: reixa a un dels costats. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el camí travessa la carretera Ma-2140. 

 

- Tram 27: 

Inici: Ca s’Amitger. 

Final: Santuari de Lluc. 

Longitud: 179 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: -  

Entorn: urbà. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el camí discorre per la zona urbana de Lluc. 
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 Variant del puig de Santa Magdalena: 
- Tram 1: 

Inici: tram 10 de l’etapa 4. 

Final: tram 2 de la variant. 

Longitud: 1.277 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: els primers 830 metres el ferm és de terra, i després d’asfalt. 

  Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

  Entorn: agrícola. 

  Usos actuals: vehicles a motor.  

  Observacions: - 

 

- Tram 2: 

Inici: tram 1 de la variant. 

Final: tram 3 de la variant. 

Longitud: 226 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 3: 

Inici: tram 2 de la variant. 

Final: tram 4 de la variant. 

Longitud: 133 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i formigó. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 4: 

Inici: tram 3 de la variant 

Final: tram 5 de la variant 

Longitud: 49 metres. 

Tipologia: carretera. 

  Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  
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Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: tram 4 de la variant. 

Final: tram 6 de la variant. 

Longitud: 11 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: tram 5 de la variant. 

Final: tram 7 de la variant. 

Longitud: 52 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

  Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

  Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  
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  Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: tram 6 de la variant. 

Final: tram 8 de la variant. 

Longitud: 27 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat amb formigó. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 8: 

Inici: tram 7 de la variant. 

Final: tram 9 de la variant. 

Longitud: 29 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: tram 8 de la variant. 

Final: tram 10 de la variant. 

Longitud: 259 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: tram 9 de la variant. 

Final: tram 11 de la variant. 

Longitud: 83 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  
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Observacions: - 

 

- Tram 11: 

Inici: tram 10 de la variant. 

Final: ermita de Santa Magdalena. 

Longitud: 125 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat amb formigó. 

Delimitació lateral: paret. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: -  

 

- Tram 12: 

Inici: tram 10 de la variant. 

Final: tram 13 de la variant. 

Longitud: 459 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

- Tram 13: 

Inici: tram 12 de la variant 

Final: creu del puig des Minyons. 

Longitud: 299 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 
Variant a Capdepera: 

- Tram 1: 

Inici: rotes de Jai Moll. 

Final: sa Coma Freda. 

Longitud: 618 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 2: 

Inici: sa Coma Freda. 

Final: ses Talaietes. 

Longitud: 3.451 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra i asfalt. 

Delimitació lateral: no fins a la finca de sa Mesquida de Dalt, després paret i/o reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme i vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 3: 

Inici: carretera de Cala Mesquida. 

Final: es pou de ses Matetes. 

Longitud: 799 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 
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Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 4: 

Inici: es pou de ses Matetes. 

Final: Capdepera. 

Longitud: 2.432 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra i asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: nucli urbà de Capdepera. 

Final: nucli urbà de Capdepera. 

Longitud: 974 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 
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Observacions: el camí discorre per dintre de l’àrea urbana de Capdepera. 

 Variant a Cala Ratjada: 
- Tram 1: 

Inici: cala Torta. 

Final: cala Mesquida. 

Longitud: 1.814 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 2: 

Inici: nucli urbà de cala Mesquida. 

Final: nucli urbà de cala Mesquida. 

Longitud: 590 metres. 

Tipologia: carrer amb voravies. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: -. 

Entorn: urbà i litoral. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 
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Observacions: el camí discorre per l’àrea urbana de Cala Mesquida. 

- Tram 3: 

Inici: nucli urbà de Cala Mesquida. 

Final: platja de cala Mesquida. 

Longitud: 460 metres. 

Tipologia: passarel·la. 

Ferm: fusta. 

Delimitació lateral: barana de fusta. 

Entorn: litoral. 

Usos actuals: pas a peu. 

Observacions: el camí travessa la platja de cala Mesquida per una passarel·la habilitada per la Demarcació de Costes 

per sobre del sistema dunar. 

 

- Tram 4: 

Inici: cala Mesquida. 

Final: ses Covasses. 

Longitud: 2.884 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: litoral i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: ses Covasses. 

Final: pàrking de cala Agulla. 

Longitud: 1.356 metres. 

Tipologia: pista. 

Ferm: terra i arena. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal i litoral. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: pàrking de cala Agulla. 

Final: carretera al pàrking de cala Agulla. 

Longitud: 152 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 
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Observacions: - 

- Tram 7: 

Inici: carretera al pàrking de cala Agulla. 

Final: Cala Agulla. 

Longitud: 570 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: arena. 

Delimitació lateral: no. 

Entorn: forestal i litoral. 

Usos actuals: peatonal. 

Observacions: el camí travessa el sistema dunar de cala Agulla. 

 
Variant a Can Picafort: 

- Tram 1: 

Inici: nucli urbà de Can Picafort. 

Final: platja de Son Bauló. 

Longitud: 80 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: senderista. 
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Observacions: el camí discorre per dintre de l’àrea urbana de Can Picafort.  

 

- Tram 2: 

Inici: platja de Son Bauló. 

Final: Son Serra de Marina. 

Longitud: 5.318 metres. 

Tipologia: camí de carro / camí de ferradura. 

Ferm: terra i arena. 

Delimitació lateral: no.  

Entorn: litoral. 

Usos actuals: senderistes.  

Observacions: el camí canvia de tipologia (carro/ferradura) segons les característiques del terreny. 

 

- Tram 3: 

Inici: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Final: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Longitud: 1.383 metres. 

Tipologia: carrer amb voreres. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: -  

Entorn: urbà i litoral. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 
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Observacions: el camí discorre per l’àrea urbana de Son Serra de Marina.  

Variant a Son Servera: 
- Tram 1: 

Inici: nucli urbà d’Artà. 

Final: nucli urbà d’Artà. 

Longitud: 253 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt i/o voreres. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre per dintre de l’àrea urbana d’Artà. 

 

- Tram 2: 

Inici: Artà. 

Final: Son Comparet. 

Longitud: 7.812 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt i terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor, excepte en el tram compres  entre es Fornets i sa Jordana, del terme de Son   
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Servera.  

Observacions: actualment no hi trànsit de vehicles entre les cases de possessió de Sa Jordana i Son Xerubí,    

dintre del municipi de Son Servera. 

 

- Tram 3: 

Inici: Son Comparet. 

Final: es Clot Fiol. 

Longitud: 284 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació.  

 
- Tram 4: 

Inici: nucli urbà de Son Servera. 

Final: nucli urbà de Son Servera. 

Longitud: 1.024 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt i/o voreres. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre per dintre de l’àrea urbana de Son Servera. 
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10.2.1. Resum de les característiques de la ruta. 

 
Etapa 1 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 2.783 metres 
CAMINS NO ASFALTATS 14.867 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 340 metres 
CARRER 927 metres 
PISTA 3.884 metres
CAMÍ DE CARRO 3.828 metres
CAMÍ DE FERRADURA 666 metres  
TIRANY 5.877 metres
CAMÍ DE NOVA CREACIO 2.128 metres 

Etapa 2 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 1.176 metres 
CAMINS NO ASFALTATS 12.659 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 1.097 metres
CARRER 0 metres 
PISTA 2.985 metres
CAMÍ DE CARRO 4.882 metres
CAMÍ DE FERRADURA 4.871 metres 
TIRANY 0 metres 
CAMÍ DE NOVA CREACIO 0 metres  

Etapa 3 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 6.241 metres 
CAMINS NO ASFALTATS 22.656 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 285 metres 
CARRER 3.566 metres 
PISTA 692 metres 
CAMÍ DE CARRO 12.637 metres
CAMÍ DE FERRADURA 801 metres  
TIRANY 5.496 metres 
CAMÍ DE NOVA CREACIO 5.420 metres  

Etapa 4 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 12.853 metres
CAMINS NO ASFALTATS 10.555 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 1.338 metres 
CARRER 3.505 metres 
PISTA 0 metres 
CAMÍ DE CARRO 16.971 metres
CAMÍ DE FERRADURA 304 metres  
TIRANY 0 metres 
CAMÍ DE NOVA CREACIO 1.245 metres  
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Etapa 5 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 4.730 metres 
CAMINS NO ASFALTATS 10.933 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 214 metres 
CARRER 2.146 metres
PISTA 747 metres 
CAMÍ DE CARRO 9.228 metres
CAMÍ DE FERRADURA 3.125 metres 
CAMÍ DE NOVA CREACIO 183 metres  

Variant al puig de Santa Magdalena 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 890 metres 
FORMIGO 152 metres 
CAMINS NO ASFALTATS 1.987 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 226 metres 
CARRER 0 metres 
PISTA 0 metres 
CAMÍ DE CARRO 1.949 metres
CAMÍ DE FERRADURA 555 metres  
TIRANY 299 metres 
CAMÍ DE NOVA CREACIO 0 metres  

Variant a Capdepera 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 2.923 metres
CAMINS NO ASFALTATS 5.351 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 0 metres 
CARRER 974 metres 
PISTA 618 metres 
CAMÍ DE CARRO 5.883 metres
CAMÍ DE FERRADURA 0 metres  
TIRANY 0 metres 
CAMÍ DE NOVA CREACIO 799 metres  

Variant a Cala Ratjada 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 742 metres 
CAMINS NO ASFALTATS 7.084 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 0 metres 
CARRER 590 metres 
PISTA 1.356 metres
CAMÍ DE CARRO 152 metres 
CAMÍ DE FERRADURA 0 metres  
TIRANY 5.268 metres
CAMÍ DE NOVA CREACIO 0 metres 
PASSAREL·LA DE FUSTA 460 metres  
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Variant a Can Picafort 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 1.463 metres
CAMINS NO ASFALTATS 5.318 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 0 metres 
CARRER 1.463 metres
PISTA 0 metres 
CAMÍ DE CARRO 5.318 metres
CAMÍ DE FERRADURA 0 metres  
TIRANY 0 metres 
CAMÍ DE NOVA CREACIO 0 metres  

Variant a Son Servera 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 6.568 metres
CAMINS NO ASFALTATS 2.805 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 0 metres 
CARRER 1.288 metres
PISTA 0 metres 
CAMÍ DE CARRO 7.801 metres
CAMÍ DE FERRADURA 0 metres  
TIRANY 0 metres 
CAMÍ DE NOVA CREACIO 284 metres 
   

TOTAL RUTA ARTÀ - LLUC 
Ferm: 
CAMINS ASFALTATS 23.002 metres

                 carrers 13.697 metres
carreteres 3.670 metres 

FORMIGO 234 metres 
CAMINS NO ASFALTATS 93.600 metres

 
Tipologia: 
CARRETERA 3.670 metres 
CARRER 13.697 metres
PISTA 10.282 metres
CAMÍ DE CARRO 67.855 metres
CAMÍ DE FERRADURA 10.149 metres 
TIRANY 16.940 metres
CAMÍ DE NOVA CREACIO 10.251 metres
PASSAREL·LA 1.224 metres  
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10.2. Fragilitat  
 

10.2.1. Definició i factors que intervenen. 

 

Es defineix fragilitat com el grau de susceptibilitat (del camí i el seu entorn) al deteriorament, d’acord amb els treballls i usos 

prevists. La definició d’aquest paràmetre combinat amb el de seguretat, les limitacions físiques del camí i les limitacions establertes 

per altres administracions permetrà definir els usos permesos per a cada tram del camí.  

 

- Fragilitat del medi natural: 

Per tal de definir la fragilitat del medi natural es consideren els factors ambientals així com la delimitació lateral del camí 

d’acord amb el següent esquema:  

 Presència d’hàbitats de comunitats vegetals i/o espècies protegides / amenaçades / en perill. 

 Figures de protecció: 

 Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) o Llocs d’Interès Comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 

2000 i/o espècies de fauna protegides / amenaçades / en perill. 

 Espais Naturals Protegits (Parc Natural / Reserva Natural / Paratge Natural). 

 AANP / ANEI / ARIP 

 Delimitació lateral del camí (existència o no de delimitació). 

 

El nivell de fragilitat es dividirà en tres graus : ALT, MITJÀ o BAIX. 
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- Fragilitat del camí: 

Els camins per on discorre la ruta poden sofrir processos d’erosió del ferm, proliferació de nous viaranys i degradació dels 

elements associats al camí (parets, marges, escalons ...). Aquests processos vendran determinats per l’ús, les característiques 

físiques del camí i el seu entorn. Per tal de quantificar el risc d’erosió  es tendran en compte els següents factors: 

 Pendent. 

 Tipus de ferm (terra, empedrat, asfalt o reble). 

 Delimitació lateral. 

 Litologia. 

En els casos de camins de nova creació es farà una estimació de la fragilitat d’acord amb les característiques constructives-

previstes (ferm, pendent, amplària, etc.). 

 

El nivell de fragilitat es dividirà en tres graus : ALT, MITJÀ o BAIX. 

 

10.2.2. Aplicació als trams de la ruta 

 

Etapa1: 
- Tram 1: 

Inici: nucli urbà d’Artà. 

Final: nucli urbà d’Artà. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 
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Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 2: 

Inici: nucli urbà d’Artà. 

Final: Son Maganet. 

Freqüentació: mitjana. En temporada turística l’afluència de cotxes s’incrementa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 3: 

Inici: Son Maganet. 

Final: Son Maganet. 

Freqüentació: baixa.  

Fragilitat del medi natural: baixa.  

Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 4: 

Inici: Son Maganet. 

Final: es sementer d’Enmig. 

Freqüentació: baixa.  

Fragilitat del medi natural: baixa.  

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 5: 

Inici: es sementer d’Enmig. 

Final: sementer des Puig 

Freqüentació: baixa.  

Fragilitat del medi natural: baixa.  

Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 6: 

Inici: sementer des Puig. 

Final: carretera de cala Torta. 

Freqüentació: baixa.  

Fragilitat del medi natural: mitjana.  

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 7: 

Inici: carretera de cala Torta. 

Final: coll des Pi. 

Freqüentació: baixa.  

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

 

 121 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

- Tram 8: 

Inici: coll des Pi. 

Final: na Corna. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 9: 

Inici: na Corna. 

Final: puig Rodó. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 10: 

Inici: puig Rodó. 

Final: cala Torta. 

Freqüentació: mitjana. En temporada turística l’afluència de cotxes s’incrementa. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: mitjana. 
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- Tram 11: 

Inici: cala Torta. 

Final: cala Mitjana. 

Freqüentació: mitjana. En temporada turística la freqüentació del tirany s’incrementa. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

- Tram 12: 

Inici: cala Mitjana. 

Final: cala Estreta. 

Freqüentació: mitjana. En temporada turística l’afluència de cotxes s’incrementa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 13: 

Inici: cala Estreta. 

Final: torre d’Albarca. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

 

 123 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

- Tram 14: 

Inici: torre d’Albarca. 

Final: pla de ses Camamil·les. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 15: 

Inici: pla de ses Camamil·les. 

Final: platja de sa Font Celada. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

- Tram 16: 

Inici: platja de sa Font Celada. 

Final: Arenalet des Verger. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

 

 124 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

Etapa 2: 
- Tram 1:  

Inici: Arenalet des Verger. 

Final: pla des Castellots. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 
- Tram 2: 

Inici: pla des Castellots. 

Final: ses Beies d’en Mondoi. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 3: 

Inici: ses Beies d’en Mondoi. 

Final: s’Esquena de ses Caramutxes. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 
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- Tram 4: 

Inici: s’Esquena de ses Caramutxes. 

Final: esquena de sa Bassa. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baix. 

 
- Tram 5: 

Inici: esquena de sa Bassa. 

Final: Alqueria Vella de Baix. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 
 

- Tram 6: 

Inici: Alqueria Vella de Baix. 

Final: cova des Migdia. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 
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- Tram 7: 

Inici: cova des Migdia. 

Final: hort de s’Ermita. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 
- Tram 8: 

Inici: hort de s’Ermita. 

Final: ses Tombes Remilgues. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 
 

- Tram 9: 

Inici: ses Tombes Remilgues. 

Final: Betlem. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

 127 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

- Tram 10: 

Inici: Betlem. 

Final: Betlem. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
Etapa 3: 

- Tram 1: 

Inici: Betlem. 

Final: es Claperet. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 2: 

Inici: es Claperet. 

Final: punta des Taverner. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

 128 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

- Tram 3: 

Inici: punta des Taverner. 

Final: Colònia de Sant Pere. 

Freqüentació: baixa.  

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 4: 

Inici: nucli urbà de la Colònia de Sant Pere. 

Final: nucli urbà de la Colònia de Sant Pere. 

Freqüentació: mitjana-alta. En temporada turística l’afluència de vianants s’incrementa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
 
- Tram 5: 

Inici: Colònia de Sant Pere. 

Final: s’Estanyol. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 
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- Tram 6: 

Inici: s’Estanyol. 

Final: sa Canova. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 7: 

Inici: sa Canova. 

Final: Son Serra de Marina. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

 
 
- Tram 8: 

Inici: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Final: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Freqüentació: mitjana. En temporada turística l’afluència de vianants i vehicles s’incrementa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 9: 

Inici: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Final: possessió de Son Serra de Marina. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 10: 

Inici: possessió  de Son Serra de Marina. 

Final: Can Mirallet. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
 
- Tram 11: 

Inici: Can Mirallet. 

Final: sementer de Can Maipagues. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 
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- Tram 12: 

Inici: sementer de Can Maipagues. 

Final: collet de Son Doblons. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 13: 

Inici:  collet de Son Doblons. 

Final: Son Boscanet. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa / mitjana. 

 
 
- Tram 14: 

Inici:  Son Boscanet. 

Final: es Establits. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 
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- Tram 15: 

Inici:  es Establits. 

Final: tancat de d’Alt. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 
- Tram 16: 

Inici: tancat de d’Alt. 

Final: Montblanc. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

 

- Tram 17: 

Inici: Montblanc. 

Final: Can Barret. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 18: 

Inici: Can Barret. 

Final: rotes des Forasters. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 19: 

Inici: rotes des Forasters. 

Final: Santa Margalida. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 20: 

Inici: nucli urbà de Santa Margalida. 

Final: nucli urbà de Santa Margalida. 

Freqüentació: alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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Etapa 4: 
- Tram 1: 

Inici: Santa Margalida. 

Final: pou d’en Torres. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 2: 

Inici: pou d’en Torres. 

Final: Can Biel Foc. 

Freqüentació: mitja-alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 3: 

Inici: Can Biel Foc. 

Final: Can Xerret. 

Freqüentació: mitja-baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 4: 

Inici: Can Xerret. 

Final: caseta des Caminers. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 5: 

Inici: caseta des Caminers. 

Final: Llubí. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 6: 

Inici: nucli urbà de Llubí. 

Final: nucli urbà de Llubí. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baix. 
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- Tram 7: 

Inici: Llubí. 

Final: cementiri de Llubí. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 8: 

Inici: cementiri de Llubí. 

Final: Can Salat. 

Freqüentació: mitjana-baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
 
- Tram 9: 

Inici: Can Salat. 

Final: carretera Ma-3440. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 
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- Tram 10: 

Inici: carretera Ma-3440. 

Final: Can Tiró. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 
- Tram 11: 

Inici: Can Tiró. 

Final: camp des Morers. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
 
- Tram 12: 

Inici: camp des Morers. 

Final: escorxador. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 13: 

Inici: nucli urbà d’Inca. 

Final: nucli urbà d’Inca. 

Freqüentació: alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baix. 

 
Etapa 5: 

- Tram 1:  

Inici: Inca. 

Final: torrent de Massanella. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 2:  

Inici: torrent de Massanella. 

Final: es Garroverets. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 
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- Tram 3:  

Inici: es Garroverets. 

Final: Selva. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 4: 

Inici: nucli urbà de Selva 

Final: nucli urbà de Selva. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
 
- Tram 5: 

Inici: Selva. 

Final: Volta de Cas Jurat. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 6: 

Inici: Volta de Cas Jurat. 

Final: carretera Ma-2130. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 
- Tram 7: 

Inici: carretera Ma-2130. 

Final: Caimari. 

Freqüentació: mitjana 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana / baixa. 

 
 
- Tram 8: 

Inici: nucli urbà de Caimari. 

Final: nucli urbà de Caimari. 

Freqüentació: alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat de camí: baixa. 
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- Tram 9: 

Inici: Caimari. 

Final: es Coster. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat de camí: baixa 

 
- Tram 10: 

Inici: es Coster. 

Final: carretera Ma-2130. 

Freqüentació: - 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat de camí: baixa 

 
 
- Tram 11: 

Inici: carretera Ma-2130. 

Final: torrentó des Horts. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat de camí: baixa 
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- Tram 12: 

Inici: torrentó des Horts. 

Final: mirador de ses rotes de Caimari. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat de camí: baixa. 

 
- Tram 13: 

Inici: mirador de ses rotes de Caimari. 

Final: sa Costa Llarga. 

Freqüentació: mitja-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

 

- Tram 14: 

Inici: sa Costa Llarga. 

Final: àrea recreativa de sa Coveta Negra. 

Freqüentació: mitja-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 
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- Tram 15: 

Inici: àrea recreativa de sa Coveta Negra. 

Final: comellar de sa Coveta Negra. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 
- Tram 16: 

Inici: comellar de sa Coveta Negra. 

Final: sa Llengonissa. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 
 

- Tram 17: 

Inici: sa Llengonissa. 

Final: sa Bretxa Vella. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 
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- Tram 18: 

Inici: sa Bretxa Vella. 

Final: es Guix. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

- Tram 19: 

Inici: es Guix. 

Final: carretera Ma-2130. 

Freqüentació: mitjana-alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

 

- Tram 20: 

Inici: carretera Ma-2130. 

Final: coll de sa Batalla. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana 
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- Tram 21: 

Inici: coll de sa Batalla. 

Final: urbanització es Guix. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 22: 

Inici: urbanització es Guix. 

Final: Son Amer. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 
 
- Tram 23: 

Inici: Son Amer. 

Final: Son Amer. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 24: 

Inici: Son Amer. 

Final: vall de Josafat. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 
 
- Tram 25: 

Inici: vall de Josafat. 

Final: carretera Ma-2140. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 26: 

Inici: carretera Ma-2140. 

Final: Ca s’Amitger. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 27: 

Inici: Ca s’Amitger. 

Final: Santuari de Lluc. 

Freqüentació: alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
Variant al puig de Santa Magdalena: 

- Tram 1: 

Inici: tram 10 de l’etapa 4. 

Final: tram 2 de la variant. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
- Tram 2: 

Inici: tram 1 de la variant. 

Final: tram 3 de la variant. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 3: 

Inici: tram 2 de la variant. 

Final: tram 4 de la variant. 

Freqüentació: mitja-baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 4: 

Inici: tram 3 de la variant. 

Final: tram 5 de la variant. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
 
- Tram 5: 

Inici: tram 4 de la variant. 

Final: tram 6 de la variant. 

Freqüentació: mitja-baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

 149 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

- Tram 6: 

Inici: tram 5 de la variant. 

Final: tram 7 de la variant. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa 

 

- Tram 7: 

Inici: tram 6 de la variant. 

Final: tram 8 de la variant. 

Freqüentació: mitjana-baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

 

- Tram 8: 

Inici: tram 7 de la variant. 

Final: tram 9 de la variant. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 9: 

Inici: tram 8 de la variant. 

Final: tram 10 de la variant. 

Freqüentació: mitjana-baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 10: 

Inici: tram 9 de la variant. 

Final: tram 11 de la variant. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

 

- Tram 11: 

Inici: tram 10 de la variant. 

Final: ermita de Santa Magdalena. 

Freqüentació: mitjana-baixa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 12: 

Inici: tram 10 de la variant. 

Final: tram 13 de la variant. 

Freqüentació: mitjana-baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 13: 

Inici: tram 12 de la variant. 

Final: creu del puig des Minyons. 

Freqüentació: mitjana-baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

Variant a Capdepera: 
- Tram 1: 

Inici: rotes des Jai Moll. 

Final: sa Coma Freda. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 2: 

Inici: sa Coma Freda. 

Final: carretera de Cala Mesquida. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: mitjana fins a ses Talaietes i baixa a la resta. 

Fragilitat del camí: mitjana fins a ses Talaietes i baixa a la resta. 

 

- Tram 3: 

Inici: carretera de Cala Mesquida. 

Final: es pou de ses Matetes. 

Freqüentació: mitjana.  

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

 

- Tram 4: 

Inici: es pou de ses Matetes. 

Final: Capdepera. 

Freqüentació: mitjana.  

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 5: 

Inici: nucli urbà de Capdepera. 

Final: nucli urbà de Capdepera. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
 Variant a Cala Ratjada: 

- Tram 1: 

Inici: cala Torta. 

Final: cala Mesquida. 

Freqüentació: baixa. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

- Tram 2: 

Inici: nucli urbà de cala Mesquida. 

Final: nucli urbà de cala Mesquida. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 3: 

Inici: cala Mesquida. 

Final: platja de cala Mesquida. 

Freqüentació: alta. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 

- Tram 4: 

Inici: platja de cala Mesquida. 

Final: ses Covasses. 

Freqüentació: alta. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

 

- Tram 5: 

Inici: ses Covasses. 

Final: pàrking de cala Agulla. 

Freqüentació: alta. 

Fragilitat del medi natural: mitjana. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

 155 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

- Tram 6: 

Inici: pàrking de cala Agulla. 

Final: carretera de cala Agulla. 

Freqüentació: alta. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 

- Tram 7: 

Inici: carretera de cala Agulla. 

Final: cala Agulla. 

Freqüentació: mitjana-baixa. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

 

 Variant a Can Picafort: 
- Tram 1: 

Inici: nucli urbà de Can Picafort. 

Final: platja de Son Bauló. 

Freqüentació: mitjana. En temporada turística l’afluència de cotxes s’incrementa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 2: 

Inici: platja de Son Bauló. 

Final: Son Serra de Marina. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: alta. 

Fragilitat del camí: alta. 

- Tram 3: 

Inici: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Final: nucli urbà de Son Serra de Marina. 

Freqüentació: mitjana. En temporada turística l’afluència de cotxes s’incrementa. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 

 
Variant a Son Servera: 

- Tram 1: 

Inici: nucli urbà d’Artà . 

Final: nucli urbà d’Artà. 

Freqüentació: mitjana.  

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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- Tram 2: 

Inici: Artà. 

Final: Son Comparet. 

Freqüentació: mitjana. 

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa, excepte en el tram comprés entre Sa Jordana i es Fornets on és mitjana. 

 

- Tram 3: 

Inici: Son Comparet. 

Final: es Clot Fiol. 

Freqüentació: mitjana.  

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: mitjana. 

 
- Tram 4: 

Inici: nucli urbà de Son Servera. 

Final: nucli urbà de Son Servera. 

Freqüentació: mitjana.  

Fragilitat del medi natural: baixa. 

Fragilitat del camí: baixa. 
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10.3.- Accessos i serveis. 
 
  En aquest apartat es defineixen els altres accessos possibles a la ruta, aquests tendran el seu origen, majoritària-

ment, a carreteres o nuclis urbans.  

  També es realitza una descripció del serveis existents al llarg del traçat de la ruta que puguin ésser d’interès pels 

senderistes: aturades de transport públic, zones d’aparcament, bars-restaurants, farmàcies, punts verds, punts d’informació ( turís-

tica, ajuntaments ...), punts d’aigua, comerços de queviures o que puguin ser útils pels senderistes i centres d’atenció primària o 

unitats bàsiques d’IB-Salut.  

Es podrà preveure l’habilitació d’àrees per estacionar els vehicles sempre que sigui possible físicament i que no su-

posi una alteració irreversible per l’entorn. 
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Etapa 1: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 1: nucli urbà d’Artà Carreteres Ma-12, Ma-

15, Ma-4041 i Ma-4042.  
Els propis del viari urbà. Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 

d’alimentació. Aturada de transport 
públic. Centre de Salut  i farmàcies. 
Punts d’informació i punts verds. 

 

Tram 2: Artà – Son Maganet Des del nucli urbà d’Artà 
i carreteres Ma-15, Ma-
40441 i Ma-4042. 

Els propis del viari urbà. Un restaurant i un punt verd.  

Tram 3: Son Maganet  Camí de cala Torta. No. No.  

Tram 4: Son Maganet – es  
             sementer d’Enmig 

No. No. No.  

Tram 5: es sementer d’Enmig –  
              sementer des Puig 

No. No. No.  

Tram 6: sementer des Puig –  
              carretera de cala Torta 

Camí de cala Torta. No. No.  

Tram 7: carretera de cala Torta –      
             coll des Pi 

Camí de cala Torta. No. No.  

Tram 8: coll des Pi – na Corna No. No. No.  

Tram 9: na Corna – puig Rodó No. No. Restaurant.  

Tram 10: puig Rodó – cala  Torta Camí de cala Torta. Actualment s’aparca a les dunes 
de cala Torta, no delimitat.  

Punt de deixalles, punt d’informació i un 
bar. 

 

Tram 11: cala Torta – cala Mitjana Camí de cala Torta. No. No.  
Tram 12: cala Mitjana – cala    
               Estreta 

Camí de cala Torta. Vials de cala Mitjana i cala Estre-
ta, no delimitat. 

No.  

Tram 13: cala Estreta – torre  
               d’Albarca 

Camí de cala Torta. Vials de cala Estreta, no delimitat. No.  

Tram 14: torre d’Albarca – pla de  
               ses Camamil·les 

No. No. No.  

Tram 15: pla de ses Camamil·les –   
               platja de sa Font Celada 

No. No. No.  

Tram 16: platja de sa Font Celada  
               – Arenalet des Verger 

No. No. No.  
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Etapa 2: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 1: Arenalet des Verger – pla    
             des Castellots 

Etapa 1. No. No.  

Tram 2: pla des Castellots – ses  
              Beies d’en Mondoi 

No. No. No.  

Tram 3: ses Beies d’en Mondoi –  
        s’Esquena de ses Caramutxes 

Camí des Presos (accés 
a peu). 

No. No.  

Tram 4: s’Esquena de ses  
             Caramutxes  – esquena de  
             sa Bassa 

Camí des Presos (accés 
a peu). 

No. No.  

Tram 5: esquena de sa Bassa –  
             Alqueria Vella de Baix 

Camí des Presos (accés 
a peu). 

No. No.  

Tram 6: Alqueria Vella de Baix –  
             cova des Migdia 

Carretera Ma-3333 a 
s’Ermita de Betlem. 

Està previst un aparcament 
sense delimitar a s’Alqueria 
Vella de Dalt.  

Centre de visitants de s’Alqueria Vella de Baix. 
 

 

Tram 7: cova des Migdia – hort  
             de s’Ermita 

No. No. Punt d’aigua i àrea de descans (Font de 
s’Ermita o de na Bernadeta) 

 

Tram 8: hort de s’Ermita – ses  
             Tombes Remilgues 

Carretera Ma-3333 a 
s’Ermita de Betlem. 

Aparcament no delimitat a 
l’Ermita de Betlem, 10-12 
places aprox. 

Punt d’aigua i àrea de descans (Font de 
s’Ermita o de na Bernadeta), punt d’informació. 

 

Tram 9: ses Tombes Remilgues –   
             Betlem 

No. No. No.  

Tram 10: Betlem carretera Ma-3331 a 
Betlem 
 

Sense delimitar, al costat 
de la carretera, 10 places 
aprox.  

Aturada de bus a Betlem. Punt d’informació. S’ha de sol·licitar prèviament el 
servei al TIB (CAIB).  
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Etapa 3: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 1: Betlem – es Claperet Carretera Ma-3331 a 

Betlem. 
Sense delimitar, al costat 
de la carretera, 10 places 
aprox. 

Aturada de bus a Betlem. Punt d’informació. S’ha de sol·licitar prèviament el 
servei al TIB (CAIB).  

Tram 2: es Claperet – punta des  
             Taverner 

Camí de ca los Camps. Aparcament sense delimitar 
a ca los Camps.  

No.  

Tram 3: punta des Taverner –  
             Colònia de Sant Pere 

No. No. No.  

Tram 4: nucli urbà de la Colònia  
             de Sant Pere 

Carretera Ma-3331 a la 
Colònia de Sant Pere. 

Els propis del viari urbà.  Bars i restaurants, farmàcia, tendes de queviures, 
punt verd, punts d’informació, aturada de Bus, 
Unitat Bàsica d’IB-Salut.  

S’ha de sol·licitar prèviament el 
servei al TIB (CAIB). 

Tram 5: Colònia de Sant Pere –  
              s’Estanyol 

Carretera Ma-3331 i des 
de la Colònia de Sant 
Pere i s’Estanyol. 

Els propis del viari urbà tant 
a la Colònia de Sant Pere 
com a s’Estanyol. 

Aturada de bus a la Colònia de Sant Pere i 
s’Estanyol. Punt d’informació. 

S’ha de sol·licitar prèviament el 
servei al TIB (CAIB). 

Tram 6: s’Estanyol – sa Canova Carretera Ma-3331 i des 
de s’Estanyol. 

Els propis del viari urbà de 
s’Estanyol. 

Aturada de bus a s’Estanyol. S’ha de sol·licitar prèviament el 
servei al TIB (CAIB). 

Tram 7: sa Canova – Son Serra de   
             Marina 

Des del nucli urbà de 
Son Serra de Marina. 

Els propis del viari urbà. No.  

Tram 8: nucli urbà de Son Serra  
             de Marina 

Carretera Ma-12. Aparcament delimitat i els 
propis del viari urbà.  

Bars-restaurants, tendes de queviures, aturada 
de bus, punt d’informació, punts verds. 

 

Tram 9: nucli urbà de Son Serra   
             de Marina – possessió de  
             Son Serra de Marina 

Des del nucli urbà. Els propis del viari urbà. No.  

Tram 10: possessió de Son Serra  
               de Marina – Can Mirallet 

Carretera Ma-12.  No. Bar.  

Tram 11: Can Mirallet – sementer  
                de Can Maipagues 

Carretera Ma-3330. No No.  

Tram 12: sementer de Can  
               Maipagues – collet de   
               Son Doblons 

No. No. No.  

Tram 13: collet de Son Doblons –    
                Son Boscanet 

Camí de sa Cabaneta. No. No.  

Tram 14: Son Boscanet – es    
               Establits 

No. No. No.  

Tram 15: es Establits – tancat de  
               d’Alt 

No. No. No.  
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Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 16: tancat de d’Alt –   
                Montblanc 

No. No. No.  

Tram 17: Montblanc – Can Barret Camí vell d’Artà des de 
la carretera Ma-3340. 

No. No.  

Tram 18: Can Barret – rotes des  
                Forasters  

No. No. No.  

Tram 19: rotes des Forasters –  
                Santa Margalida 

No. No. No.  

Tram 20: nucli urbà de Santa  
               Margalida 

Carreteres Ma-3410, Ma-
3400, Ma-3340, Ma-
3440, Ma-3430 i Ma-
3412. 

El propis del viari urbà.  Bars i restaurants, aturada de bus, farmàcies, 
tendes de queviures, unitat bàsica de IB-Salut, 
punt verd, punt d’informació. 
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Etapa 4: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
 Tram 1: Santa Margalida – pou  
              d’en Torres 

Carreteres Ma-3410 i 
Ma-3440, i des del nucli 
urbà. 

Els propis del viari urbà.  No.  

Tram 2: pou d’en Torres – Can  
             Biel Foc 

Carretera Ma-3430. No. No.  

Tram 3: Can Biel Foc – Can Xerret Carretera Ma-3430 i Ma-
3443. 

No. No.  

Tram 4: Can Xerret – caseta des  
             Caminers 

Carreteres Ma-3440, Ma-
3442 i Ma-3512. 

No. No.  

Tram 5: caseta des Caminers –  
             Llubí 

Carretera Ma-3440. No. No.  

Tram 6: nucli urbà de Llubí Carreteres Ma-3440, Ma-
3441 i Ma-3511. 

Els propis del viari urbà.  Bars i restaurants, aturada de bus, farmàcia, 
unitat bàsica d’IB-Salut, tendes de queviures, 
punt verd, punts d’informació. 

 

Tram 7: Llubí – cementiri de Llubí Carretera Ma-3440 i des 
del nucli urbà.. 

Els propis del viari urbà.  No.  

Tram 8: cementiri de Llubí – Can  
             Salat 

Carretera Ma-3440. Aparcament delimitat al 
cementiri municipal de Llu-
bí.  

Estació de tren de Llubí.  

Tram 9: Can Salat – carretera  
              Ma-3440 

No. No. No.  

Tram 10: carretera Ma-3440 – Can  
               Tiró 

No. No. No.  

Tram 11: Can Tiró – camp des  
               Morers 

Carretera Ma-3500. No. No.  

Tram 12: camp des Morers –  
               escorxador 

Carretera Ma-3440 No. Punt Verd.  

Tram 13: nucli urbà d’Inca Carreteres Ma-13, Ma-
3440, Ma-3240, Ma-
3120, Ma-2110, Ma-
2112, Ma-2130. 

El propis del viari urbà i 
aparcament de pagament.  

Bars i restaurants, aturada de bus i tren, PAC i 
hospital, farmàcies, tendes de queviures, punts 
verds, punts d’informació. 
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Etapa 5: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 1: Inca – torrent de    
              Massanella 

Carretera Ma-2130. Els propis del viari urbà. No.  

Tram 2: torrent de Massanella – es  
             Garroverets 

No. No. No.  

Tram 3: es Garroverets – Selva Carretera Ma-2130. No. No.  
Tram 4: nucli urbà de Selva Carreteres Ma-2130, Ma-

2131, Ma-2114, Ma-2130. 
Els propis del viari urbà. Bars i restaurants, aturada de bus, Unitat 

Bàsica d’IB-Salut, farmàcia, tendes de 
queviures, punt verd i punts d’informació. 

 

Tram 5: Selva – Volta de Cas Jurat Des del nucli urbà. Els propis del viari urbà. No.  
Tram 6: Volta de Cas Jurat –  
              carretera Ma-2130 

No. No. No.  

Tram 7: carretera Ma-2130 -Caimari Carretera Ma-2130 i des 
del nucli urbà de Caimari. 

Aparcament delimitat al Parc 
Etnològic de Caimari. 

Bar i Parc Etnològic de Caimari.  

Tram 8: nucli urbà de Caimari Carretera Ma-2130. El propis del viari urbà. Bars-restaurants, tendes de queviures, Unitat 
Bàsica de IB-Salut, aturada de bus i punts de 
informació. 

 

Tram 9: Caimari – es Coster Des del nucli urbà. Els propis del viari urbà. No.  
Tram 10: es Coster – carretera  
               Ma-2130 

No. No. No.  

Tram 11: carretera Ma-2130 –  
                torrentó des Horts 

No. No. No.  

Tram 12: torrentó des Horts –  
               mirador rotes de Caimari 

Carretera Ma-2130. No. Punt d’informació.  

Tram 13: mirador rotes de Caimari  
             – sa Costa Llarga 

Carretera Ma-2130. Aparcament delimitat per a 5-6 
vehicles. 

Punt d’informació.  

Tram 14: sa Costa Llarga – àrea  
           recreativa sa Coveta Negra 

Carretera Ma-2130 Aparcament a l’àrea recreativa. Àrea recreativa de sa Coveta Negra, amb 
taules i banys. 

 

Tram 15: àrea recreativa sa  
               Coveta Negra – comellar   
               de sa Coveta Negra 

Carretera Ma-2130 Aparcament a l’àrea recreativa. No.  

Tram 16: Comellar de sa Coveta  
               Negra - sa Llengonissa 

No. No. No.  

Tram 17: sa Llengonissa – sa  
               Bretxa Vella 

Camí Vell de Lluc. No. Un mirador.  
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Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 18: sa Bretxa Vella – es  
               Guix 

No. No. Un mirador.  

Tram 19: es Guix – carretera  
               Ma-2130 

No. No. No.  

Tram 20: carretera Ma-2130 –  
              Coll de sa Batalla 

Carretera Ma-2130. Aparcament delimitat as Coll de 
sa Batalla. 

Bar-restaurant, punt verd.  

Tram 21: coll de sa Batalla – urb.  
               es Guix 
 

Carretera Ma-2130. El propis del viari urbà. No.  

Tram 22: urb. es Guix – Son Amer Carretera Ma-2130. Els propis del viari urbà. No.  
Tram 23: Son Amer Carretera Ma-2140. Aparcament delimitat a 

l’entrada de Son Amer. 
No.  

Tram 24: Son Amer –   vall de  
               Josafat 

No. No. No.  

Tram 25: vall de Josafat –  
                carretera Ma-2140 

Carretera Ma-2140. No. No.  

Tram 26: carretera Ma-2140 – Ca  
               s’Amitger 

Carretera Ma-2140. No. No.  

Tram 27: Ca s’Amitger – Santuari  
                de Lluc 

Carretera Ma-2140. Aparcament delimitat a Ca 
s’Amitger. 

Bars i restaurants, tenda de queviures, unitat 
bàsica d’IB-Salut, aturada de bus, centre 
d’interpretació, punt verd, punts d’informació. 
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Variant puig de Santa Magdalena: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 1 Etapa 4. No. No.  
Tram 2 No No. No.  
Tram 3 Camí del puig de Santa Magdalena. No. No.  
Tram 4 No. No. No.  
Tram 5 Camí del puig de Santa Magdalena. No. No.  
Tram 6 No. No. No.  
Tram 7 Camí del puig de Santa Magdalena. No. No.  
Tram 8 No. No. No.  
Tram 9 Camí del puig de Santa Magdalena. No. No.  
Tram 10 No. No. No.  
Tram 11 Camí del puig de Santa Magdalena. No Bar, punt d’informació.  
Tram 12 Camí del puig de Santa Magdalena. Aparcament delimitat. Ârea recreativa amb taules.  
Tram 13 No. No. No.  

 

Variant a Capdepera: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 1: ses rotes des Jai Moll –  sa   
             Coma Freda 

No. No. No.  

Tram 2: sa Coma Freda – carretera de     
             Cala Mesquida 

No. No. No.  

Tram 3: carretera de Cala Mesquida –    
             es pou de ses Matetes 

Carretera Ma-15. No. No.  

Tram 4: es pou de ses Matetes – Cap  
             depera 

Carretera Ma-15. No. No.  

Tram 5: nucli urbà de Capdepera Carretera Ma-15 Els propis de l’àrea urbana 
de Capdepera. 

Bars i restaurants, aturada de bus, Centre 
de Salut, farmàcies, tendes de queviures, 
punts verds, punts d’informació. 
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Variant a Cala Ratjada: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
Tram 1: cala Torta – cala Mesquida carretera de Cala Mesquida. Actualment s’aparca a les 

dunes de cala Torta, no 
delimitat. 

No.  

Tram 2: nucli urbà de cala Mesquida carretera de Cala Mesquida. Els propis del viari urbà. Bars-restaurants, punts 
verds, punt d’informació. 

 

Tram 3: cala Mesquida – platja de cala  
              Mesquida 

Des de l’àrea urbana de Cala 
Mesquida. 

No. No.  

Tram 4: platja de cala Mesquida - ses  
              Covasses 

No. No. No.  

Tram 5: ses Covasses – pàrking de cala  
              Agulla 

camí de cala Agulla. Aparcament privat de pa-
gament a cala Agulla. 

Bar, punts verds.  

Tram 6: carretera pàrking de cala Agulla camí de cala Agulla. Aparcament privat de pa-
gament a cala Agulla. 

No.  

Tram 7: carretera pàrking de cala Agulla  
              – cala Agulla 

Des del nucli urbà de Cala 
Ratjada. 

Els propis del viari urbà. Bars i restaurants, aturada 
de bus, Centre de Salut, 
farmàcies, tendes de 
queviures, punts verds, punts 
d’informació. 

 

 

Variant a Can Picafort: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
 Tram 1: nucli urbà de Can Picafort –  
               platja de Son Bauló 

Carreteres Ma-3413 i Ma-12. Els propis del viari urbà. Bars i restaurants, aturada de 
bus, Unitat Bàsica d’IB-Salut, 
farmàcies, tendes de queviures, 
punts verds, punts d’informació. 

 

 Tram 2: platja de Son Bauló – Son  
               Serra de Marina 

No. No. No.  

Tram 3: nucli urbà de Son Serra de Mari 
            na 

Carretera Ma-12. Els propis del viari urbà. Bars-restaurants, tendes de 
queviures, aturada de bus, punt 
d’informació . 
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Variant a Son Servera: 

Tram Accessos Aparcament Serveis Observacions 
 Tram 1: nucli urbà d’Artà Des de l’àrea urbana d’Artà. Els propis del viari urbà. Bars i restaurants, aturada de 

bus, Unitat Bàsica d’IB-Salut, 
farmàcies, tendes de queviures, 
punts verds, punts d’informació. 

 

 Tram 2: Artà – Son Comparet Des de l’àrea urbana d’Artà i 
carretera Ma-4040. 

No. No.  

Tram 3: Son Comparet – es Clot Fiol Des de l’àrea urbana de Son 
Servera i carretera Ma-4040. 

No. No.  

Tram 4: nucli urbà de Son Servera Des de l’àrea urbana de Son 
Servera. 

Els propis del viari urbà. Bars i restaurants, aturada de 
bus, Unitat Bàsica d’IB-Salut, 
farmàcies, tendes de queviures, 
punts verds, punts d’informació. 

 

 

10.4. Allotjament i refugis de la Ruta Artà - Lluc 
 

L’homologació de la Ruta Artà – Lluc com a sender de Gran Recorregut  determina la necessitat de comptar amb serveis 

d’allotjament per al senderista situats preferentment al final de cada una de les etapes. 

Atesa l’existència de refugis ja en funcionament en alguna de les etapes així com d’altres ofertes d’hostatgeria al llarg del re-

corregut, es preveu la possible inclusió d’aquesta oferta en el projecte de la ruta, mitjançat conveni o acord i sempre que compleixi 

uns requisits mínims de qualitat  establerts pel Consell de Mallorca.  

Així mateix la ruta Artà-Lluc aprofitarà el refugi de Son Amer propietat del Consell de Mallorca, situat a Lluc.  

En aquelles etapes on l’oferta sigui inexistent, el Consell de Mallorca podrà determinar la creació d’un nou refugi a iniciativa 

pròpia o contribuir a la iniciativa d’altres institucions públiques o d’entitats privades.  

Al llarg de la ruta hi trobam els següents serveis d’allotjament. 
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ETAPA Nº REFUGIS ALTRES ALLOTJAMENT A L’ENTORN DE LA 
RUTA 

TERME        
MUNICIPAL 

ESTAT ACTUAL 

  Diversos hotels al nucli urbà d’Artà Artà En funcionament 

 Refugi Arenalet des Verger  Artà En funcionament 
 Refugi caseta des Oguers  Artà En funcionament 

 
1 

  Zona d’acampada a s’Arenalet des Ver-
ger 

Artà En funcionament 

 Refugi Arenalet des Verger  Artà En funcionament 
 Refugi caseta des Oguers  Artà En funcionament 
  Zona d’acampada a s’Arenalet des Ver-

ger 
Artà En funcionament 

 
2 

  Zona d’acampada a les cases de Betlem Artà En funcionament 
  Zona d’acampada a les cases de Betlem Artà En funcionament 
  Casal de Colònies a la Colònia de Sant 

Pere 
Artà En funcionament 

 
3 

  Un apartahotel al nucli urbà de 
s’Estanyol 

Artà En funcionament 

4   Un hotel rural al nucli urbà de Llubí Llubí En funcionament 
  Un hotel i un agroturisme al nucli urbà de 

Selva 
Selva En funcionament 

  Un hotel al nucli urbà de Caimari Selva En funcionament 
 Refugi caseta des Caçadors  Selva En funcionament 
 Refugi de Son Amer  Escorca En funcionament  

 
 
5 

 
 
 
 

  Santuari de Lluc (zona d’acampada i 
hostatgeria) 

Escorca En funcionament 
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ETAPA Nº REFUGIS ALTRES ALLOTJAMENT A L’ENTORN DE LA RUTA TERME        MU-
NICIPAL 

ESTAT ACTUAL 

Variant 
puig de 
Santa   
Magdalena 

No. No. No. No. 

Variant a 
Capdepera 

  Un agroturisme al tram 3. Capdepera En funcionament 

Variant a 
Cala Ratja-
da 

  Diversos hotels al nucli urbà de Cala 

Mesquida. 

 Diversos hotels al nucli urbà de Cala 

Ratjada. 

Capdepera 

 

Capdepera 

En funcionament 

 

En funcionament 

 Refugi de Son Real  Santa Margalida En funcionament Variant a 
Can Pica-
fort 

  Diversos hotels al nucli urbà de Can 

Picafort 

Santa Margalida En funcionament 

No.  Diversos hotels al nucli urbà d’Artà Artà En funcionament Variant a 
Son       
Servera 

No.  Diversos tipus d’allotjament al nucli urbà 

de Son Servera i a les seves proximitats 

Son Servera En funcionament 
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10.5.- Elements de Patrimoni històric. 
 
          10.5.1. Definició i conceptes           
  

Segons l’article 1.2 de la llei  12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears, el patrimoni “s’integra de tots els béns i va-

lors de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, his-

tòricoindustrial, paleontològic, etnològic [...] per a les Illes Balears”. 

D’acord amb aquesta definició, al llarg del traçat de la Ruta Artà-Lluc trobam un conjunt d’elements patrimonials que li donen 

un valor i interès afegit i que estan situats fins a quinze metres a partir de l’eix central de la ruta, inclosos per tant dins la franja de 

protecció. 

En el pla d’actuacions es relacionen les accions de millora i preservació a desenvolupar per tal d’assegurar-ne la preservació 

i el bon ús i que bàsicament consisteixen en: 

 Neteja, manteniment i conservació del béns. 

 Delimitació, en cas que fos necessari. 

 Senyalització dels béns. 

 Sondeig i/o excavació de possibles jaciments arqueològics. 

 

Aquestes actuacions seran duites a terme pel Consell de Mallorca en cas de tractar-se de béns propis, mentre que quan es 

tracti de propietats d’altres administracions o de particulars s’establiran línies de cooperació o ajudes per tal d’assegurar el seu bon 

estat i les condicions d’ús.  
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 També es troben al llarg del traçat de la ruta elements inclosos als Catàlegs de Béns Immobles o bé a la Carta Arqueològi-

ca. Aquests tenen delimitat un entorn de protecció (d’acord amb l’article 7.4.b de la llei 12/1998) i per tant caldrà prendre les mesu-

res necessàries per tal d’assegurar-ne la conservació. Així mateix les actuacions de senyalització i manteniment que s’hagin de fer 

s’hauran de posar en coneixement de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, d’acord amb la legislació 

vigent. 

 

10.5.2. Elements patrimonials de la Ruta 
 
Etapa 1 

- Puig de s’Almudaina 

- Teulera des Murtons 

- Pont des Racó 

- Barraca de pedra en sec. 

- forn de calç. 

- torre d’Albarca. 

 

Etapa 2 
- ses Basses Blanques. 

- campament des Soldats. 

- sínia de s’Alqueria Vella de Baix. 

- tafona de s’Alqueria Vella. 

- establits de s’Alqueria Vella. 
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- font d’en Capellà. 

- font de s’Ermita. 

- cases de Betlem. 

- barraca a Betlem. 

 

Etapa 3 
- barraca a Betlem. 

- bateries de costa as Canons.  

- es Maressos 

- es Escars. 

- niu de metralladores de Ca los Camps.  

- Navetiforme de na Ferradura *. 

- Dolmen de s’Aigua Dolça *. 

- Sa Devesa / Can Pa amb Oli *. 

- Arenalet de Son Colom *. 

- torre de senyals marítimes de Son Viulí. 

- molí des Regidors. 

- vivers Colònia de Sant Pere (A). 

- vivers Colònia de Sant Pere (B). 

- Sa Canova de Morell / Punta Barraca (B) *. 

- jaciment de sa Punta Llarga. 

- niu de metralladores de s’Estanyol. 
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- Punta de sa Barraca. 

- Sa Canova de Morell / Punta Barraca (A) *. 

- torrent de na Borges. 

- torre de senyals marítimes de sa Canova. 

- niu de metralladores de Son Serra de Marina. 

- oratori de Son Serra. 

- aljub de Son Serra de Marina. 

- cases de Son Serra de Marina. 

- tanques de paret seca. 

- molí d’en Piuló. 

 

Etapa 4 
- síquia Reial. 

- jaciment de sa Tanca. 

- Son Burguet / Can Tòfol *. 

- aljub del camí de Son Burguet. 

- cases de Son Gual. 

- pou des Rasquell. 

 

Etapa 5 
- ses Passadores. 

- font de Valella. 
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- pou Vell de Selva. 

- font de Camarata. 

- sa Creu. 

- rotes de Caimari. 

- rotes de Son Canta. 

- pont de sa Coveta Negra. 

- rotlo de sitja. 

- rotlo de sitja. 

- rotlo de sitja, barraca i bassa. 

- bassa. 

- bassa. 

- bassa. 

- era des Guix. 

- font des Guix. 

- pont des Guix. 

- canaleta de Son Amer. 

- cases de Son Amer. 

- creu des Barracar. 

- es Porxets. 

- Santuari de Lluc. 
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Variant al puig de Santa Magdalena 
- Ermita de Santa Magdalena. 

- jaciment puig de Santa Magdalena. 

- creu del Puig des Minyons. 

 

Variant de Capdepera 
- molí de Son Guiem 

- pou de ses Matetes 

 
Variant a Cala Ratjada 

- torre de Son Jaumell. 

- barraca. 

- forn de calç. 

- barraca. 

 
Variant a Can Picafort 

- jaciment punta dels Fenicis. 

- torre de senyals marítimes. 

- pedreres de Son Real. 

- casa. 

- barraca. 

- estructura en V de l’Arenal d’en Casat 
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- dunes de Son Real  

 

Variant a Son Servera 
- molí d’en Leu. 

- sa Casa Blanca. 

- sa Jordana. 

- Son Xerubí. 

- Son Xerubinet. 

- pont al camí de Son Xerubí. 

 
* Elements amb àrea de protecció segons la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears. A l’article 37. Autorització 
d’obres (punt 1), dictamina que: Qualsevol intervenció que es vulgui realitzar en un monument històric, a una zona arqueològica o a una zona 
paleontològica, així com en el seu entorn de protecció, haurà de comptar amb l’autorització de la Comissió Insular del Patrimoni  Històric, 
prèviament a l’atorgament de la llicència municipal d’edificació i ús del sòl. 
 
 

10.5.3. Punts d’interès geològic  
- Punt 672001 Cretaci de Cala Torta – Cala Mesquida 

 Successió de carbonats del Cretaci Inferior. Sèrie estratigràfica del Cretaci Inferior formada per calcàries sorrenques i 

margues de colors grisosos. Aflora  a tota la costa Nord d’Artà i Capdepera. Degut a estar formada per capes generalment 

primes i de diferents litologies (margues i calcàries) es relativament fàcil apreciar-hi estructures tectòniques (plecs amb 

esquistositat i falles) degudes al plegament ocorregut durant l’orogènia Alpina que afecta a totes les Balears. A Cala 

Mesquida s’han mesurat uns sèrie estratigràfica de més de 500 metres de gruix. 
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 - Punt 672002 Ventalls al·luvials costaners de Betlem 

 A la zona occidental de la península d’Artà el trànsit entre les Serres de Llevant i la zona de la badia d’Alcúdia es resol 

mitjançant ventalls al·luvials formats durant els darrers temps geològics (Quaternari). Els ventalls al·luvials es formen quan 

tenim una diferència important de relleu i cursos d’aigua intermitents (torrents). Aquests ventalls es varen formar quan el 

nivell del mar se situava a cotes inferiors (es a dir qual el clima era més fred), ja que en l’actualitat estan essent erosionats 

per la mar. Gairebé tots els torrents que discorren en aquesta àrea tenen associat un ventall al·luvial que presenta pendents 

naturals del terreny entre 10º a les zones situades a cotes altes i 1º a les zones més properes al mar. Els ventalls estan 

formats bàsicament per roques vermelloses d’origen al·luvial (argiles i còdols), tot i que a la part més propera a la costa 

s’observen també roques groguenques i vermelloses d’origen eòlic (dunes fossilitzades anomenades “marès”). 

 

 - Punt 671003 Paisatge càrstic de Lluc 

 La Serra de Tramuntana constitueix un massís carbonatat on són comunes les formes de modelat exocàrstiques donant lloc 

a paisatges característics i espectaculars. La gran varietat i abundància d’aquestes formes al llarg de tota la Serra fan que el 

paisatge de la Serra de Tramuntana es pugui considerar com un dels paisatges càrstics més espectaculars de la 

mediterrània occidental. Així trobem gran quantitat de camps de lapiaz on es poden observar tot un conjunt de formes de 

dimensions petites com canalons, estries, tubs, perforacions, concavitats, cubetes, etc. que donen lloc a una paisatge 

anomenat “esquetjars” o “rellars”. També són freqüents les formes de dimensions mitjanes com les dolines que en alguns 

casos estan associades a coves, o de grans dimensions com els canons càrstics com el torrent de Pareis, de depressions 

càrstiques com el Clot d’Aubarca. 
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10.6. Titularitat dels camins de la Ruta Artà – Lluc 
 
 Per tal de definir la titularitat dels camins s’han tengut en compte els catàlegs de camins dels termes municipals d’Artà, 

Santa Margalida, Selva i Escorca realitzats pel Consell de Mallorca així com la informació documental disponible per als camins 

dels altres municipis afectats per la ruta, d’acord amb les següents consideracions:  

 A l'hora de parlar de la titularitat dels camins públics ens hem de remetre als articles 344 del Codi Civil i 74.1 

del Text refós de Règim Local: 

 Art. 344 del Codi Civil: "Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos los caminos provinciales y 

los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas de servicio general, costeadas por los mismos 

pueblos o provincias". 

 Art. 74.1 del  Text Refós de Règim Local:  " Son bienes de uso público local , los caminos y carreteras, plazas, 

calles, paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o 

utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad Local". 

 Aquests dos articles defineixen els camins  públics quan tenen un ús públic o general i són competència de l'Entitat Local, o 

hi ha hagut una intervenció d'aquesta entitat exercitant les funcions de conservació i policia dels mateixos. D'aquests dos elements, 

el més important és l'ús públic, en aquest sentit podem citar la sentència del TS. de  3 de juliol de 1.961 (art. 2.984). "Para que un 

camino rural sea de dominio público no es necesario que tal vía tenga, por su origen y condiciones de sostenimiento las 

características de una obra pública, a la que haya de aplicar la especial legislación  sobre carreteras o caminos vecinales; se ha 

probado el uso público inmemorial, y no se justifica el carácter o condición de privado". També és evident que dins aquesta 

definició de l'article 344 del C.C. també hi entren aquells camins de muntanya o rurals, sempre i quan es donin les circumstàncies 

esmentades anteriorment: ús públic i que la seva conservació sigui competència de l'Administració (Sentència del TS. de 9 de juliol 

de 1.981, art. 3241). 
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   Els camins com a béns d'ús públic són: inalienables, inembargables e imprescriptibles (art. 80 de la LBRL). 

 Respecte al traçat de la ruta que discorre per dintre de zones afectades per la llei de costes (Ley 12/1988, de 28 de juliol) 

ens remetem al articles  3 i 27: 

 Artículo 3: Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 132.2 de la Constitución: 

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: 

a. La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o 

máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores 

temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva 

equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio 

donde se haga sensible el efecto de las mareas. 

Se considerán incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en 

general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las 

mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 

b. Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y 

guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la 

acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales. 
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 Artículo 27.  

1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a 

partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita 

para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios 

especialmente protegidos. 

2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse 

en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros. 
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 Aplicació a les etapes de la ruta: 
 

Etapa 1 
 

TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 
1 Nucli urbà d’Artà Públic 
2 Camí des Racó Públic 
3 Desconegut Conveni 
4 Desconegut Privat 
5 Desconegut Conveni 
6 Camí de nova creació Conveni 
7 Desconegut / Camí Vell de sa Duaia CAIB / Públic 
8 Camí Vell de sa Duaia Públic 
9 Camí Vell de sa Duaia Públic 

10 Camí Vell de sa Duaia Públic 
11 Camí Vell de sa Duaia Públic 
12 Camí Vell de sa Duaia Públic 
13 Camí Vell de sa Duaia  Públic  
14 Camí de la torre d’Albarca Desconegut 
15 Camí de la torre d’Albarca a la cala de sa Font Celada Domini Públic-

Desconegut 
16 Camí d’Albarca a sa caseta des Senyors Domini Públic -

Desconegut 
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Etapa 2 
 

TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 
1 Camí de s’Esquena Llarga CAIB 
2 Camí de s’Esquena Llarga CAIB 
3 Camí de s’Esquena Llarga CAIB 
4 Camí des Presos CAIB 
5 Camí de s’Alqueria Vella de Baix a s’Esquena Llarga / 

Desconegut 
CAIB 

6 Camí des Presos / Desconegut / Camí de s’Alqueria Vella 
de Baix a s’Esquena Llarga /  Camí de s’Ermita de Betlem 

a s’Alqueria Vella 

CAIB / CAIB / CAIB/ 
CAIB-Desconegut 

7 Camí de s’Ermita de Betlem a s’Alqueria Vella CAIB-Desconegut 
8 Camí de s’Ermita de Betlem a Betlem / Camí vell de 

l’Ermita 
Públic / Públic 

9 Camí de s’Ermita de Betlem a Betlem  Públic / Expedient 
investigació per 

acord de Ple 
10 Camí de s’Ermita de Betlem a Betlem  Expedient 

investigació per 
acord de Ple 
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Etapa 3 
 

TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 
1 Camí de s’Ermita de Betlem a Betlem / Desconegut Expedient investigació per 

acord de Ple / Desconegut
2 Camí de Betlem a Son Serra de Marina  Domini Públic -

Desconegut  
3 Camí de nova creació Privat 
4 Nucli urbà de la Colònia de Sant Pere Públic 
5 Camí de Betlem a Son Serra de Marina / Camí de 

s’Estanyol / Desconegut 
Domini Públic -

Desconegut / Públic /  
6 Camí de Betlem a Son Serra de Marina / Desconegut Domini Públic  
7 Camí de Betlem a Son Serra de Marina Domini Públic  
8 Nucli urbà de Son Serra de Marina Públic 
9 Camí de la Mar Públic 

10 Camí de Son Marí Públic 
11 Camí de nova creació Privat 
12 Desconegut Desconegut 
13 Camí vell d’Artà  Públic  
14 Camí Vell d’Artà  Públic  
15 Camí Vell d’Artà  Públic  
16 Camí Vell d’Artà  Públic  
17 Camí Vell d’Artà Públic 
18 Camí de nova creació Privat 
19 Camí vell d’Artà / Camí de ses rotes des Cavallers / 

Camí des Bosquerró / Camí vell de Maria 
Públic 

20 Zona urbana de Santa Margalida Públic 
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Etapa 4 
 

TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 
1 Camí Vell de sa Torre Públic 
2 Carretera Ma-3430 Públic  
3 Camí de ses Sunyeres / Desconegut / Camí des 

Castellet / Desconegut / Camí de Son Tovell 
Públic / Desconegut 

/ Públic / 
Desconegut / Públic

4 Carretera Ma-3440 Públic 
5 Desconegut / Camí de Son Sitjas / Camí de Son 

Burguet 
Desconegut / Públic 

/ Públic 
6 Nucli urbà de Llubí Públic 
7 Camí de nova creació Privat 
8 Desconegut / Camí d’establits/ Camí de Son Ramis / 

Desconegut 
Desconegut / Públic 

/ Públic / 
Desconegut 

9 Desconegut Públic 
10 Desconegut Públic 
11 Camí Vell de Llubí / Desconegut / Camí des Rasquell Públic / Públic / 

Públic  
12 Desconegut / camí Vell d’Alcúdia Públic / Públic 
13 Nucli urbà d’Inca Públic 
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 Etapa 5 
TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 

1 Camí Vell de Selva (Inca), Camí d’Inca (Selva) / Camí des 
Pedregar / Camí Vell d’Inca  

Públic 

2 Camí Vell d’Inca Públic 
3 Camí Vell d’Inca / Camí Nou de Lluc Públic 
4 Nucli urbà de Selva Públic 
5 Camí Nou de Lluc Públic 
6 Desconegut Públic 
7 Camí Nou de Lluc Públic 
8 Nucli urbà de Caimari Públic 
9 Desconegut Públic 

10 Camí de nova creació Ajuntament de Selva (Comuna) 
11 Camí des Horts Públic* 
12 Desconegut Desconegut 
13 Camí Nou de Lluc Públic 
14 Camí d’Escorca / Desconegut / Camí Nou de Lluc Públic / Desconegut / Públic 
15 Camí des Comellar de sa Coveta Negra Ajuntament de Selva (Comuna) 
16 Camí des Comellar de sa Coveta Negra Ajuntament de Selva (Comuna) 
17 Camí Nou de Lluc  Públic 
18 Camí Nou de Lluc Públic 
19 Camí Vell de Lluc Públic 
20 Carretera Ma-2130 Públic 
21 Nucli urbà de es Guix Públic 
22 Desconegut / Camí de Son Amer a la font de Son Amer Consell de Mallorca 
23 Camí de Son Amer Consell de Mallorca 
24 Desconegut / Camí des cementeri antic Consell de Mallorca / Conveni 
25 Camí des cementeri antic Públic 
26 Carretera Ma-2140 Públic 
27 Nucli urbà de Lluc Públic 

  * Camí amb servitud de  pas a favor de l’Ajuntament de Selva ja que el camí dóna accés a la Comuna de Caimari. 
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Variant A. puig de Santa Magdalena 

 
TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 

1 Desconegut Desconegut 
2, 4, 6, 8, 10 Camí d’Inca al Puig de Santa Magdalena Públic 
3, 5, 7, 9, 11 Camí vell al puig de Santa Magdalena Públic 

12, 13 Camí a la creu del puig des Minyons Consell de Mallorca 
 
 

Variant B. Capdepera 
 

TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 
1 Camí de ses Costellades   CAIB / Públic 
2 Camí de ses Costellades / Camí reial de Son 

Terrassa / camí de Son Barbassa /  
camí de sa Mesquida / camí de Can Blanquer 

          Públic 

3 Camí de nova creació           Privat 
4 Camí de Son Terrassa / camp de na Mic / camí des 

Murtar / camí d’en Pau de na Gambussina 
Públic 

5 Nucli urbà de Capdepera Públic 
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 Variant C. Cala Ratjada 
 

TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 
1 camí de cala Torta a cala Mesquida  Desconegut 
2 Nucli urbà de Cala Mesquida Públic 
3 Desconegut Domini públic 
4 camí des Telegraf desconegut 
5 camí de na Llobriga / Desconegut desconegut 
6 Desconegut desconegut 
7 Desconegut Domini públic - 

desconegut 
 

Variant D. Can Picafort 
 

TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 
1 Nucli urbà de Can Picafort Públic 
2 Camí de Can Picafort a Son Serra de Marina Públic 
3 Nucli urbà de Son Serra de Marina Públic 

 

Variant E. Son Servera 
 

 

 

TRAM NOM CAMÍ TITULARITAT 
1 Nucli urbà d’Artà Públic 
2 Carretera vella de Palma / camí de s’Estelrica / camí 

d’Artà per Son Xerubí / camí de Son Comparet 
Públic / Públic / 
Públic / Públic 

3 Carretera Ma-4040 Públic 
4 Nucli urbà de Son Servera Públic 

Al llarg del recorregut d’alguns trams hi pot haver diferents tipus de titularitat (/)
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10.7. Les condicions d’ús. 
 
 La Ruta d’Artà - Lluc està concebuda com un itinerari senderista i la marxa a peu en serà l’ús principal. Tot i això i per les 

seves característiques alguns trams permeten el trànsit de cavalls, bicicletes o vehicles motoritzats. Aquest trànsit es restringirà o 

prohibirà quan sigui incompatible amb la pràctica del senderisme, la seguretat dels vianants, les característiques i la conservació 

del camins o la conservació del medi natural. 

 Es defineixen per trams els usos admesos d’acord amb els següents factors: 

a.- Fragilitat del camí:  

Es restringirà el trànsit de vehicles a motor, bicicletes o cavalls quan aquest pugui fer malbé els empedrats o 

marges, o suposi un greu risc d’erosió, especialment en trams de gran pendent o poca consistència del ferm, 

d’acord amb les següents categories: 

A. Baixa. Sense restriccions. 

B. Mitjana. Es prohibirà el trànsit de vehicles a motor. 

C. Alta. Es prohibirà els trànsit de bicicletes, cavalls i vehicles a motor. 

En els casos de camins de nova creació és farà una estimació de la fragilitat d’acord amb les característiques 

constructives previstes (ferm, pendent, amplària, etc.). 

b.- Fragilitat del medi natural: 

Es restringirà els pas dels vehicles a motor, cavalls o bicicletes en aquells indrets on així ho aconselli la preser-

vació del medi ambient, especialment en aquelles àrees que gaudeixen d’un alt nivell de  protecció ambiental o 

en les que es detecti un elevat grau de fragilitat. 

A. Baixa. Sense restriccions. 

B. Mitjana. Es prohibirà el trànsit de vehicles a motor. 
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C. Alta. Es prohibirà els trànsit de bicicletes, cavalls i vehicles a motor. 

c.- Seguretat: 

Es restringirà el trànsit a cavall, bicicleta o vehicles a motor en aquells indrets on per les seves característiques, 

estretor, problemes de visibilitat o consistència del camí així ho fassin aconsellable per a la seguretat dels usu-

aris.  

A. Bona. Sense restriccions. 

B. Regular. Es prohibirà el trànsit de vehicles a motor. 

C. Dolenta. Es prohibirà els trànsit de bicicletes, cavalls i vehicles a motor. 

En els casos de camins de nova creació és farà una estimació de la seguretat d’acord amb les característiques 

constructives previstes (ferm, pendent, amplària, etc.). 

  d.- Limitacions per tipologia del camí: 

Les característiques físiques del camí, especialment la seva amplària, determinaran l’accessibilitat pel que fa al 

tipus de vehicles.  

A. Carro, pista forestal, carretera. Sense restriccions. 

B. Tirany, ferradura. Es prohibirà el trànsit de vehicles a motor.  

C. Tirany, ferradura amb obstacles físics. Només es permetrà el pas de senderistes 

  e.- Altres limitacions: 

L’ús d’un camí o tram també estarà també determinat per la normativa establerta per l’administració o organis-

mes competents.   

Aquestes restriccions d’ús no afectaran als vehicles dels serveis d’emergència, a aquells destinats a la preven-

ció i extinció d’incendis i als de manteniment del camí. D’acord amb aquestes categories s’establiran els 

següents usos admesos. 
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TIPUS USOS ADMESOS 

A Pas de senderistes, 

Bicicletes, cavalls i 

vehicles a motor. 

B Pas de senderistes,  

bicicletes i cavalls.  

C Pas de senderistes. 

 

Aplicació als trams de la ruta: 

ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

1 
nucli urbà d’Artà 

A A A A NO A 

2 
Artà – Son Maganet 

A A A A NO A 

3 
Son Maganet  

A A A C NO C 

4 
Son Maganet – es sementer 

d’Enmig 

A A A C NO C 

5 
es sementer d’Enmig – sementer 

des Puig 

A A A C NO C 

6 
sementer des Puig – carretera de 

cala Torta 

B B A C NO C 

1 

7 
carretera de cala Torta – coll des Pi 

B B A A AUTONÒMICA B 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

8 
coll des Pi – na Corna 

B B A A AUTONOMICA B 

9 
na Corna – puig Rodó 

B C B B NO C 

10 
puig Rodó – cala Torta 

B C A A NO C 

11 
cala Torta – cala Mitjana 

C C C B NO C 

12 
cala Mitjana – cala Estreta 

A A A A NO A 

13 
cala Estreta – torre d’Albarca 

C C C B NO C 

14 
torre d’Albarca – pla de ses Cama-

mil·les 

B C A A NO C 

15 
pla de ses Camamil·les – platja de 

sa Font Celada 

C C C B NO C 

1 

16 
platja de sa Font Celada – Arenalet 

des Verger 

B C A A AUTONOMICA C 

1 
Arenalet des Verger – pla des Cas-

tellots 

B B A A AUTONOMICA B 

2 
pla des Castellots – ses Beies d’en 

Mondoi 

B B A B AUTONOMICA B 

3 
ses Beies d’en Mondoi – esquena 

de ses Caramutxes 

B B A A AUTONOMICA B 

2 

4 
esquena de ses Caramutxes – 

esquena de sa Bassa 

A B A A AUTONOMICA B 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

5 
esquena de sa Bassa – Alqueria 

Vella de Baix 

C B A B AUTONOMICA C 

6 
Alqueria Vella de Baix – cova des 

Migdia 

C B A A NO C 

7 
cova des Migdia – hort de s’Ermita 

C B C B NO C 

8 
hort de s’Ermita – ses Tombes 

Remilgues 

B B A A NO B 

9 
ses Tombes Remilgues - Betlem 

C B B B NO C 

2 

10 
Betlem 

A B A A NO B 

1 
Betlem – es Claperet 

A B A A NO B 

2 
es Claperet – punta des Taverner 

C C B B NO C 

3 
punta des Taverner – Colònia de 

Sant Pere 

A B A B NO B 

4 
nucli urbà de la Colònia de Sant 

Pere 

A A A B NO B 

5 
Colònia de Sant Pere – s’Estanyol 

C C B B NO C 

6 
s’Estanyol - sa Canova  

B B A A NO B 

7 
sa Canova – Son Serra de Marina 

C C A B NO C 

3 

8 
nucli urbà de Son Serra de Marina 

A B A B NO B 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

9 
nucli urbà de Son Serra de Marina – 
possessió de Son Serra de Marina 

A B A A NO A 

10 
possessió de Son Serra de Marina 

– Can Mirallet 

A A A A NO A 

11 
Can Mirallet – sementer de Can 

Maipagues 

B A A B NO B 

12 
sementer de Can Maipagues – 

collet de Son Doblons 

A A A A NO A 

13 
collet de Son Doblons – Son        

Boscanet 

A / B A A A NO A / B 

14 
Son Boscanet – es Establits 

B A A A NO B 

15 
es Establits – tancat de d’Alt 

B A A A NO B 

16 
tancat de d’Alt – Montblanc 

B A A B NO B 

17 
Montblanc – Can Barret 

A A A A NO A 

18 
Can Barret – rotes des Forasters 

A A A B NO B 

19 
rotes des Forasters – Santa Marga-

lida 

A A A A NO A 

3 

20 
nucli urbà de Santa Margalida 

A A A A NO A 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

1 
Santa Margalida – pou d’en Torres 

A A A A NO A 

2 
pou d’en Torres – Can Biel Foc 

A A B B NO B 

3 
Can Biel Foc – Can Xerret 

A A A A NO A  

4 
Can Xerret – caseta des Caminers 

A A B A NO B 

5 
caseta des Caminers – Llubí 

A A A A NO A 

6 
nucli urbà de Llubí 

A A A A NO A 

7 
Llubí – cementiri de Llubí 

A A B B NO B 

8 
cementiri de Llubí – Can Salat 

A A A A NO A 

9 
Can Salat – carretera Ma-3440 

B A B B NO B 

10 
carretera Ma-3440 – Can Tiró 

B A B B NO B 

11 
Can Tiró – camp des Morers 

A B A A NO A-B 

12 
camp des Morers - escorxador 

A A A A NO A 

4 

 

13 
nucli urbà d’Inca 

A A A A NO A 

1 
Inca – torrent de Massanella 

A A A A NO A 5 
2 

torrent de Massanella – es Garrove-
rets 

B A A A NO B 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

3 
es Garroverets - Selva 

A A A A NO A 

4 
nucli urbà de Selva 

A A A A NO A 

5 
Selva – volta de Cas Jurat 

A A A A NO A 

6 
Volta de Cas Jurat – ctra Ma-2130 

A A B B NO B 

7 
carretera Ma-2130 - Caimari 

A / B A A / B A NO A / B 

8 
nucli urbà de Caimari 

A A A A NO A 

9 
Caimari – es Coster 

A A A A NO A 

10 
es Coster – carretera Ma-2130 

A B A B NO B 

11 
carretera Ma-2130 – torrentó des 

Horts 

A A A A NO A 

12 
torrentó des Horts – mirador rotes 

de Caimari 

A A B B NO B 

13 
mirador rotes de Caimari – sa Costa 

Llarga 

B B A A NO B 

14 
sa Costa Llarga – àrea recreativa 

sa Coveta Negra 

B B A B NO B 

5 
 

15 
àrea recreativa sa Coveta Negra – 

comellar de sa Coveta Negra 

C B A A Acord de Ple CIM 
(BOIB núm. 30 de 

2016) 

B 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

16 
comellar de sa Coveta Negra – sa 

Llengonissa 

C B A A Acord de Ple CIM 
(BOIB núm. 30 de 

2016) 

B 

17 
sa Llengonissa – sa Bretxa Vella 

C B A A Acord de Ple CIM 
(BOIB núm. 30 de 

2016) 

B 

18 
sa Bretxa Vella – es Guix 

C B A B Acord de Ple CIM 
(BOIB núm. 30 de 

2016) 

B 

19 
es Guix – carretera Ma-2130 

C B A A Acord de Ple CIM 
(BOIB núm. 30 de 

2016) 

B 

20 
carretera Ma-2130 – coll de sa 

Batalla 

A A A B NO B 

21 
coll de sa Batalla – urb. es Guix 

A A A A NO A 

22 
urb. es Guix – Son Amer 

A B A B NO B 

23 
Son Amer 

A B A A NO B 

24 
Son Amer – vall de Josafat 

C B A B NO C 

25 
vall de Josafat – carretera Ma-2140 

A A A A NO A 

26 
carretera Ma-2140 – Ca s’Amitger 

A A A B NO B 

5 

 

27 
Ca s’Amitger – Santuari de Lluc 

A A A B NO B 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

1 
tram 10 de l’etapa 4 – tram 2 variant 

A A A A NO A 

2 
tram 1 variant – tram 3 variant 

A A A A NO A 

3 
tram 2 variant – tram 4 variant 

B B C B NO C 

4 
tram 3 variant – tram 5 variant 

A A A A NO A 

5 
tram 4 variant – tram 6 variant 

B B C B NO C 

6 
tram 5 variant – tram 7 variant 

A A A A NO A 

7 
tram 6 variant – tram 8 variant 

B B C B NO C 

8 
tram 7 variant – tram 9 variant 

A A A A NO A 

9 
tram 8 variant – tram 10 variant 

B B C B NO C 

10 
tram 9 variant – tram 11 variant 

A A A A NO A 

11 
tram 10 variant – ermita Santa 

Magdalena 

A A A B NO B 

12 
tram 10 variant – tram 13 variant 

B B A B CONSELL DE 
MALLORCA 

B 

VARIANT 
PUIG DE 
SANTA 

MAGDALENA
 

13 
tram 12 variant – creu del puig des 

Minyons 

C B C B CONSELL DE 
MALLORCA 

C 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

1 
rotes des Jai Moll – sa Coma Freda 

A B A B AUTONOMICA B 

2 
sa Coma Freda – carretera de Cala 

Mesquida 

B / A B / A A A AUTONOMICA 
(fins a la partió de 

terme) 
B /A 

3 
carretera de Cala Mesquida – es 

pou de ses Matetes 

A A B A NO B 

4 
pou de ses Matetes - Capdepera 

A A A A NO A 

VARIANT  
CAPDEPERA 

5 
nucli urbà de Capdepera 

A A A A NO A 

1 
cala Torta – cala Mesquida 

C C B B NO C 

2 
nucli urbà de cala Mesquida 

A A A A NO A 

3 
platja de cala Mesquida 

B B C C NO C 

4 
cala Mesquida – ses Covasses 

C C B B NO C 

5 
ses Covasses –  pàrking de cala 

Agulla 

A B A A NO B 

6 
carretera pàrking de cala Agulla 

A A A A MUNICIPAL A 

VARIANT 
CALA      

RATJADA 

7 
carretera pàrking de cala Agulla – 

cala Agulla 

B C B B NO C 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    LI-
MITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

1 
nucli urbà de Can Picafort 

A A A B NO B 

2 
Can Picafort – Son Serra de Marina 

C C A B AUTONOMICA C 

VARIANT 
CAN PICA-

FORT 
3 

nucli urbà de Son Serra de Marina 
A A A A NO A 

1 
nucli urbà d’Artà 

A A A A NO A 

2 
Artà – Son Comparet 

A A A A /B 
(veure cartografia) 

NO A / B 
(veure cartogra-

fia) 
3 

Son Comparet – es Clot Fiol 
A A B B NO B 

VARIANT 
SON        

SERVERA 
4 

nucli urbà de Son Servera 
A A A A NO A 
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11.- GESTIÓ DEL LA RUTA D’ARTÀ - LLUC. 
 

11.1.- La Gestió. 
 
 Atès el caràcter supramunicipal de la Ruta Artà – Lluc, correspon al Consell de Mallorca la gestió integral del projecte, amb 

la col·laboració d’altres administracions competents. La gestió és durà a terme per un equip del Departament de Medi Ambient del 

Consell de Mallorca. Això inclou la planificació, l’execució de les obres de construcció, restauració o adequació, així com el 

manteniment i conservació dels camins, instal·lacions i infrastructures necessàries, d’acord amb el següent esquema: 

 

a) Camins:  

El Consell  de Mallorca durà a terme les tasques de construcció, adequació, restauració, manteniment i conservació dels 

camins següents: 

 Els que són de la seva propietat pel fet de discorrer per les finques propietat de la institució insular o perquè s’han adquirit 

per acte de compra venda o d’expropiació. S’inclouen en aquest apartat els trams de Ruta que formen part de la xarxa de 

carreteres competència del Consell de Mallorca. 

 Els que són propietat d’altres administracions mitjançant el corresponent instrument administratiu o conveni que autoritzi o 

encomani la gestió. 

 Els que són de propietat particular i tenen encomanada la gestió per signatura d’un conveni entre la institució insular i els 

propietaris.  

 

b) Refugis. 

 Correspon al Consell de Mallorca la gestió del refugis de la seva propietat.  
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 Es podran incloure refugis com a part integrant de la ruta mitjançant acord, sempre que compleixin amb els requisits 

establerts per aquest Pla. 

 

c) Senyalització. 

 Correspon al Consell de Mallorca, per tal de donar coherència i homogeneïtat al recorregut de la Ruta, la planificació, 

creació, instal·lació i manteniment de la senyalització, tant orientativa com informativa. 

 

d) Altres infrastructures. 

 Correspon al Consell de Mallorca la creació, manteniment i conservació de la resta d’infrastructures associades a la Ruta 

(àrees de descans, miradors) dins els àmbits territorials de la seva propietat, sense perjudici dels convenis que es puguin 

signar amb altres administracions o particulars per encomanar aquesta gestió.  

 Es podran incloure altres infrastructures com a part integrant de la ruta mitjançant acord i sempre que compleixin els 

requisits de qualitat que estableixi el Consell de Mallorca. 

   

El Consell de Mallorca crearà un Consell Assessor format per representats de l’Administració i dels col·lectius d’usuaris, 

representats en entitats o associacions, el qual es reunirà periodicament amb l’objectiu de millorar i adaptar la Ruta a les 

necessitats dels usuaris. La creació del Consell Assessor permetrà la participació de totes les persones o entitats que puguin tenir 

relació amb la Ruta. La composició i funcionament d’aquesta Comissió s’establirà reglamentàriament una vegada aprovat el Pla. 

 

 

 

 

 203 



                                                                                                                                                                                   Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                      DOC I - MEMÒRIA 

11.2.- Personal adscrit. 
 

a) Equip tècnic de suport. 

El Consell com a responsable de la gestió ordinària de la Ruta Artà – Lluc, d’acord amb el que estableix el Pla especial, de-

signarà entre els seus tècnics un equip de suport per tal de coordinar les tasques de creació i millora de la Ruta i les seves infras-

tructures. 

 

b) Equip de manteniment. 

D’acord amb les necessitats que es detectin el Consell de Mallorca disposarà de personal propi o contractat per tal de dur a 

terme el manteniment dels camins, les infrastructures i les instal·lacions annexes a la Ruta, garantir el seu bon estat i les òptimes 

condicions de seguretat dels usuaris. 
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12- MODEL DE SEGUIMENT I CONTROL: INDICADORS D’IMPACTES DE L’ÚS PÚBLIC DE LA RUTA ARTÀ - LLUC. 
 

12.1. – Introducció.  
La interacció dels usuaris amb la ruta pot provocar efectes no desitjats sobre els camins, els elements annexes, el elements 

d’interès patrimonial i el medi natural. La planificació del control i seguiment de la ruta té per objectiu principal comprovar periòdi-

cament el seu estat així com els impactes produïts, per tal d’aplicar les mesures correctores necessàries per aconseguir-ne un ús 

responsable i sostenible. 

Es realitzarà un recull i estudi de dades referents a l’itinerari i als seus usuaris, d’acord amb les següents passes:  

 Recull de dades de freqüentació de camins en diferents trams de la ruta. 

 Realització d’enquestes al senderistes sobre el grau de satisfacció de l’usuari i les seves demandes de millora. 

 Seguiment de l’estat de la ruta mitjançant una fitxa de control. 

 

12.2.- Model de fitxa de control i seguiment de l’estat de la ruta Artà – Lluc. 
 Per tal d’emplenar la fitxa de control i seguiment es recorrerà sistemàticament el camí per tal d’identificar la problemàtica 

sorgida, la seva ubicació i proposar les accions correctores adients. Aquesta fitxa té en compte les alteracions que es produeixen al 

llarg del traçat de la ruta: 

 camins i elements annexes 

 elements patrimonials 

 entorn dels camins 

 senyalització 
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CAMÍ 
 Situació/UTM Problemàtica: Actuació proposada: 
Ferm 
 

   

Erosió del 
ferm 

   

Marges de 
sosteniment 

   

Parets 
 

   

Reixa / 
protecció 
lateral 

   

Vegetació 
 

   

Altres 
 

   

Data:  
Etapa / Variant:  
Tram:  
Situació/UTM:  

 
ELEMENTS PATRIMONIALS 

Nom: Tipus: 
 

Situació/UTM: Estat: Problemàtica: Actuació 
proposada: 
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  ENTORN DEL CAMÍ   
 Situació/UTM: Grau 

problemàtica: 
Actuació proposada: 

Pressència de 
deixalles 

   

Creixement del camí 
en amplada 

   

Aparició de nous 
viaranys 

   

Erosió 
 

   

Presència d’espècies 
invasores 

   

Risc d’incendi forestal 
 

   

Presència d’àrees 
incendiades 

SI / NO Causa:  

Sobrefreqüentació 
 

   

Altres 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SENYALITZACIÓ 

 Situació/UTM: Problemàtica: Actuació proposada: 

Balises 
 

   

Pals 
direccionals 

   

Pannell 
informació 

   

Senyals 
d’advertiment
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 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓ CARTOGRÀFICA: 
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El procediment per a emplenar la fitxa de control i seguiment serà: 

- Identificació de l’element 

- Ubicació: ja sigui mitjançant dades UTM com descripció física de l’entorn (població, possessió, torrent ...) 

- Problemàtica: descripció de la problemàtica identificada el més detallat possible (extensió, tipus i grau de deteriorament...) 

- Actuació proposada: mesures (correctores o de rehabilitació) a dur a terme per tal de restituir l’element al seu estat original. 

- Documentació fotogràfica: aportació de tota la documentació fotogràfica necessària per tal obtenir la millor identificació 

possible tant de l’element com del seu estat actual.  

- Documentació cartogràfica: identificació cartògrafica de la ubicació de l’element i la problemàtica, i sempre que sigui 

possible de la seva extensió. 
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  III. PROGRAMA D’ACTUACIONS 
 
ÍNDEX 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 

2. ACTUACIONS GENERALS 

2.1  Delimitació del camí 

2.2  Senyalització 

2.3  Neteja 

2.4  Treballs forestals 

2.5  Rehabilitació dels camins  

2.6  Creació de nous camins i elements complementaris 

2.7  Actuacions en sòl urbà 

2.8  Creació de noves infrastructures 

2.9  Recuperació d’elements d’interès històric, artístic o etnològic  
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3. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 

3.1 Neteja 

3.2 Manteniment del ferm 

3.3 Conservació i revisió dels elements de senyalització 

3.4 Tractament de la vegetació 

3.5 Conservació d’elements propis i associats al camí 

3.6 Conservació i manteniment de les infrastructures. 

3.7 Conservació dels elements d’interès artístic, històric o etnològic 

 

4. DIVULGACIÓ 
 

4.1 Pla de comunicació i difusió de la ruta 

4.2 Eines de participació ciutadana 

4.3 Formació 
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III. PROGRAMA D’ACTUACIONS  
 
1. INTRODUCCIÓ 
 

La ruta Artà – Lluc té els següents objectius: 

 

- Ordenar l’espai afectat per la ruta Artà - Lluc d’acord amb les directrius establertes pel Pla Territorial de Mallorca i al-

tres instruments de planificació. 

- Establir les mesures de protecció i de conservació del patrimoni viari que conforma la Ruta Artà - Lluc, del seu entorn 

natural i rural i dels elements d’interès històric, artístic i etnològic que formen part del recorregut. 

- Garantir la seguretat dels usuaris de la Ruta Artà - Lluc. 

- Contribuir a la divulgació i la valoració de les qualitats culturals, etnològiques i naturalístiques dels llocs que travessa 

l’itinerari. 

- Afavorir i potenciar el desenvolupament local de forma sostenible dels municipis per on discorre la Ruta Artà - Lluc. 

 

Per tal d’aconseguir aquests objectius, el Pla Especial de la Ruta Artà – Lluc estructura el conjunt d’actuacions previstes 

pel seu desenvolupament d’acord amb els següents documents: 

 

- Programa d’actuacions: Comprèn la definició del marc general d’actuacions i d’intervencions al llarg de la Ruta 

Artà- Lluc i la zona de protecció, amb la seva quantificació econòmica. 
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- Projectes tècnics: Instruments executius i de desenvolupament dels treballs prevists en el programa d’actuacions. 

S’ajustaran als requisits tècnics mínims que s’adjunten als corresponents annexos. El promotor serà el Consell de 

Mallorca i en ells es detallaran les intervencions i les actuacions que s’han de realitzar, així com els terminis d'exe-

cució.  

- Programa de gestió de la Ruta Artà – Lluc. Estableix els mecanismes de gestió de la Ruta Artà - Lluc, d'acord 

amb l'Estudi Econòmic i Financer (document IV del Pla), per desenvolupar el que estableix el Pla Especial i el Pro-

grama d’Actuacions de la Ruta Artà – Lluc. 
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PROGRAMA D’ACTUACIONS 
 

2. ACTUACIONS GENERALS 

Conjunt d’actuacions necessàries per delimitar i habilitar l’itinerari, d’acord amb el traçat recollit en els plànols del Pla 

Especial de la Ruta Artà – Lluc.  

2.1 Delimitació del camí 
S’entén per delimitació l’acte formal d’assenyalar els límits d’una propietat. Aquesta delimitació serà imprescindible en 

aquells casos en què la Ruta Artà - Lluc travessi propietats de titularitat privada per camins sense parets, marges o reixes 

que constitueixin fites clares, així com en els camins de nova creació. L’acte de delimitació i fitació serà realitzada pel Consell 

de Mallorca en els camins de la seva propietat. Així mateix, el Consell de Mallorca col·laborarà amb els ajuntament en a-

quells camins que siguin de la seva titularitat, d’acord amb el vigent Código de Derecho Civil espanyol, aprovat pel Reial de-

cret de 24 juliol de 1889, i la Llei 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local.  

  

2.2  Senyalització  
La senyalització dels camins públics i d’ús públic que conformaran la ruta seguirà la normativa internacional i de la Fe-

deración Española de Montaña y Escalada (FEDME) i es basarà en elements verticals, evitant la senyalització amb pintura 

sobre roques, marges o altres elements del camí. Com a norma general aquesta senyalització ha d’obeir al criteri de discre-

ció, eficàcia i neteja i ha d’ésser suficient per a guiar una persona sense experiència. 

S’utilitzaran senyals direccionals per guiar el senderista (pals direccionals i balises), senyals d’advertiment, per tal d’avisar 
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de la presència de senderistes als conductors, de l’existència d’algun possible perill per a la seguretat dels senderistes, o 

alguna prohibició o norma específica,  i senyals interpretatius (pannells i cartells) que informaran sobre el recorregut, la nor-

mativa aplicable, els comportaments aconsellats  i els telèfons i adreces d’interès.   

Els criteris generals per ubicar els senyals són: 

- Bifurcacions i encreuaments amb possibilitat de confusió. 

- Zones amb possibles dreceres que puguin ésser perjudicials per al patrimoni construït, la fauna, la flora o la seguretat 

dels senderistes.  

- En trams llargs sense canvis de sentit o encreuaments per tal de confirmar que el senderista es troba a l’itinerari cor-

recte.  

- Entrada i sortida dels nuclis de població.  

- Trams on l’itinerari coincideix amb una carretera o la creua – senyals d’advertiment -. 

- Altres indrets conflictius o d’interès. 

 

La fusta utilitzada per a la senyalització tendrà la certificació FSC-SECR-0118 que garanteix l’origen de la fusta des del 

principi de sostenibilitat ambiental. 

En aquells trams en que la ruta discorri per dintre d’espais naturals protegits (Parc Natural de la península de Llevant i 

Paratge  Natural de la Serra de Tramuntana) la senyalització haurà d’integrar la identitat corporativa d’aquests espais natu-

rals, d’acord amb la normativa de senyalització internacional i de la FEDME.  

Al llarg de l’itinerari s’utilitzaran els tipus de senyals definits a l’annex III i que es divideixen en les següents categories: 
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 Senyals direccionals:  
 

 Balises: pals de fusta de secció quadrangular i d’una altura total de 110 cm. Han de dur la següent informació:  

- dues bandes, una de color blanc i una de color vermell que indiquen el sender de Gran Recorregut  

- fletxes de direcció 

- l’escut del Consell de Mallorca 

 

Se situen com a senyals de confirmació de l’itinerari i en punts d’encreuament on l’itinerari principal es troba molt defi-

nit.  

 

Pals direccionals: pals de fusta de secció quadrangular complementats per una o diverses fletxes també del mateix 

material. El pal té una altura de 220 cm i conté la següent informació: 

- l’escut del Consell de Mallorca  

- el telèfon d’emergència 112  

- el telèfon dels Bombers de Mallorca 085. 

 

Les dimensions de la fletxa són de 19 x 60 cm i contenen la següent informació: 

- les sigles de GR 222 en color blanc inserides dins un quadre amb els fons vermell 

- el punt de destinació, de color negre i amb lletres gravades per incisió sobre la fusta 

- el temps aproximat de recorregut 
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Se situen a principi i a final de cada etapa, en encreuaments de camins ben definits, indicant el recorregut i les possi-

bles alternatives així com els elements d’interès propers. 

 

 Senyals d’advertiment: 
 

Senyals d’advertiment per a senderistes: Pals de fusta de secció quadrangular i cartells informatius galvanitzats de 

30 x 40 cm i de 2 cm de gruix. La informació que contenen està lligada a aspectes de seguretat, respecte al medi i a la propi-

etat o recomanacions d’ús del camí. A la part superior, aquests cartells portaran l’escut del Consell de Mallorca i l’escut de 

l’ajuntament on se situa el senyal.  

  

 Senyals d’advertiment per a conductors: Pals d’alumini de 0,35 X 0,70  de diàmetre i 3 metres d’altura cartells in-

formatius d’alumini reflectora de 60 X 90.  

 

 Senyals interpretatius: 
 

 Pannells informatius: combinacions de dos pals de fusta de secció quadrangular i de 250 cm d’altura, amb un cartell 

informatiu de 119 x 119 cm. Els pannells informatius inclouen la següent informació mínima:  

- Mapa topogràfic amb el traçat de l’etapa de la Ruta Artà – Lluc. 

- Llegenda 

- Distància i temps de recorregut 
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- Grau de dificultat 

- Serveis i punts d’interès al llarg de l’etapa 

- Mapa general de l’illa de Mallorca amb la Ruta Artà - Lluc i la situació dels refugis 

- Recomanacions, normes de comportament i obligacions dels senderistes (prohibició de fer foc ...) 

- Informació sobre senderisme  

- Escut del Consell de Mallorca i de l’ajuntament o els ajuntaments per on discorre l’etapa 

- Altres informacions d’interès, també inclourà el telèfon d’emergències (112).  

- Els idiomes en que es donarà la informació serà català, castellà, anglès, francès i alemany. 

 

Els pannells interpretatius es col·loquen al principi i al final de cada etapa, als nuclis urbans i als punts singulars. 

Les parts de fusta dels senyals seran tractades per tal de resistir les inclemències meteorològiques, amb un tractament bi-

tuminós a la base. 

En els pannells que es situïn dintre d’espais naturals protegits s’informarà sobre els seus valors naturals així com de les 

amenaces existents, especialment els incendis forestals.  

En els trams en que la Ruta discorri pels Punts d’interès geològic descrits a la Memòria és podran situar pannells informa-

tius explicant les seves característiques.  

En els punts on es travessi un torrent i suposi un possible perill pels usuaris, es donarà avís amb una senyal del possible 

perill d’arrossegament per aigües en cas de pluges, i es completarà amb una senyal que indiqui el nom del torrent. Dita se-

nyalització és situarà en llocs on no obstaculitzi el pas de les aigües.  
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Pannells d’advertència:  

 Es col·locaran indicacions de risc d’incendi forestal per aquells vials que travessin terreny forestal amb risc d’incendis 

forestals alt, molt alt i extremadament alt, en aquestes indicacions s’inclouran recomanacions de prevenció d’incendis fores-

tals i recomanacions per fer front a un possible incendi forestal: 
Recomanacions específiques d’ús del foc: 

- Recordau que sempre està l’opció de dur menjar cuinat de casa i així no tenir que fer foc en un lloc tan sensible. 
- Utilitzeu sempre els fogons habilitats, mai n’improviseu de nous. 
- Assegureu-se que el fogó té al seu voltant una zona lliure de matolls, rames o restes vegetals. 
- Assegureu-se que les restes del foc queden completament apagats quan s’ha acabat d’utilitzar aquest. 
- No deixar cap fem fora dels llocs habilitats per dipositar deixalles, si no hi ha o estan plens sempre queda l’opció d’endur-se el 

fem a casa. 
- Si aneu amb cotxe hi ha que deixar-lo sempre en aquelles zones habilitades per aparcar, mai en altres llocs sobretot si hi ha mol-

ta herba seca que pugui prendre’s amb l’escalfor del cotxe. 
- No hi ha que dur mai articles pirotècnics al bosc. 
- Tingueu especial cura en dies que faci vent. 

Recomanacions enfront un possible incendi forestal: 
- Sempre que s’arribi a un àrea recreativa cal fixar-se en les vies d’escape. 
- Enfront un possible incendi forestal cal avisar al servei d’emergència 112. 
- Si el foc es petit, es pot sufocar amb aigua o amb una branca o manta per ofegar-lo. 
- Si esteu en grup no us disperseu. 
- No fugir del foc coster amunt quan el foc pugi, intentar passar a la zona cremada o cercar una clariana. 
- No cerqueu refugi en coves on l’oxigen pot acabar-se ràpidament ni fondalades on es pot acumular el fum. 
- Banyar un mocador per protegir nas i boca i poder respirar millor. 

 

 Espai urbà 
Senyals de direccionals: Se situaran senyals metàl·lics de 25 cm X 70 cm amb forma de fletxa aprofitant per a situar-les 

estructures ja existents.  
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Senyals interpretatius: Seguiran les normes establertes per a les carreteres i els camins. 

 
2.3  Neteja  
Retirada de deixalles i escombraries que es puguin trobar tant al camí com a la zona d’influència. 

Les actuacions, a dintre de l’àmbit del PORN del Parc Natural de la Península de Llevant, de neteja seran considera-

des tasques de gestió forestals, i es realitzaran d’acord amb els articles 35.2 i 35.6.a del PORN.  

 
2.4 Treballs forestals 
S’entenen per treballs forestals tots els necessaris per aconseguir controlar, netejar i eliminar la vegetació que pugui 

impedir o dificultar el pas per un camí o la visibilitat en trams propers a les carreteres. Aquesta neteja ha de tenir a més la 

finalitat de delimitar amb claredat l’itinerari, evitar incendis, la proliferació de dreceres i augmentar la seguretat dels usuaris. 

Aquests treballs consistiran en:  

Eixarmada. Eliminació de la vegetació herbàcia i arbustiva del camí i el seu entorn. Aquesta tasca es realitzarà amb 

criteris conservadors i selectius i s’utilitzaran tècniques manuals o amb maquinària que produeixi un tall net. S’evitarà 

l’eliminació excessiva de la vegetació per tal prevenir l’increment de l’erosió i la proliferació de les dreceres. 

Queda expressament prohibit l’ús d’herbicides per netejar les voreres dels camins. La crema dels residus forestals 

s’evitarà sempre que sigui possible i es considera prioritària la biotrituració o el trasllat de les restes a centres de recollida 

selectiva per la seva posterior utilització com a biomassa o compost.  

Quan sigui necessari com a mesura de compensació és plantaran espècies autòctones d’acord amb la vegetació de la 

zona on s’actuï. 
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Retirada d’arbres. Es retiraran els arbres caiguts sobre el camí o que dificultin el pas. Així mateix, es retiraran  les 

branques que envaeixin el camí i dificultin el pas.  

Prèviament a l’execució d’aquestes actuacions s’haurà de comunicar, amb la suficient antelació, el començament dels 

treballs al Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Direcció General de Biodiversitat, a l’efecte de: 

a. Comprovar l’adequació a la normativa ambiental existent. 

b. Donar avís a l’Agent de Medi Ambient de la zona de l’inici i abast dels treballs. 

c. Comprovar la interacció amb altres actuacions que es porten a terme per part de la Conselleria de Medi 

Ambient i Mobilitat. 

Aquestes actuacions es realitzaran fora de l’època de risc d’incendis i es prendran les mesures establertes a l’article 8.c 

del 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’incendis forestals. 

S’haurà de procedir a la retirada de les restes vegetals generades per la tala d’arbrat (si escau) en un termini màxim de 

10 dies. Totes les demés restes vegetals generades s’hauran de retirar en un termini màxim de 20 dies des de la seva gene-

ració (Decret 101/1993, de 2 de setembre).  

Les actuacions, a dintre de l’àmbit del PORN del Parc Natural de la Península de Llevant, d’eixermada seran considera-

des tasques de gestió forestals, i es realitzaran d’acord amb els articles 35.2 i 35.6.a del PORN.  

A l’àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana actuacions com la tala, l’arrabassament o la modificació de la 

coberta vegetal entre d’altres, requereixen l’autorització administrativa de l’òrgan forestal d’acord amb l’article 43 del PORN.  
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2.5  Rehabilitació dels camins  
 
La conservació en bon estat dels ferms, els marges de sosteniment, els sistemes de drenatge, els tancaments i els al-

tres elements annexes a la ruta, constitueix un objectiu del Pla Especial de la Ruta Artà – Lluc. Aquest manteniment ha de 

permetre garantir les adequades condicions de seguretat de l’itinerari i contribuir a la conservació dels valors etnològics que 

tenen d’aquests camins.    

D’acord amb el seu interès, la restauració o la rehabilitació de marges, parets seques i d’altres elements de pedra as-

sociats al camí es realitzarà respectant la tècnica en que foren construïts i quan sigui necessària l’aportació de pedra, aques-

ta tendrà preferentment característiques litològiques similars a les del lloc on es troben ubicats o dels marges o parets ja 

existents a l’entorn proper. 

La restauració i la rehabilitació de marges actuals i empedrats, i també la recuperació dels elements associats, es rea-

litzarà d’acord amb la tipologia tradicional.  

El programa d'actuacions detallarà les accions a realitzar en matèria de rehabilitació d’aquests elements i que es re-

sumeixen de la següent manera: 

- marges. 

- Tancaments: 

 paret 

 pal i reixa 

- ferm: 

 empedrats 
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 terra 

 escalons 

 ratlletes 

 altres 

- drenatges 

- escalonades 

- barreres i portells 

 

2.6 Creació de nous camins i elements accessoris: 
 

L’adequació d’un nou camí vendrà determinat per la necessitat de donar major seguretat als usuaris o d’evitar trams as-

faltats, allà on no existeixi un camí alternatiu que compleixi els requisits necessaris per a formar part d’una ruta senderista. La 

creació de camins alternatius es prioritària quan l’itinerari coincideix amb una carretera i quan el nou camí discorre en pa-

ral·lel a aquesta es disposaran les mesures de seguretat necessàries.  

L’habilitació d’un camí nou es realitzarà d’acord amb els articles 63.3, 65 i 67 del PORN a dintre del Parc Natural de la 

península de Llevant.  

Els projectes de reforma o condicionament de carreteres, rondes, vials i camins existents, i habilitació de nous senders i 

pistes forestals (projectes inclosos a l’article 101 del Decret 19/2007, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació 

dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana) que desenvolupi el present Pla Especial, s’han de sotmetre obligatòria-

ment als procediments d’avaluació d’impacte ambiental. En el cas de l’obertura de nous camins , es valorarà que no es trobin 
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en zones d’alt, molt alt i extremadament alt risc d’incendi.  

 A dintre dels àmbits dels PORN del Parc Natural de la Península de Llevant o del Paratge Natural de la Serra de Tra-

muntana, independentment de que les actuacions previstes en el Pla Especial tenguin o no la consideració d’obra civil i, per 

tant no estiguin subjectes a llicència d’obres un cop aprovat aquest Pla, no estaran eximides dels tràmits obligatoris 

d’avaluació d’impacte ambiental ni de l’informe preceptiu a que fa referència l’article 21.2 de la llei 5/2005 ni, si escau, de 

l’avaluació de les repercussions ambientals que estableix l’article 39 de la mateixa llei.  

 

Marges: Se’n construiran de nous en aquells indrets on siguin necessaris per anivellar el ferm, proporcionar major segure-

tat als senderistes o per a contenir els terrenys adjacents al camí. Per a la seva construcció s’utilitzarà la tècnica de pedra en 

sec i els materials i acabats seran semblants als dels altres marges de la zona. 

 

Baranes: Se situaran baranes en els indrets on, pel seu desnivell, existeixi perill per al senderistes, així mateix se’n po-

dran situar per a protegir el medi natural, en indrets de fragilitat elevada o per a evitar la proliferació de dreceres. Aquestes 

baranes seran de fusta tractada, de fusta tractada i corda, de metall o combinant aquest materials. La fusta tendrà la certifi-

cació FSC-SECR-0118 que garanteix l’origen de la fusta des del principi de sostenibilitat ambiental. 

 

Proteccions: En aquells espais on l’itinerari discorri al costat de carreteres amb gran densitat de trànsit o aquest pugui és-

ser perillós per als senderistes se situaran proteccions laterals, d’acord amb el que estableixi l’organisme competent i que en 

tot cas garanteixin la seguretat de vianants i vehicles. 
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Barreres: Formades per barres o peces llargues de fusta espaiades, per a la seva rehabilitació o nova construcció se res-

pectarà la tipologia tradicional. La fusta tendrà la certificació FSC-SECR-0118 que garanteix l’origen de la fusta des del prin-

cipi de sostenibilitat ambiental.  

 

Tancaments: La delimitació del camí amb la disposició de tancaments tendrà com a finalitat garantir la seguretat dels 

senderistes i la convivència entre els usos ramaders i agrícoles amb l’existència de la ruta. Aquests tancaments podran ésser 

del següent tipus.                                                                                                                                                                                                  

- Parets: es construiran d’acord amb les tipologies tradicionals i adaptant-se a les ja existents en el seu entorn. 

- Reixa: en entorn rural es farà servir reixat de tipus ramader i els pals seran sempre de fusta. La reixa ha de permetre 

el pas de la fauna i evitar la pèrdua de ramat. La fusta tendrà la certificació FSC-SECR-0118 que garanteix l’origen de 

la fusta des del principi de sostenibilitat ambiental. 

- Mixta. 

L’altura màxima dels tancaments serà de un metre cinquanta centímetres en el cas de les parets i els tancaments de 

reixa i de dos metres en el cas que siguin de paret amb reixa a sobre. 

El tancament de pals i reixa es realitzarà d’acord amb l’article 54.1 del PORN a dintre del Parc Natural de la península 

de Llevant.  

 

2.7 Actuacions en sòl urbà  
 

Quan la ruta discorre per sòl urbà es preveu com a única intervenció la col·locació de senyalització amb les caracterís-
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tiques ressenyades a l’apartat 2.2. 

 

 2.8 Creació de noves infraestructures 
 

Al llarg de la Ruta Artà - Lluc es construiran noves infrastructures destinades a assegurar la conservació del medi na-

tural i a facilitar el trànsit, la seguretat i el gaudir de la ruta per part dels senderistes.  

 

A continuació se’n descriuen les principals: 

 

- Miradors: es preveu la creació de nous espais des d’on gaudir del paisatge en indrets especialment significatius, tots 

ells inclouran els elements de seguretat adients.  

- Ponts: es preveu la construcció de ponts per a salvar l’obstacle que suposa la via de tren per als usuaris de la Ruta.  

Així mateix se’n podran situar en indrets on el pas per la llera d’un torrent suposi algun risc o  impediment pels excursionis-

tes.  

- Passos soterrats per a vianants: Per motius de seguretat es preveu la seva construcció en aquells indrets on sigui ne-

cessari creuar carreteres amb alta densitat de trànsit de vehicles. 

- Passarel·les: Per motius de seguretat es preveu la seva construcció en aquells indrets on sigui necessari creuar carre-

teres amb alta densitat de trànsit de vehicles. 

-  Refugis: al final de cada etapa s’hi ubicarà un refugi amb la funció d’assegurar l’allotjament, la manutenció i 

l’aprovisionament dels senderistes. Els refugis podran ésser, alhora, punts d’informació i centres d’interpretació de la Ruta 
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Artà – Lluc o del seu entorn.  

Aquests refugis podran ésser propietat del Consell de Mallorca, d’altres administracions o de propietat particular, en aquest 

últim cas la seva inclusió a la Ruta Artà – Lluc se realitzarà d’acord amb un conveni entre els particulars i el Consell de Ma-

llorca i d’acord amb criteris de qualitat.  
 - Punt de recollida selectiva de residus: s’habilitaran en aquelles zones que és considerin necessàries, produïnt el mí-

nim impacte visual possible. Aquest punts estaran formats per 4 contenidors (cada un per a un tipus de residu) i una estructu-

ra de fusta exterior.  

 - Vàter compostable: s’instal·laran en aquelles zones que és considerin necessàries, produïnt el mínim impacte visual 

possible. 

 

2.9 Recuperació d’elements d’interès històric, artístic o etnològic  
 

Al llarg de la ruta es poden trobar diferents elements d’interès històric, artístic o etnològic que es poden resumir en les se-

güents tipologies:  

 

- Aljubs 

- Safarejos 

- Cocons 

- Basses 

- Piques i abeuradors 
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- Parets 

- Canaletes 

- Ermites i capelles 

- Cases de possessió 

- Eres 

- Fonts  

- Forns de calç 

- Molins 

- Pous 

- Sínies 

- Rotlos de sitja  

- Síquies 

- Barraques/casetes 

- Pous 

- Jaciments arqueològics  

- Escars 

- Vivers 

- Pedreres 

- Molins 

- Ponts 
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- Tafones 

- Nius de metralladores 

- Oratoris i santuaris 

- Torres de senyals marítimes 

- Passadores 

- Creus de terme 

- Torres i talaies 

- Rotes 

 

Aquests elements proporcionen un valor afegit a l’itinerari. Per aquest motiu es preveu la cooperació amb els particulars i 

altres administracions competents per a la recuperació i manteniment d’aquells que queden inclosos en els camins i a l’àrea 

de protecció. Així mateix s’inclou la rehabilitació d’aquells que son propietat del Consell de Mallorca i que en cada cas es rea-

litzarà d’acord amb els corresponent projecte tècnic i que segons l’interès i característiques de cada un dels elements podrà 

incloure alguna de les següents actuacions: 

 

- neteja 

- rehabilitació 

- consolidació 

- sondeig o excavació dels jaciments arqueològics 

- delimitació dels jaciments arqueològics 
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- tancament  quan la conservació ho faci necessari 

- senyalització  
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3. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 

Per tal de garantir la preservació del conjunt s’estableixen tasques de manteniment del camí i de la zona d’influència 

en el projecte executiu d'actuacions i en el programa de gestió de la Ruta Artà - Lluc.  

Aquest manteniment inclourà per una banda tasques de caràcter periòdic i per altra part feines puntuals, atenent als 

problemes que es puguin produir a cada moment i d’acord amb els sistemes de seguiment i control definits a  l’apartat 12.2 

de la Memòria - document I –, ambdues tasques es realitzaran en coordinació amb el titular del camí. 

Els treballs de manteniment es perllongaran al llarg de l’any, encara que dues vegades l’any – principi d’estiu i prima-

vera - es realitzaran tasques de control de tota la ruta per tal de comprovar el seu estat, fer el seguiment d’impactes i establir 

mesures correctores,  

 

Les principals actuacions periòdiques són: 

 

3.1 Neteja 
Comprèn la retirada de deixalles i residus. 

 

3.2 Manteniment del ferm. 
Conservació i millora del ferm del camí, per evitar que es produeixin problemes d’erosió a causa de les pluges, el pas dels 

usuaris o altres usos de l’itinerari. 
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3.3  Conservació i revisió dels elements de senyalització  
Comprèn la revisió, la reposició i el tractament periòdic dels diferents elements senyalització del camí; balises, pals direc-

cionals, senyals d’advertiment i pannells informatius. 

 

3.4 Tractament de la vegetació: 

Es seguiran els criteris exposats en el punt 2.4.     

 

3.5 Conservació dels elements propis i associats al camí  
Manteniment de marges, tancaments i altres elements. 

 

3.6 Conservació i manteniment de les infrastructures 
Manteniment de les infrastructures i equipaments de la ruta. 

 
3.7 Conservació dels elements d’interès artístic, històric o etnològic 

La conservació dels elements d'interès artístic, històric o etnològic que preveu el Pla Especial de la Ruta Artà ha de com-

portar la seva consolidació i ha de contribuir a minimitzar l’impacte que pugui produir l’ús de la ruta sobre els elements més 

sensibles. Així mateix i quan sigui el cas n’ha de garantir el gaudi en correctes condicions de seguretat. 
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4. DIVULGACIÓ 
 
Tendrà com a finalitat: 

- Donar a conèixer el contingut de la ruta a la població. 

- Sensibilitzar a la població local anvers als valors intrínsecs de la ruta (patrimonial, natural i cultural). 

 

Per tal d’assolir aquests objectius és duran a terme una sèrie d’actuacions, dirigides fonamentalment a incentivar la po-

blació a recórrer els camins de la ruta per conèixer de primera mà els seus valors. Aquestes actuacions consistiran en: 

 
4.1 Pla de comunicació i difusió de la ruta: 
 
- Disseny d’una campanya d’informació, divulgació i sensibilització de la població, a través de la difusió en el diferents 

mitjans de comunicació ( premsa, radio, televisió i internet). 

- Fomentar accions formatives i de sensibilització a les escoles mitjançant la creació de material didàctic per a les esco-

les (tant en format físic com per internet) i la creació d’un espai específic a la web institucional adreçat a mestres i es-

colars. 

- Creació d’una oferta específica per a escolars en col·laboració amb el Programa d’Educació Ambiental del Departa-

ment de Medi Ambient del Consell de Mallorca. 

- Creació d’una oferta específica a centres d’interpretació de la ruta Artà – Lluc. 

 24 



                                                                                                                                                                      Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc 
                                                                                                                                                                                              DOC II – PROGRAMA D’ACTUACIONS 

 

- Publicació de guies, tant de creació pròpia com en col·laboració amb altres organismes. La principal via de difusió de 

la Ruta per part del Consell de Mallorca serà la web institucional, la qual permetrà l’accés i descàrrega de tot tipus de 

material relatiu a la ruta (cartografia, fulletons ...).  

- Creació d’exposicions sobre els valors de la ruta. 

- Potenciar l’oferta de visites guiades. 

 

4.2 Eines de participació ciutadana:   
 
- Creació d’un Consell Assessor format per representats de l’Administració i dels col·lectius d’usuaris, representats en 

entitats o associacions, el qual es reunirà periòdicament amb l’objectiu de millorar i adaptar la Ruta a les necessitats 

dels usuaris. La creació del Consell Assessor permetrà la participació de totes les persones o entitats que puguin tenir 

relació amb la Ruta. 

 

4.3 Formació: 
 
- Realització de cursos de formació als guies i altres professionals del sector, relatius als valors patrimonials i culturals 

de la ruta. 

- Creació de cursos a no professionals sobre els antics oficis relacionats amb la ruta. 

- Potenciar el programa d’escoles taller i els tallers d’ocupació per a contribuir al manteniment  dels oficis tradicionals 

per al correcte manteniment del patrimoni viari i etnològic de la ruta. 
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- Creació de programes específics destinats a la conservació de les tradicions populars. 

 

Aquestes actuacions es quantificaran a l’apartat 2.1 del document IV (Estudi Econòmic i Financer) d’aquest Pla. 

 

Palma, 20 de desembre de 2017 

 

Èquip tècnic redactor: 
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1. INTRODUCCIÓ  

 
La ruta Artà – Lluc té els següents objectius: 

 

- Ordenar l’espai afectat per la ruta Artà - Lluc d’acord amb les directrius establertes pel Pla Territorial de Mallorca i altres 

instruments de planificació. 

- Establir les mesures de protecció i de conservació del patrimoni viari que conforma la Ruta Artà - Lluc, del seu entorn natural i 

rural i dels elements d’interès històric, artístic i etnològic que formen part del recorregut. 

- Garantir la seguretat dels usuaris de la Ruta Artà - Lluc. 

- Contribuir a la divulgació i la valoració de les qualitats culturals, etnològiques i naturalístiques dels llocs que travessa l’itinerari. 

- Afavorir i potenciar el desenvolupament local de forma sostenible dels municipis per on discorre la Ruta Artà - Lluc. 

 

Per tal de dur a terme aquests objectius, d’acord amb l’establert al Programa d’Actuacions, s’elabora l’Estudi Econòmic – 

Financer per a avaluar el cost econòmic, el pla plurianual del programa d’actuacions i el finançament que faran viable 

l’adequació i manteniment de la Ruta Artà – Lluc. 
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2. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS  

 
2.1 Valoració de les actuacions 
 

Tal com queda reflectit al punt 4 del Programa d’Actuacions cal quantificar el cost de la campanya d’informació, 

divulgació i sensibilització de la població, en els suports de comunicació esmentats a dit Programa. Aquesta campanya és 

valora en una quantitat de 60.000 euros.  

 

2.2. Valoració de les expropiacions 
 

A l’apartat 6 (Condicionaments de la planificació de la Ruta Artà - Lluc) de la Memòria (document I) es fa referència a 

la titularitat dels diferents camins que conformen la Ruta. L’aprovació definitiva del Pla Especial de la Ruta Artà – Lluc  duu 

implícita la declaració d’utilitat pública de les obres, les instal·lacions i els serveis que aquest hagi previst de manera 

concreta, als efectes establerts en la legislació d’expropiació forçosa, tal com assenyala el Pla Territorial de Mallorca a la 

norma 4.3.  

Quan l’itinerari discorri per camins de titularitat privada es proposarà com a forma preferent d’actuació, la signatura de 

convenis amb els propietaris, que garanteixin el seu ús públic i gratuït. En cas que això no sigui possible es procedirà a 

l’expropiació forçosa segons el que estableix la llei, i a la fitació segons el que s’estableix al vigent Codi Civil.  

A l’apartat 10.6 de la Memòria (document I) es relaciona la titularitat de tots els camins per on discorre la Ruta. Les 

finques afectades pel Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta Artà – Lluc són: 

Terme municipal d’Artà: polígon 3, parcel·les 107, 112, 114, 132, 256, 258, 297, 303, 315, 320,321 i 400; polígon 5, 

parcel·les 41, 42, 54 i 82; polígon 6, parcel·les1, 7 i 17. 
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Terme municipal de Capdepera: polígon 4, parcel·la 238; polígon 5, parcel·les 57, 62, 68, 70 i 72; polígon 6, 

parcel·les 37, 41, 42 i 43; polígon 9, parcel·la 85; polígon 10, parcel·les 162, 163 i 164. 

Terme municipal de Llubí: polígon 3, parcel·les 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560 i 561. 

Terme municipal de Maria de la Salut: polígon 5, parcel·la 168. 

Terme municipal de Petra: polígon 8, parcel·la 1. 

Terme municipal de Santa Margalida: polígon 11, parcel·les 49, 50, 59, 60, 63 i 65. 

Terme municipal de Selva: polígon 12, parcel·les 45 i 46. 

  

Els valors expropiatoris definitius seran els que es determinin en el procés de tramitació que ha d’iniciar el Consell de 

Mallorca.  

 

  2.2.1. Valor de l’expropiació de la servitud de pas : 

 

- La longitud total dels trams del camí que travessa propietats privades és de 18.007 m. lineals  

- L’amplada del camí com a servitud de pas s’ha considerat de 3 metres  

- La superfície total que s’ha d’expropiar serà de 54.021 metres quadrats  

- El valor unitari del metre quadrat serà de 10 euros  

- La servitud de pas tindrà un equivalent al 50 % del valor de propietat i, valdrà 5,00Euros / metre quadrat 

 

VALOR TOTAL DE LA SERVITUD DE PAS....... 270.105 EUROS  
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2.3 Quadre de preus unitaris de les actuacions  

A continuació s’assenyalen els costs de cada una de les actuacions incloses al Programa d’Actuacions (document III). 

Partint de les unitats emprades, metres lineals, metres quadrats, etc.  

 

Els preus prevists en aquest estudi s’ajusten als preus de mercat al moment d’aprovació del pla especial i, per tant,  

hauran de ser actualitzats en el moment de l’execució de les actuacions previstes. 
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CONCEPTE TIPUS 
UNITAT 

PREU 
UNITARI (€) 

PROTECCIÓ LATERAL PER A CARRETERES metre 105 
TANCAMENT DE PALS I REIXA metre 15 
TANCAMENT DE PARET DE PEDRA EN SEC m² 100 
BARANA DE PROTECCIÓ  metre 36 
EIXERMAR m² 0,4 
DELIMITACIÓ DEL CAMÍ metre 2,3 
NETEJA DEL CAMÍ / ENTORN metre 0,3 
ADEQUACIÓ DEL FERM DEL CAMÍ metre 10 
ADQUISICIÓ DE TERRENYS m² 5 
ADQUISICIÓ DE TERRENYS I CONSTRUCCIONS PER A REFUGIS  m²  - 
PUNT DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS unitat 664 
WC QUÍMIC PORTÀTIL unitat 2820 
RECUPERACIÓ O RESTAURACIÓ DEL CAMÍ I/O ELEMENTS ASSOCIATS     

FERM DEL CAMÍ metre 10 
MARGE DE SOSTENIMENT m² 120 

PARET m² 100 
PORTELL unitat 360 

CONSTRUCCIÓ D'ELEMENTS ASSOCIATS AL CAMÍ     
MARGE DE SOSTENIMENT m² 150 

ESCALONS metre 50 
RATLLETES metre 50 
EMPEDRAT m² 100 

ESCALONADA metre 60 
PORTELL unitat 360 

CREACIÓ DE PASSAREL·LA Unitat 200.000 
CREACIÓ O ADEQUACIÓ DE MIRADORS m² 36 
CONSTRUCCIÓ DE PONT unitat 2.400 
CONSTRUCCIÓ DE PAS SOTERRAT PER A VIANANTS unitat 150.000 
RECUPERACIÓ D'ELEMENTS DE PATRIMONI  - - 
SENYALITZACIÓ     

BALISES unitat 12 
PAL DIRECCIONAL unitat 32 

SENYAL URBANA unitat 140 
PANNELL INFORMATIU unitat 270 

SENYAL D'ADVERTIMENT PER A SENDERISTES unitat 47 
SENYAL D'ADVERTIMENT PER A COTXES unitat 204 
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2.4 Avaluació econòmica de les actuacions per etapes i variants  

En aquest apartat s’avalua el cost de cada una de les actuacions que cal realitzar a cada una de les etapes i variants de la ruta.  

ACTUACIONS 
PREU 

UNITAT € ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 
V. SANTA 

MAGDALENA
V. 

CAPDEPERA
V. CALA 

RATJADA 
V. CAN 

PICAFORT

V. SON 
SERVERA TOTAL € 

Protecció lateral per a carreteres (m) 105     152.040 135.450   84.000     371.490 
Tancament de pals i reixa (m) 15 24.945   54.015 6.600         85.560 

Tancament de paret de pedra en sec (m2) 110     70.400           70.400 
Barana de protecció (m) 36 4.752   3.240         1.296   9.288 

Eixermar (m) 0,4 880,8 126,4 4.387,2 2.037,6 304 158 462 610 8.966 
Delimitació del camí (m) 2,3 4.892,1   14.076 2.967 540,5   1.840     24.315,6 

Neteja del camí / entorn (m) 0,3   9 40,5 54       103,5 
Adequació del ferm del camí (m) 10 21.270   50.470 12.900 2.350   8.000     94.990 

Expropiació de terrenys (m2) 5  41.985 8.550 124.875 4.545 915  12.000 80.985  273.855 
Adquisició de terrenys i construccions    1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000           6.000.000 

per a refugis i rehabilitació                        
Punt de recollida selectiva de residus 664 664 664 0 1.328 

WC químic portàtil 2.820 2.820 2.820 0 5.640 
Recuperació o restauració     

del camí i/o elements asociats                        
ferm del camí (m) 10   200 10.100   1.000 100   3.050   14.450 

marge de sosteniment (m2) 120       142.800 74.000         216.800 
paret (m2) 100     11.000 186.500 22.000 4.000       223.500 

portell (unitat) 360 360 720             1.080 
Construcció d'elements associats al camí                        

marge de sosteniment (m2) 150 193.350 8.550 7.125   2.250   40.500   251.775 
escalons (m) 50 39.150 2.250 250       2.750   44.400 
ratlletes (m) 50 28.250                 28.250 

empedrat (m2) 100 1.500                 1.500 
escalonada (m) 60     900           900 

portell (unitat) 360   3.600             3.600 
Construcció de passarel·la (unitat) 200.000   200.000      200.000 400.000 

Creació o adequació de miradors (m2) 36         2.700         2.700 
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ACTUACIONS 
PREU 

UNITAT € ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 
V. SANTA 

MAGDALENA
V. 

CAPDEPERA
V. CALA 

RATJADA 
V. CAN 

PICAFORT

V. SON 
SERVERA TOTAL € 

Construcció de pont (unitat) 2.400     4.800 2.400           7.200 
Construcció de pas soterrat per a vianants 

(unitat) 150.000     450.000   150.000     600.000 
Recuperació d'elements de patrimoni      135 1.170 20 60.000 150.000   300.000   511.325 

Senyalització (unitats)                        
balises 12 552 852 456 96 180 408 804 276 3.624 

pal direccional 32 576 1.280 1.344 160 512 640 640  448 5.600 
senyal urbana 140 560   840 3.080 840   420 700 840 7.280 

pannell informatiu 270 1.080 270 1.080 1.890 540 810 540 810 540 7.560 
senyal d'advertiment per a senderistes 47     188 611 188   282     1.269 

senyal d'advertiment per a cotxes 204     1.224 2.244 816   816     5.100 
          TOTAL € 9.283.849,1 
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2.5 Quadre resum de l’avaluació econòmica total  

En aquest quadre final es resumeix el cost de totes les actuacions que s’han de realitzar a les etapes i les variants, que és 

de 10.198.457,6 euros.  

ACTUACIONS PREU UNITAT € TOTAL ETAPES TOTAL VARIANTS TOTAL € 

Protecció lateral per a carreteres (m) 105 287.490 84.000 371.490
Tancament de pals i reixa (m) 15 85.560  85.560

Tancament de paret de pedra en sec (m2) 110 70.400  70.400
Barana de protecció (m) 36 7.992 1.296 9.288

Eixermar (m) 0,4 7736 1.230 8.966
Delimitació del camí (m) 2,3 22.475,6 1.840 24.315,6

Neteja del camí / entorn (m) 0,3 49,5 54 103,5
Adequació del ferm del camí (m) 10 86.990 8.000 94.990

Adquisició de terrenys (m2) 5 180.870 92.985 273.855
Adquisició de terrenys i construccions    6.000.000  6.000.000

per a refugis          
Punt de recollida selectiva de residus 664 1.328 1.328

WC químic portàtil 2.820 5.640 5.640
Recuperació o restauració        

del camí i/o elements asociats         
ferm del camí (m) 10 11.300 3.150 14.450

marge de sosteniment (m2) 120 216.800  216.800
paret (m2) 100 219.500 4.000 223.500

portell (unitat) 360 1.080  1.080
Construcció d'elements associats al camí         

marge de sosteniment (m2) 150 209.025 42.750 251.775
escalons (m) 50 41.650 2.750 44.400
ratlletes (m) 50 28.250  28.250

empedrat (m2) 100 1.500  1.500
escalonada (m) 60 900  900

portell (unitat) 360 3.600  3.600
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ACTUACIONS PREU UNITAT € TOTAL ETAPES TOTAL VARIANTS TOTAL € 

Creació de passarel·la (unitat) 200.000 200.000 200.000 400.000
Creació o adequació de miradors (m2) 36 2.700  2.700

Construcció de pont (unitat) 2.400 7.200  7.200
Construcció de pas soterrat per a vianants 

(unitat) 150.000 450.000 150.000 600.000
Recuperació d'elements de patrimoni    61.325 450.000 511.325

Senyalització (unitats)         
balises 12 1.956 1.668 3.624

pal direccional 32 3.360 2.240 5.600
senyal urbana 140 5.320 1.960 7.240

pannell informatiu 270 4.860 2.700 7.560
senyal d'advertiment per a senderistes 47 987 282 1.269

senyal d'advertiment per a cotxes 204 4.284 816 5.100
 TOTAL € 8.232.128,1 1.051.721 9.283.849,1
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  2.6. Quadre de despeses periòdiques de conservació i manteniment  

Per a realitzar el càlcul del cost econòmic de les actuacions de conservació i manteniment anuals s'ha considerat una 

aproximació d’un 10% anual del cost de les inversions totals.  

ACTUACIONS PREU UNITAT € TOTAL UNITATS PERCENTATGE 
ANUAL DE 
REPOSICIÓ 

DESPESES 
ANUALS € 

Protecció lateral per a carreteres 105 3.538 10% 37.149
Tancament de pals i reixa (m) 15 5.704 10% 8.556

Tancament de paret de pedra en sec (m) 110 640 10% 7.040
Barana de protecció (m) 36 258 10% 928,8

Eixermar (m) 0,4 22.415 10% 896,6
Delimitació del camí (m) 2,3 10.572 10% 2.431,56

Neteja del camí / entorn (m) 0,3 345 10% 10,35
Recuperació o restauració del camí i/o elements asociats   

ferm del camí (m) 10 1.445 10% 1.445
marge de sosteniment (m2) 120 1.806 10% 21.680

paret (m2) 100 2.235 10% 22.350
portell (unitat) 360 3 %10  108

Construcció d'elements associats al camí   
marge de sosteniment (m2) 150 1.678 10% 25.177,5

escalons (m) 50 888 10% 4.440
ratlletes (m) 50 565 10% 2.825

empedrat (m) 100 15 10% 150
escalonada (m2) 60 15 10% 90

portell (unitat) 360 10 10% 360
Creació de passarel·la (unitat) 200.000 2 %10  40.000

Creació o adequació de miradors (m2) 36 75 10% 270
Construcció de pont (unitat) 2400 3 %10  720

Construcció de pas soterrat per a vianants (unitat) 150.000 4 %10  60.000
Recuperació d'elements de patrimoni (unitat) - 6 %10  -

Punt de recollida selectiva de residus 664 2 %10  132,8
WC químic portàtil 2.820 2 %10  564
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ACTUACIONS PREU UNITAT € TOTAL UNITATS PERCENTATGE 

ANUAL DE 
REPOSICIÓ 

DESPESES 
ANUALS € 

Senyalització (unitats)   
balises 12 302 10% 362,4

pal direccional 32 175 10% 560
senyal urbana 140 52 10% 724

pannell informatiu 270 28 10% 756
senyal d'advertiment per a senderistes 47 27 10% 126,9

senyal d'advertiment per a cotxes 204 25 10% 510
 TOTAL € 240.363,91
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3. PLA PLURIANUAL DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS  
 

Les actuacions previstes al programa d’actuacions i les despeses periòdiques de conservació i manteniment, es duran a 

terme en funció d’un pla plurianual que comprendrà un període de temps de 5 anys.  

 

Els costs de conservació i manteniment comencen el primer any amb un 25% de les estimacions fetes; el segon any, 

augmenten fins a un 50 %, el tercer any un 75% i a partir del quart any arriben al 100 % del cost de manteniment. Tot això es 

resumeix en el quadre següent.  

 

Com és normal als estudis econòmics i financers dels instruments de planejament, la temporalització de les actuacions 

constitueix una projecció programàtica subjecta a variacions derivades, entre d’altres, de les tramitacions dels procediments 

administratius necessaris per a la seva execució, de les autoritzacions i informes que siguin preceptius i de l’existència del crèdit 

suficient i adequat als pressupostos anuals del Consell Insular de Mallorca per a cobrir les intervencions previstes amb les 

partides assignades al Departament de Medi Ambient i, si s’escau, a altres departaments que hi puguin col·laborar. 
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PLA PLURIANUAL DEL PROGRAMA D'ACTUACIONS (5 anys)   

Concepte 1r any 2n any 3r any 4t any 5è any TOTAL (€) 
Promig anual 

(€) 
Protecció i tancaments laterals a realitzar en els 
camins 134.194,5 134.194,5 134.194,5 134.194,5  536.778  107.355,6 
Eixermar i Neteja del camí i/o entorn 1.813,9 1.813,9 1.813,9 1.813,9 1.813,9 9.069,5  1.813,9 
Delimitació del camí  12.157,8 12.157,8   24.315,6  4.863,12 
Adequació del ferm del camí 18.998 18.998 18.998 18.998 18.998 94.990  18.998 
Expropiació de terrenys  136.927,5 136.927,5   273.855  54.771 
Adquisició de terrenys i construccions per a refugis i 
aparcaments i la seva rehabilitació    3.000.000 3.000.000 6.000.000  1.200.000 
Recuperació o restauració del camí i/o elements 
associats 91.166 91.166 91.166 91.166 91.166 455.830  91.166 
Construcció d'elements associats al camí 66.085 66.085 66.085 66.085 66.085 330.425  66.085 
Creació de passarel·la   200.000 200.000  400.000  80.000 
Creació o adequació de miradors  2.700    2.700  540 
Construcció de pont  7.200    7.200  1.440 
Construcció de pas soterrat per a vianants  150.000 150.000 150.000 150.000 600.000  120.000 
Recuperació d'elements de patrimoni    255.662 255.663 511.325  102.265 
Adequació de serveis 3.484 3.484    6.968  1.393,6 
Senyalització 15.196,5 7.598,25 7.598,25   30.393  6.078,6 
Campanya d’informació i divulgació 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000  12.000 
TOTAL INVERSIONS (€) 342.937,9 644.324,95 830.940,95 3.929.919,4 3.595.725,9 9.343.849,1  1.868.769,82 
          

DESPESES ANUALS DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT (€) 60.090,97 120.181,95 180.272,93 240.363,91 240.363,91   168.254,73 
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4. FINANÇAMENT I VIABILITAT DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS  
 

El finançament per dur a terme les actuacions previstes al Pla Especial de la Ruta Artà - Lluc ha de sortir dels pressuposts 

generals del Consell de Mallorca. Per tant, s’hauran d’incorporar les partides necessàries perquè es pugui desenvolupar.  

Per tal d’avaluar la viabilitat de les actuacions previstes en l’estudi econòmic i financer, s’analitzen els pressuposts consolidats 

del Consell de Mallorca en els darrers quatre exercicis, corresponents als anys 2010, 2011, 2012 i 2013. La mitjana de despeses 

en aquests darrers quatre anys se situa en 377.129.548,57 euros /any. La mitjana de les inversions reals en aquest mateix 

període representa el 32,9 % del total de les despeses, mentre que els ingressos per transferències corrents i de capital 

representen el 38,12 % del total dels ingressos.  

La variació del pressupost del Consell de Mallorca en aquests quatre anys ha estat del -29,45%.  

Les inversions reals, han sofert una variació en aquest període de -64,42 %.  

Pel que fa al pressupost del Departament de Medi Ambient i Natura, la mitjana de despeses en el període de temps 

considerat és de 13.768.945,04 euros /any.  

 

El Departament de Medi Ambient i Natura disposa d’un conjunt de brigades de picapedrers, margers i forestals que realitzen 

actuacions en els diferents trams de la Ruta. El pressupost destinat a sufragar les despeses d’aquestes brigades dins el capítol I 

de personal ha estat de 425.599,92 euros de mitjana en aquests quatre anys. A aquesta quantitat, hi hem d’afegir les despeses 

de carburant i el manteniment de vehicles i altres subministraments (incloses al capítol II del pressupost del Departament de Medi 

Ambient i Natura) i, finalment, les inversions del capítol VI (del mateix pressupost del Departament).  
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Les actuacions previstes al Pla d’Actuacions presenten les següents proporcions:  

 

Pressupost del Departament de Medi Ambient i Natura, any 2013 ..............................................12.863.860,60 euros  

Mitjana anual d’actuacions del Pla Especial de la Ruta Artà - Lluc...............................................1.868.769,82 euros (14,52 %)  

Mitjana anual d’actuacions i manteniment del Pla Especial de la Ruta Artà - Lluc.......................2.037.024,55 euros (15,82 %)  

 

Comparant  el percentatge que representaria amb relació a les despeses reals del Consell de Mallorca: 

 

Pressupost total del Consell de Mallorca, any 2013 .....................................................................306.502.731,01 euros 

Mitjana anual d’actuacions del Pla Especial de la Ruta Artà - Lluc.............................................. 1.868.769,82 euros (0,61 %)  

Mitjana anual d’actuacions i manteniment del Pla Especial de la Ruta Artà - Lluc....................... 2.037.024,55 euros (0,66 %)  

 

D’acord amb les dades corresponents a la mitjana anual d’actuacions del Pla Especial de la Ruta Artà – Lluc, aquesta representa 

un 14,52% del pressupost total de despeses del Departament de Medi Ambient i Natura, i un 0,61 % en relació al pressupost 

general del Consell de Mallorca.  

 

Per dur a terme el finançament de les actuacions previstes en aquest Pla Especial, el Consell de Mallorca podrà disposar de:  

- Finançament propi dels pressuposts generals anuals de despeses  

- Subvencions concedides per organismes públics autonòmics, estatals i europeus  

- Convenis de col·laboració amb entitats privades  

- Ingressos per concessions, taxes, venda de productes i serveis prestats  
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