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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document forma part del procés d'elaboració del Pla Director Sectorial d'Equipaments 
Comercials de Mallorca (PECMa), i es redacta segons el que disposa la Ley21/2013, de 9 de desembre, 
d'avaluació ambiental de l'estat, i en la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes 
Balears. 

S'estableix la necessitat de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària els plans que aproven 
les administracions de les Illes Balears, amb determinades característiques. 

Aquest pla director sectorial d'equipaments comercials és un pla director insular d'aprovació pel 
Govern, i que ha d'estar subjecte al tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària. 

El procediment d'avaluació ambiental d'aquest pla i els seus documents específics al llarg de tot el 
procediment són els següents1:  

 
D'acord amb el que estableix aquesta llei2 la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica 

ordinària té els següents contingut: 

 

1. Dins el procediment substantiu d'adopció o aprovació del pla o programa el promotor 
presentarà davant l'òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació 
sectorial, una sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica ordinària, acompanyada de 
l'esborrany del pla o programa i d'un document inicial estratègic que ha de contenir, almenys, 
la següent informació: 

a) Els objectius de la planificació. 

b) L'abast i contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables, 
tècnica i ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Els potencials impactes ambientals tenint en compte el canvi climàtic. 

e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 

 

                                                           
1
 Article 17 de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental i article 10 de la llei 12/2016. 

2
 Article 18 de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental. 
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De forma complementària als apartats anteriors, i a manera de descripció territorial es desenvolupa un 
apartat previ Context Territorial. 

2. OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL PECMA 

2.1. DEFINICIÓ 

És el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca. 

- És un Pla perquè estableix una ordenació espacial i temporal. 
- És Director ja que vincula a altres instruments de rang inferior (planejament urbanístic, etc.). 
- És Sectorial perquè ordena territorialment des de la perspectiva d'un únic sector d'activitat. 
- És d'Equipament Comercial, ja que ordena territorialment el sector del comerç, des d'una 

perspectiva de l'interès públic, això és entès com a equipament al servei de la població. 
 

2.2. ENQUADRAMENT LEGAL 

La seva elaboració està determinada per la legislació de comerç i d'ordenació del territori que ho 

preveuen i exigeixen: 

- La Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, a la seva disposició addicional 
primera, relatiu a l'ordenació territorial de determinats equipaments comercials, assenyala: 

Els consells insulars, mitjançant les previsions adequades en el pla territorial insular 
respectiu o a través de l'elaboració i l'aprovació específica d'un pla director sectorial, 
han d'establir l'ordenació i les mesures de foment del sector comercial per aconseguir 
un desenvolupament harmoniós i coherent de l'ocupació i la utilització del sòl destinat 
a l'exercici d'activitats comercials. 

- La Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació del Territori (LOT), als seus article 11 a 13 
determina el règim dels plans directors sectorials. En concret, l'article 11.2, indica. 

Els plans directors sectorials han de ser elaborats i aprovats pels consells insulars quan 
així ho prevegin les lleis d'atribució de competències. D'acord amb el pla territorial 
insular corresponent, han d'ordenar algun dels elements esmentats a l'apartat anterior 
al seu respectiu àmbit territorial. 

- La Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria 
d'Ordenació del Territori, atribueix, al seu article 1, la competència per a l'elaboració i 
aprovació del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca al seu Consell 
Insular: 

D'acord amb l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, per aquesta Llei s'atribueixen als 
consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb el caràcter de 
pròpies, i en el marc del que disposa la legislació d'ordenació territorial, les següents 
competències: 

1. Les relatives a l'elaboració i aprovació dels plans territorials insulars. 

2. Les relatives a l'elaboració i aprovació dels següents instruments 
d'ordenació, en l'àmbit insular corresponent: 

... 

d) Pla director sectorial d'equipaments comercials. 

... 
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- El Pla Territorial Insular de Mallorca (PTI), al seu Títol VII, Capítol I, Plans Sectorials de 
Competència del Consell Insular, Norma 63, el caracteritza i coordina amb la resta de 
l'ordenació territorial. No obstant això, les previsions d'aquesta Norma, a la llum de la 
legislació sobrevinguda, han de ser interpretades i adaptades. 

Les circumstàncies actuals fan que sigui el moment adequat per a la seva redacció, basant-se: 

- Els canvis legislatius sobre el comerç. 
- La necessitat d'afrontar el repte de la sostenibilitat ambiental i la protecció de paisatge. 

La importància dels canvis que s'estan donant en el sector comercial pel que fa a la seva localització, a 

les seves conseqüències sobre l'abastament de la població, i l'impacte sobre el sistema 

d'infraestructures i mobilitat de l'illa. 

2.3. ANTECEDENTS I ABAST DEL PLA 

El comerç és una activitat econòmica que es regeix per les regles de mercat, i també un servei de 
subministrament de béns de consum necessaris a la població. 
L'administració ha de donar suport i incentivar el foment de l'activitat econòmica. 
En la nostra societat, l'adquisició de béns de consum i la disponibilitat d'un comerç de productes 
essencials és una necessitat bàsica. Per això les administracions han de fer un esforç per garantir 
l'interès general, amb la defensa de l'accés al comerç per la població, especialment per a aquells 
col·lectius més desfavorits o amb més dificultats. 

- - La Llei de Comerç estableix les següents definicions: 

o Establiment comercial 

Són instal·lacions ubicades en el sòl de manera fixa i permanent, cobertes o sense 

cobrir, exemptes o no, exteriors o interiors d'una edificació, amb aparadors o sense, on 

s'exerceixen regularment activitats comercials de venda de productes a l'engròs o al 

menor, o de prestació dels serveis al públic que es derivin d'elles, destinats a l'exercici 

regular d'activitats comercials, etc. 

o Gran establiment comercial 

A Mallorca es consideren com a tals aquells establiments comercials que tinguin una 

superfície útil per a l'exposició i la venda superior a 700 m2. En certes activitats 

(automòbils i vehicles de motor, de maquinària, d'equip industrial, d'embarcacions, 

d'aeronaus, de mobles de tot tipus, de material de construcció i d'elements propis de 

cuina i bany) la superfície limiti és de 2.000 m2. 

- - El Pla d'Equipaments Comercials va establir altres conceptes complementaris. 

o Equipaments comercials.- (EC) 

Es defineixen com a tals Ase defineix com equipament comercial a l'àrea funcional de 
determinada entitat al servei de la població, en què l'activitat comercial té un caràcter 
dominant o caracteritzadora i que és entesa com un servei destinat fonamentalment a 
promoure el subministrament de béns a la ciutadania, en un context territorial 
determinat, sobre el qual té influència directa. 

 La referència d'aquestes àrees és la seva funció. En elles l'activitat comercial té 

un caràcter dominant o caracteritzadora; entesa com un servei destinat 

fonamentalment a promoure el proveïment de béns de consum a la població. 

 Per això, es consideren com a equipaments comercials: els llocs, zones, àmbits 

o grans edificis, públics o privats, en els quals es concentren establiments 

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


 

 

PLA DIRECTOR SECTORIAL D'EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

ELABORAT PER: 
7 

comercials, de manera que aquesta acumulació els caracteritza funcionalment, 

i que tenen una vocació al servei de la població mitjançant el proveïment de 

béns i productes. 

 Aquest concepte pot abastar situacions variades com: les zones urbanes 

formades per carrers i places o àrees d'especial significació comercial, els 

mercats municipals, els grans magatzems, els supermercats de grans 

dimensions, els hipermercats, les grans superfícies, els centres comercials, 

etc.). 

 En aquest sentit un equipament comercial pot abastar un o diversos 

establiments comercials i els seus espais de relació així com incloure al seu 

torn un o diversos grans establiments comercials. 

 Se situen en un context territorial determinat, sobre el qual exerceixen una 

capacitat d'atracció i influència directa, pel que els seus impactes no es limiten 

a l'estricte àmbit urbanístic en el qual s'insereixen, sinó que generen impactes 

ambientals i socials de major abast. 

 

2.4. LIMITS JURÍDICS I SECTORIALS DEL PECMA 

- El PECMa és un Pla Sectorial de Comerç, però amb una perspectiva de planificació territorial, 
no econòmica, ni del sector de comerç; per tant el PECMa no va a regular el comerç com a 
activitat econòmica: les rebaixes, els horaris, els salaris, els marges comercials, la quantitat de 
l'oferta màxima, el nombre d'establiments, o la seva orientació, etc. 
 

- El PECMa ha de ser escrupolós amb els límits que va establir la Directiva Europea de Serveis 
123/2006/CE (Bolkestein), i la normativa i jurisprudència que ha generat la seva lectura i 
interpretació. Aquesta Directiva Europea prohibeix, amb caràcter general, l'establiment de 
limitacions al lliure exercici d'una activitat econòmica. 
Per això, el PECMa no podrà establir limitacions mitjançant arguments de caràcter merament 
econòmic, permetent-se només la subjecció del desenvolupament d'activitats comercials a 
règims que limitin l'autorització sempre que aquests obeeixin a tres principis bàsics: 

o No ser discriminatori sobre el prestador econòmic de què es tracti 

o Ser objectivament justificats per raons imperioses d'interès general. 

o Ser proporcionats a l'objectiu d'interès general que es persegueix. 

o Ser clars i inequívocs i ser objectius. 

o Ser fets públics amb antelació, ser transparents i accessibles. 

- El PECMa NO podrà limitar o impossibilitar la implantació d'equipaments comercials sota 
arguments de dinàmica econòmica i/o de competència o saturació. En concret, i com a 
exemple, no s'admetran justificacions o arguments com els següents: 

o Per una valoració de l'oferta i la demanda comercial. 

o Sobre la base del impacte sobre els competidors. 

o Per acreditar l'existència d'una necessitat econòmica o de demanda en el mercat. 

o Per combinar la protecció del comerç tradicional amb la garantia de la seva 

pervivència. 

o Per protegir els interessos dels comerciants ja establerts, eliminant o frenant la 

implantació de futurs competidors. 
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o Sobre la base de la lliure competència - millor i suficient concurrència -, buscant el 

benefici últim del consumidor. 

o En funció del model comercial. 

o Per valorar els avantatges d'unes propostes empresarials davant d'altres solucions des 

d'una perspectiva d'equilibri econòmic. 

- No obstant això la Directiva, i per tant el PECMa, SI que permet establir condicions a la 
construcció d'equipaments comercials, sempre per raons imperioses d'interès general com 
ara: 

o La protecció del medi ambient i de l'entorn urbà. 

o L'ordenació del territori. 

o La conservació del patrimoni històric i artístic. 

o La protecció del paisatge 

o L'impacte sobre la mobilitat 

 

2.5. OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 

2.5.1. OBJECTE 

L'objecte del Pla és la fixació de criteris i directrius per a l'ordenació territorial del sector comercial a 
l'Illa de Mallorca per assolir un desenvolupament harmoniós i coherent de l'ocupació i la utilització del 
sòl destinat a l'exercici d'activitats comercials, d'acord amb la protecció del medi ambient i dels 
consumidors, així com la regulació de les condicions a tenir en compte en els processos administratius 
d'autorització de les seves implantacions. 

2.5.2. OBJECTIUS 

En el Marc del Pla Territorial Insular de Mallorca, el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials té, 

com a objectiu general: 

- Establir l'ordenació dels equipaments comercials i definir els seus criteris de disseny i 
localització, de manera que s'aconsegueixi un nivell adequat d'equipament comercial i una 
correcta distribució territorial dels establiments. La regulació ha de garantir unes condicions 
adequades de proximitat a la ciutadania, així com la correcta protecció dels valors ambientals, 
la protecció dels consumidors, ser coherent amb les exigències de respecte a la protecció 
mediambiental, i acord amb la capacitat de les infraestructures i dels recursos disponibles, per 
ser aquestes raons d’interès general. 

El PECMa s'ajusta, en allò que sigui aplicable, a les determinacions de les Directrius d'Ordenació 

Territorial (DOT), així com a les del Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM), que es concreta en les 

indicacions de la norma 63 que no siguin incompatibles amb la legislació sobrevinguda, entre les quals 

es troben les següents:  

- Potenciar l'activitat comercial de les capçaleres comarcals d'Inca i Manacor, com a centres 
d'activitat a impulsar. 

- Revitalitzar els centres urbans amb vocació comercial, especialment els de Palma, Inca i 
Manacor. 

- Dignificar el comerç a les zones turístiques i al mateix temps ordenar la seva ubicació evitant la 
seva barreja indiscriminada amb l'ús residencial. 
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- -Revitalitzar llotges i mercats. 

 

2.5.3. PRINCIPIS 

Per a això, la regulació establerta al Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca es 

basa en els següents principis generals: 

- Fomentar el benestar de la població assegurant un nivell suficient d'equipament comercial 
capaç de garantir amb equilibri els diversos drets que conflueixen, entre els quals hi ha el de la 
lliure i lleial competència i el de la protecció dels consumidors. 

- Impulsar la gestió territorial sostenible, entesa com l'equilibri entre els recursos territorials i 
ambientals disponibles i els requerits pel desenvolupament del sector comercial, juntament 
amb la resta dels usos del territori, sense deteriorar la qualitat de vida de les generacions 
presents i futures, i tenint present el context territorial singular que suposa el fet de la 
insularitat. 

- Fomentar la compleció, conservació i reutilització dels teixits urbans existents, prioritzant-hi la 
integració i barreja d'usos compatibles i la vinculació amb els teixits residencials, estalviant en 
el consum de nou territori, optimitzant les infraestructures existents i impulsant la 
racionalització de la mobilitat en funció de la proximitat del comerç a la població. 

- Ordenar i protegir el medi ambient rural i urbà, el patrimoni cultural i el paisatge d'acord amb 
el Conveni europeu del paisatge. 

- Fomentar la màxima cohesió social, impulsant, entre altres, les polítiques d'igualtat de gènere i 
d'accessibilitat universal. 

- Avançar cap a l'estabilitat pressupostària de les administracions públiques, considerant per a 
això la justa assignació dels costos de compensació de les possibles externalitats generades per 
l'activitat comercial. 

2.5.4. ASPECTES AMBIENTALS DELS OBJECTIUS DEL PLA 

D'acord amb els objectius sectorials que es planteja el PECMa de forma directa s'extreuen alguns 
aspectes i objectius de caràcter i conseqüències ambientals: 

 El relatiu a l'ordenació del comerç 

o Impulsar teixits complexos, basats en la mixticitat d'usos, en què el comerç estigui 
integrat amb el residencial, per la seva capacitat de generar espais públics de qualitat, 
segurs, amb activitat i possibilitats de relació. 

o Afavorir la proximitat dels comerços a les persones usuàries, minimitzant la necessitat 
dels desplaçament i que aquests puguin fer-se a peu. La proximitat afavoreix també 
una major cohesió social i igualtat en l'accés. 

o Entendre la proximitat no només des del punt de vista físic, de proximitat, sinó també 
de com s'ofereix el comerç a la persona usuària, a l'entorn on es situa, afavorint una 
relació més directa i contribuint a generar un espai públic de qualitat. 

 El relatiu a la mobilitat. 

o La reducció dels desplaçaments per a una activitat necessària i freqüent com és la 
compra, especialment al de productes bàsics. 

o Es concreta en incentivar la proximitat entre comerç i residència, com el potenciar els 
desplaçaments a peu, o si escau en transport públic. Conseqüència directa és l'aposta 
per una reducció del consum d'energia, reducció de l'emissió de gasos i les seves 
conseqüències positives en la lluita contra el canvi climàtic. 

 El relatiu al consumo del sòl. 
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o Aquest pla planteja un enfocament de reducció de consum de sòl per a activitats 
purament comercials. Tant directament com indirectament. 

o Disminuir alguns impactes de consum de sòl, mitjançant l'incentiu de la permeabilitat 
de sòl, la defensa dels elements ambientals estructurants.  

o Evitar consums de sòl amb valors. Identificant aquells amb unes condicions que facin 
desaconsellable la seva urbanització amb usos comercials, o bé aquells amb una 
capacitat de carrega que sigui incompatible amb aquests usos. 

 Minimitzar els impactes negatius en el paisatge.  

o Apostant per una integració adequada de les activitats comercials, identificant els 
elements de referència i establint les mesures adequades per a la seva salvaguarda. 

o Reduint els elements publicitaris negatius que alteren el paisatge, tant a escala 
territorial i periurbana com a escala urbana. 

o Qualificant i apostant per uns entorns urbans aptes per al passeig i amb qualitat 
adequada per a la ciutadania. 

 Reducció del consum energètic i potencialitat de producció. 

o Apostant per les possibilitats de reducció de consum d'energia i les possibilitats de 
producció d'energia en els grans establiments comercials. 

 Rigor en el tractament i minimització del consum dels recursos hídrics. 

o Sent curosos en les demandes d'aigua i de les característiques de la mateixa, per als 
diferents modes de consum (grisos, de reg, potable, etc.).  

o Sent exigent la reducció i en el tractament de les aigües residuals i les seves 
possibilitats de reutilització. Estudiant les possibilitats que per a ells ofereixen els 
sistemes separatius de sanejament.  

 La correcta avaluació dels impactes  

o Identificar els principals impactes generats per les implantacions comercials. 
o Definir els instruments necessaris per a la correcta avaluació d'aquests impactes i les 

seves metodologies. 
 

2.5.5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Per assolir els objectius definits en el pla aquest es desplega al voltant de cinc línies estratègiques: 

 La definició d'una alternativa al model territorial comercial vigent. 

La definició d'una alternativa al model territorial comercial vigent, procurant un major equilibri entre 
els nodes principals de l'illa, que acosti els equipaments comercials a la població, reduint els 
desplaçaments especialment aquells motoritzats. 

Aquest model territorial es concreta en la zonificació comercial de l'illa i en la proposta d'un conjunt 
d'accions per a l'equilibri territorial. 

 L'articulació amb el planejament urbanístic. 

El PECMa entén que és el planejament urbanístic, en tant que permet una major precisió, l'instrument 
adequat per a l'ordenació de l'equipament comercial. 

El pla estableix per a això una sèrie de criteris i principis per a l'ordenació de l'equipament comercial i 
regula un conjunt d'instruments amb els quals poder desenvolupar actuacions urbanes d'orientació 
comercial. 
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 Les condicions d'integració dels equipaments comercials i avaluació de l'impacte 
dels equipaments comercials. 

El pla defineix criteris d'integració de les diferents tipologies d'equipament comercial en funció del 
teixit urbà en què s'insereixen, amb l'objectiu de limitar i pal·liar els impactes paisatgístics a escala 
territorial i urbana, que facilitin i incentivin l'accés de vianants o en transport públic, millorar la seva 
integració amb el teixit residencial i afavorir una relació més articulada amb l'espai públic. 

Així mateix, s'identifiquen els impactes i externalitats generats per les implantacions comercials, 
establint la necessitat i metodologia per a la seva avaluació. 

 El desenvolupament de la regulació de la implantació comercial i la clarificació de la 
manera d'introducció de l'instrument previ habilitant. 

El pla, desenvolupa la documentació complementària per a la tramitació de l'autorització 
d'implantació dels equipaments comercials. 

Introdueix l'exigència, per a la implantació de determinats equipaments comercials, que s'avaluïn els 
seus impactes de forma articulada; demana que es recullin les condicions d'integració de l'equipament 
en el seu entorn, l'avaluació dels impactes i, si escau, la concreció de les externalitats i definició de 
l'àmbit sobre el qual sigui necessari desenvolupar qualsevol actuació. 

 Desenvolupament d'instruments per a les actuacions d'equilibri territorial i 
ordenació integrada. 

El pla, preveu i desenvolupa un conjunt d'instruments a fi d'articular, en el marc del desenvolupament 
del model territorial proposat, les actuacions de requalificació comercial sobre àrees de transformació 
comercial, centres urbans comercials, àrees turístiques comercials i infraestructures històriques 
comercials. 
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3. EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

3.1. OBJECTIUS 

A fi d'integrar els agents socials en aquest pla, s'ha seguit un Pla de Participació per a la redacció del 
PDSECMa amb els següents objectius: 

- Complir amb l'exigència social de transparència administrativa. 

- Divulgar la importància que l'ordenació territorial té en el sector comercial, tractant de posar 
de manifest els impactes sobre el medi ambient, el paisatge, els desplaçaments generats, les 
dificultats per al proveïment de la població, sobre la qualitat de l'espai públic. 

- Incrementar la legitimitat del pla, en recollir les expectatives de la ciutadania pel que fa a 
l'ordenació territorial del comerç. 

- Permetre a qualsevol persona interessada l'accés a la informació elaborada, així com a 
proposar suggeriments al pla mitjançant el canal habilitat a la pàgina web www.pecma.net. 

- Enriquir el procés d'elaboració del document amb la participació pública, donant valor al 
model d'illa que desitja la ciutadania. Incorporar l'opinió i punt de vista dels principals agents 
implicats en el pla. 

- Elaborar un diagnòstic que contempli d'una forma integrada amb els objectius del pla la visió 
dels agents implicats. 

- Conèixer i analitzar els hàbits de consum de la ciutadania a Mallorca. Per a això s’ha realitzat 
una àmplia enquesta sobre els hàbits de compra, en la qual s'han analitzat amb precisió pel 
que fa als desplaçaments (tant la manera de desplaçaments com el temps emprat), la 
freqüència de compra i els nodes comercials de referència dins del sistema urbà de l'illa. Tot 
això diferenciat per subregions insulars. 

- Conèixer l'opinió dels agents del sector comercial i dels agents socials respecte a l'ordenació 
territorial del comerç, identificant problemes i proposant solucions, a fi d'elaborar un 
diagnòstic i formular algunes estratègies del pla. 

- Canalitzar la participació pública reglada. 

3.2. INSTRUMENTS I PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA 
DESENVOLUPATS 

En el procés de participació pública s'han desenvolupat els següents instruments i processos 
participatius: 

- Lloc web. 

- Enquesta ciutadana. 

- Meses de participació. 

- Qüestionari a Agents. 

- Qüestionari pera la ciutadania. 

3.2.1. LLOC WEB: WWW.PECMA.NET 

En els primers moments d'elaboració del pla és va posar en marxa 1 lloc web (www.pecma.net) en el 
qual és troba disponible la documentació que s'ha anat generant al procés de redacció del pla. 

El web ha estat també el lloc per a una primera aproximació de caràcter divulgatiu i pedagògic al 
Voltant de la necessitat i Objectius de l'ordenació territorial del comerç, així com 1 reflexió al Voltant 
dels impactes i externalitats generats. 

Així mateix, en ella s'ha habilitat un canal permanent per a la recollida de suggeriments i opinions per a 
l'elaboració del document. 
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3.2.2. ENQUESTA CIUTADANA 

L'enquesta es planteja com a objectius conèixer d'una forma territorialitzada els diferents hàbits de 
compra de les llars. S'orienta cap a la proximitat o necessitat de desplaçaments per realitzar els 
diferents tipus de compres i els mitjans utilitzats per a realitzar aquests desplaçaments, així com per a 
la identificació de nodes comercials de referència en el sistema urbà de l'illa. S'ha contrastat així 
mateix per perfil socioeconòmic. 

S'aporta la fitxa tècnica de l'enquesta realitzada. 

ÀMBIT DE LA INVESTIGACIÓ Mallorca 

UNITATS DE MOSTREIG Persones residents majors de 16 anys 

DATES DE REALITZACIÓ Gener – Febrer de 2017 

TÈCNICA D’INVESTIGACIÓ Enquesta C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing) 

DISSENY MOSTRAL Mostreig aleatori estratificat 

MIDA MOSTRAL 
3.200 enquestes a nivell global (400 enquestes per cada estrat de zona de 
treball poblacional) 

NIVELL DE CONFIANÇA I ERROR GLOBAL 
Nivell de confiança del 95 % i p=q= 0,5; error de mostreig global de ± 1,73% 

Pera cada zona de treball l’error de mostreig és inferior al 5 % 

Els resultats més destacables són: 

- La compra dels productes bàsics, a proximitat 
- Els productes bàsics de compra més habitual i estesa es fan en proximitat, a ser possible en la 

pròpia localitat.  
- Els resultats més clars es concreten en el mateix comportament comercial a la pràctica 

totalitat de les zones de l'enquesta: la ciutadania ha respost que fan la compra de productes 
bàsics a les botigues de proximitat a la seva localitat. 

- Es pot afirmar que totes les localitats de més de 2.000 habitants disposen d'una oferta de 
botigues d'alimentació, de formats diferents, que permeten un subministrament dels 
productes bàsics. 

- Altres Productes: A Localitats De Referència., Majors Distàncies. 
- La compra d'altres productes més singulars, és a dir, amb una freqüència esporàdica o puntual, 

es realitzen a major distància i en les localitats on hi ha, bé una major oferta, o bé una oferta 
més competitiva.  

- Per tant, en aquest tipus de productes, les distàncies i desplaçaments són de més abast.  
- La lectura del factor distància des de les poblacions significatives (isòcrones), amb la magnitud 

de l'oferta, ens ajuda a definir un model territorial comercial. 
 

3.2.3. MESES DE PARTICIPACIÓ 

Al llarg del procés d'elaboració del document s'han desenvolupat diverses meses de participació. A 
través d'aquest instrument s'ha mantingut un contacte amb els agents implicats en el PECMa. 

 Fase 1- Informació i Anàlisi 

En els moments inicials d'elaboració del pla es van dur a terme dues meses de participació: Una amb el 
sector comercial i una altra amb les associacions socials i professionals. 
Els objectius de les activitats participatives en aquesta fase van ser: 

- Un primer contacte amb els agents, per donar a conèixer l'obertura del procés d'elaboració del 
PECMa.  
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- Traslladar la primera documentació elaborada. 

- Desenvolupar un procés de diagnòstic a través de metodologies participatives. 

- Anàlisi de posicions respecte al Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca. 

- Obrir canals de comunicació i participació en el procés d'elaboració del PECMa. 

A través de tècniques participatives es va elaborar un diagnòstic preliminar de la visió dels diferents 
agents, mitjançant la metodologia DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats). 
A les entitats que no van acudir a les meses de treball per la inviabilitat o per no ser directament 
afectades, es va remetre de forma massiva un qüestionari específic perquè poguessin expressar la seva 
visió i opinió i suggeriments. Els seus resultats han estat analitzats i inclosos.  

 Fase 2- Diagnòstic i Avanç 

A les meses de participació de la Fase 2 s’ha realitzat una exposició del diagnòstic i de l’avanç del pla 
amb les línies d’actuació previstes en ell. 

3.2.4. QUESTIONARI D'AGENTS. 

S'ha desenvolupat un qüestionari dirigit a agents sectorials del comerç (les principals associacions 
d'empresaris i comerciants de l'illa) així com a agents socials (associacions de veïns, col·legis 
professionals amb competències en edificació i urbanisme, associacions de persones amb diversitat 
funcional). 

Aquest qüestionari es va remetre via correu electrònic als diferents agents identificats pel Consell 
Insular de Mallorca. 

L'objectiu d'aquest instrument era conèixer l'opinió dels agents en relació a diversos aspectes de 
l'ordenació territorial del comerç (localització, caràcter del comerç com a equipament per a la 
població, la qualitat dels espais) així com les seves expectatives al voltant del pla. 

3.2.5. QUESTIONARI PER LA CIUTADANÍA 

Amb uns objectius similars als del qüestionari específic adreçat als agents, al web del pla es va habilitar 
un enllaç per a un qüestionari obert a tota la ciutadania. 

3.2.6. PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LA FASE 1 DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

Dels processos participatius, especialment de les dues Meses de treball realitzades, s'extreuen les 
següents conclusions. 

 Model comercial imperant en les societats de consum 

- S’ha fomentat una estandardització, homogeneïtzació i "monocultiu" comercial, segons es va 
assenyalar en les Meses treball i apareix reflectit al DAFO. 

 Impactes del model comercial predominant 

- El comerç de grans superfícies, com es posa de manifest en el DAFO realitzat en les Meses de 
treball, genera una sèrie de conseqüències que serien desitjables evitar. D'una banda, 
conseqüències de tipus social, ja que està suposant una "desactivació" dels centres de les 
ciutats, perdent "ambient" i "vida social" i de barri, a més de minvar la capacitat de relacions 
socials. 

- Els centres comercials també poden provocar una segregació pel que fa als col·lectius que 
tenen més dificultat per accedir-hi per qüestions de mobilitat i accessibilitat, com gent gran o 
persones amb mobilitat reduïda. Aquesta qüestió també s'ha posat de manifest en el DAFO, 
assenyalant-se la falta d'adaptació a aquests col·lectius i persones invidents. Les necessitats 
més habituals per a les persones de mobilitat reduïda són l'absència de desnivells, la suficient 
amplada de pas, espais més propers per estacionament, absència de torniquets en transport 
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públic (o uns especialment dissenyats) i prioritat en atenció a la clientela. També una 
necessitat és reconèixer clarament la separació entre zones de vianants d'usos de vehicle 
privat. Aquests aspectes no apareixen en el disseny i execució de les grans superfícies. A més, 
una societat cada vegada més envellida com l'espanyola necessitaria de més comerços a peu 
de carrer, no només per una qüestió de proximitat sinó també per la promoció de la vida social 
i les relacions socials que generen per a la gent gran. 

- D'altra banda, l'impacte mediambiental és evident. S'ha remarcat en les Meses de treball, com 
es recull en els resultats del DAFO. L'ocupació de sòl, el deteriorament d'espais naturals, 
l'impacte visual, el foment d'una mobilitat insostenible, el consum d'energia i recursos, la 
generació de contaminació. Són aspectes que perjudiquen l'entorn i, per tant, a la ciutadania. 

- Quant a l'ús del sòl, del DAFO es desprèn la necessitat de dur a terme un procés racional de 
presa de decisions respecte a la distribució d'usos en un territori, el que facilitarà l'eficiència i 
la ubicació de les activitats econòmiques i els equipaments i infraestructures en base a criteris 
de necessitat i pertinència i no únicament de benefici econòmic.  

- També s'assenyala per part dels participants en les Meses de treball la importància de realitzar 
estudis que permetin conèixer la situació dels desenvolupaments urbanístics dels municipis i 
valorar l'ús que s'està donant, abans d'iniciar nous desenvolupaments. Es proposa conèixer 
cada cas per poder valorar si es pot donar un ús comercial d'aquests espais, fent també estudis 
de mercat. 

- Un altre aspecte fonamental a l'hora d'establir un model comercial, i així és posat en relleu en 
les Meses de treball, és la mobilitat, concretament la necessitat de fomentar una mobilitat 
sostenible. El creixement de les ciutats genera una major complexitat en els desplaçaments de 
mercaderies i persones, afavorida per la generalització de l'ús del vehicle privat i la millora de 
la xarxa de comunicacions i transports. Aquesta millora dels sistemes de transport augmenta 
les possibilitats de mobilitat de les persones, produint una separació funcional d'espais 
(treball, oci, serveis, residència, comerç.).  

- Molts dels assistents a les meses de treball perceben que l'ús del vehicle privat (automòbil o 
motocicleta) s'ha generalitzat, fins i tot per a desplaçaments molt curts. Es proposa un canvi de 
tendència per millorar la mobilitat, la qual cosa suposaria una oportunitat de fomentar la 
sostenibilitat en els desplaçaments a les zones comercials, facilitant l'ús de transports tous 
(bicicleta o a peu). 

- La sostenibilitat de Mallorca, en relació al model comercial que és el cas que ens ocupa, podria 
fomentar a través d'una de les propostes que es van plantejar en les Meses de treball. Es 
tracta del concepte de Smart City (ciutat intel·ligent). Des de fa gairebé una dècada s'ha 
començat a fer servir aquest concepte per referir-se a aquelles ciutats que promouen l'ús de la 
tecnologia i la informació per millorar la qualitat de vida dels seus habitants, reduint els 
impactes ambientals de les activitats i fomentant l'estalvi i l'eficiència energètica. El comerç és 
una de les principals activitats que es desenvolupen a qualsevol ciutat, i el seu impacte 
ambiental és clar (ús de recursos, contaminació, generació de residus.). El desenvolupament 
de les Smart Cities és una oportunitat per generar canvis en el comerç en favor del 
desenvolupament sostenible, en relació a qüestions com la mobilitat i l'accessibilitat, la 
producció, el tractament de residus, etc. 

 El petit comerç 

- Des dels anys 80 del s. XX es ve parlant de la crisi del petit comerç per l'eclosió de les grans 
superfícies, i que només seria capaç de sobreviure el que apostés per l'especialització. No 
obstant això, encara es conserva un teixit suficient i viu en moltes parts d'Espanya, com a 
Mallorca (així es va reflectir en les Meses de treball), la qual cosa genera una sèrie d'aspectes 
positius: dinamitza el centre de les ciutats i municipis, creant ambient i "vida" social; és lloc de 
trobada; produeix beneficis per a l'economia local; el tracte ala clientela és més càlid i 
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personalitzat, moltes vegades gràcies a la necessària especialització; o crea ocupació més 
estable. També, la proximitat dels locals permet l'accés les persones amb dificultats de 
mobilitat. 

- En les Meses de treball es fa una valoració molt positiva del petit comerç de proximitat, de 
gran arrelament a Mallorca. El comerç al centre de la ciutat contribuiria a una mobilitat més 
sostenible, encara que com es recull en el DAFO, caldria impulsar i millorar el transport públic. 
D'altra banda, compta a favor seu amb el factor d'atracció que exerceix el centre de la ciutat, 
no només per a la població local sinó també per als turistes. El turisme és un altre aspecte que 
es va posar de manifest en el DAFO. Les Illes Balears, i Mallorca en particular, són uns dels 
destins espanyols (i europeus) més freqüentats pels turistes. En els últims 5 anys, Balears ha 
passat de 7 milions de turistes entre gener i juliol a 8,7 milions, tots ells potencials 
consumidors. 

- El petit comerç és valorat per les persones assistents a les Meses de treball però també es 
reconeix la necessitat d'adaptar-se als nous temps, "reinventar-se" per poder ser almenys tan 
atractiu com els centres comercials. L'especialització pot ser una alternativa, més encara tenint 
en compte l'oferta de productes autòctons amb què compta Mallorca: gastronomia i 
restauració, joies, sector tèxtil. Tot això podria afavorir la promoció del producte local i de 
kilòmetre 0, tal com es va proposar en les Meses de treball. 

 Pla d'Equipaments comercials 

- Segons s'extreu dels resultats de les Meses de treball, el Pla d'Equipaments comercials hauria 
de realitzar incloent principis bàsics de sostenibilitat: de mobilitat, de consums, de construcció, 
manteniment i ús posterior, garantint una qualitat en el disseny i en els materials usats. També 
s'assenyala que el promotor urbanístic hauria de ser responsable econòmicament dels 
impactes ambientals que es generaran amb la construcció de nous espais comercials. La 
creació d'accessos, consums d'energia (electricitat, aigua, gas), canalitzacions. hauria de ser 
corresponsabilitat dels promotors. En l'actualitat, els criteris de la urbanització de terrenys es 
centren en aspectes econòmics però no inclouen els costos ambientals, energètics i residuals 
que genera i s'han d'incloure en el Pla que s'està desenvolupant. El benefici econòmic no ha de 
prevaler sobre els aspectes mediambientals, sent important establir valoracions estètiques, 
conèixer els impactes mediambientals en l'extracció dels recursos i en la generació de residus. 
Aquests aspectes s'han de tenir en compte en cada nova construcció del sector comercial. La 
valoració es sol centrar en l'aspecte econòmic, deixant pendent una valoració de l'impacte 
ambiental que es genera, és a dir, contemplar els recursos i residus que són necessaris per a la 
seva construcció i explotació posterior. 

- Una altra conclusió extreta de les meses de treball és la pertinència de conservar el sector 
comercial de proximitat per a l'elaboració del PECMa, promovent la seva especialització i la 
seva adaptació als nous temps. 

- També s'ha posat en relleu en les Meses de treball la importància del paper de les 
administracions públiques, exercint de garant de la qualitat, l'equilibri i la sostenibilitat dels 
equipaments comercials, i assumint una presa de decisions en el disseny, ubicació i 
desenvolupament dels equipaments i infraestructures necessàries que es percep que han 
perdut, en alguns casos, en favor dels grups d'interès empresarial. 

- Finalment, en la celebració de les Meses de treball es va fer patent el sentiment respecte a la 
necessitat de mantenir la reflexió i el diàleg amb tots els sectors socials de l'illa per elaborar 
una planificació en la que hi hagi una implicació i participació social que permeti un 
desenvolupament econòmic, d'ocupació i comercial d'acord a les fortaleses i oportunitats 
existents, i que pugui superar les debilitats i amenaces. I que s'adapti a les necessitats de la 
ciutadania, del territori i del medi ambient per garantir una bona qualitat de vida dels 
residents així com dels visitants. 
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A les entitats que no van ser convidades a les meses de treball per la inviabilitat o per no ser 
directament afectades, es va remetre de forma massiva un qüestionari específic perquè poguessin 
expressar la seva visió i opinió i suggeriments. Els seus resultats han estat analitzats i inclosos. 
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3.3. CONSEQÜÈNCIES I AJUSTOS DEL DOCUMENT APROVAT INICIALMENT 
DERIVATS DE LA SUBMISSIÓ A INFORMES I EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL 
DOCUMENT 

3.3.1. INFORMES I AL·LEGACIONS REBUTS. RESUM D'INDICACIONS 

El document del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca ha estat aprovat 
inicialment pel Ple del Consell Insular de Mallorca el 22 de desembre de 2017; dit acord ha estat 
publicat al BOIB del 28 de desembre de 2017, i sotmès a un període d'exposició pública i informes. De 
forma complementària ha romàs exposat i sotmès al mateix tràmit el document d'Estudi Ambiental 
Estratègic. 

Durant aquest període de submissió a període d'informes i al·legacions s'han rebut un conjunt 
d'al·legacions i d'informes de les administracions. 

L'anàlisi dels informes i al·legacions ha portat a realitzar les següents revisions que es justifiquen en els 
apartats següents: 

 S'ha sol·licitat una major justificació dels principis generals que sustenten al Pla acords amb la 
Directiva 2006/123/CE. 

 Revisió de la manera de còmput de superfície comercial i superfícies d'avaluació d'impacte 
total. 

 Ajustos en la classificació dels equipaments comercials. 

 Revisió i justificació de les superfícies dels diferents nivells. 

 Adaptació al procediment d'autorització d'un equipament comercial establert a la d.a.13a de la 
LUIB. 

 Eliminació de la necessitat d'instruments previs habilitants. 

 Revisió i justificació de la zonificació comercial. 

 Revisió del paper dels polígons industrials. 

En els punts següents es desenvolupen aquests aspectes 

3.3.2. JUSTIFICACIÓ DELS PRINCIPIS GENERALS 

La regulació establerta en el PECMa respon als principis generals de llibertat d'empresa i, especialment 
els principis establerts en la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa als serveis del mercat 
interior. 

Aquest fet es fonamenta en els següents aspectes, que es recolliran en la memòria de pla de manera 
expressa: 

 NO DISCRIMINACIÓ 

El Pla no discrimina en cap cas a cap operador per raons de nacionalitat, model de negoci, etc. En 
l'àmbit territorial objecte d'aquest pla poden implantar tota mena d'equipaments comercials. 

Així mateix, en cap cas s'opta per un tipus de format comercial enfront d'un altre sinó que, en base a 
l'avaluació d'impactes que genera cada implantació comercial específica, s'estableixen un conjunt de 
determinacions dirigides a aconseguir una millor integració en el teixit en el que s'implanten i a 
minimitzar els impactes generats. 
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 NO LIMITACIÓ 

En cap cas l'establiment de nivells o zones implica la limitació de la implantació de nous equipaments 
comercials. Poden implantar-se el nombre d'equipaments comercials el mercat consideri, no 
s'estableix cap factor de saturació. 

 

 RESPON A NECESSAITATS JUSTIFICADES PER RAONS IMPERIOSES D'INTERÈS 
GENERAL 

La regulació establerta al PECMa respon a necessitats justificades per raones imperioses d'interès 
general entre les quals cal citar: 

 

L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

El PECMa és un pla director sectorial, tipologia d'instrument d'ordenació del territori que estableix la 
legislació d'ordenació del territori de les Illes Balears per a l'ordenació d'un àmbit sectorial al territori 
insular corresponent. 

Així mateix, és la pròpia Llei 11/2015 de Comerç de les Illes Balears la que, si DA1ª estableix la 
necessitat d'ordenar els equipaments comercials en cadascuna de les illes a través d'un Pla director 
sectorial i d'acord amb els respectius plans territorials insulars. 

El PECMa estableix un model territorial comercial alineat amb el model territorial establert en el Pla 
territorial insular de Mallorca. 

 

LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, EL PAISATGE I EN ENTORN URBÀ 

El PECMa, en les seves fases d'anàlisi i diagnòstic ha identificat nombrosos impactes sobre el medi 
ambient, el paisatge i l'entorn urbà de les implantacions comercials. 

La regulació establerta pretén establir la necessitat d'una avaluació més precisa i ajustada d'aquests 
impactes i defineix condicions a fi de minimitzar-los i facilitar la integració dels equipaments 
comercials. 

Així mateix estableix mesures i instruments perquè les externalitats generades per les implantacions 
comercials siguin assumides per aquests. 

 

L'IMPACTE SOBRE LA MOBILITAT 

L'anàlisi i diagnòstic realitzat posa de manifest que la mobilitat és un impacte de caràcter transversal 
que afecta tant a l'ordenació del territori, com al medi ambient, l'entorn urbà i al paisatge. 

És per això que la mobilitat mereix especial atenció a la regulació establerta en el PECMa, també des 
d'un punt de vista transversal: des de la incidència en la mobilitat a través de l'ordenació del territori i 
en el planejament urbanístic, com en les condicions d'integració del comerç i així com en la necessitat 
d'avaluació específica de cadascuna de les implantacions i l'adopció de mesures correctores. 

Aquest criteri es veu confirmat quan, arran de l'aprovació de la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears 
tots els establiments comercials de més de 700 m2 de superfície útil d'exposició i venda, (per tant 
qualsevol gran establiment comercial), han passat a tenir consideració de grans centres generadors de 
mobilitat. 

 

LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC: 

Un cas especial de protecció del paisatge i de l'entorn urbà és el derivat de la conservació del 
patrimoni històric i artístic. Les condicions d'integració establertes en el PECMa tenen també com a 
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objectiu aquests aspectes, definint en el seu cas la necessitat específica d'avaluar l'impacte sobre el 
patrimoni històric i artístic a fi d'adoptar les mesures correctores adients. 
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LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS 

La regulació establerta al PECMa busca la protecció dels consumidors, en la mesura que pretén una 
distribució equilibrada dels equipaments comercials així com garantir la dotació suficient, facilitar la 
proximitat i l'accés a ells per part de tota la població en condicions d'igualtat. 

 

 PROPORCIONALITAT DE LES MESURES SOBRE LA BASE DE LES RAONS D'INTERÈS 
GENERAL QUE LES MOTIVEN 

La regulació plantejada és proporcionada als objectius que pretén assolir i està basada en els següents 
fonaments: 

 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI: MODEL TERRITORIAL COMERCIAL ALINEAT AMB EL PLA TERRITORIAL 
INSULAR DE MALLORCA. 

L'article 58 del PTI assenyala, entre els criteris per implantar nous equipaments, que s'ha de tenir en 
compte l'escala i la població a la qual hauran de prestar servei d'acord amb la classificació següent: 

- Equipaments suprainsulars: que presten servei al conjunt de les illes els quals s'ubicaran 
preferentment a Palma, per motius d'accessibilitat. 

- Equipaments supramunicipals comarcals: Els que presten servei a una comarca o a una 
població superior als 50.000 habitants, que s'ubicaran preferentment en els tres nodes 
territorials: Palma, Inca i Manacor. 

- Equipaments supramunicipals: Els que presten servei a una població inferior a 50.000 
habitants. La seva ubicació atendrà, dins l'àmbit d'actuació de l'equipament a aspectes com: 

o Accessibilitat: garantir la millora accessibilitat de tots els nuclis als quals presti servei. 

o Demografia: grandària i població dels nuclis afectats, amb preferència pel nucli de 
major població. 

o Proximitat d'equipaments existents per evitar duplicitats. 

Així mateix, de manera específica per als equipaments comercials, el punt 2.c de l'article 58 assenyala 
que per a la ubicació dels equipaments comercials s'ha de tenir en compte tant la proximitat a la 
població a la qual prestin servei com les condicions del lloc. 

Els nivells d'equipament comercial establerts responen, adaptats a les característiques d'aquest tipus 
d'equipaments i al marc legal vigent, i la zonificació de l'illa responen al que estableix el PTI. 

Així mateix l'ordenació del territori contribueix de diverses formes a la protecció del medi ambient, del 
paisatge i de l'entorn urbà i a minimitzar l'impacte de la mobilitat generada. 

 

CONDICIONS AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

El PECMa entén que el planejament urbanístic és l'instrument adequat per a establir l'ordenació final i 
detallada dels equipaments comercials, sobre la base del model territorial establert en el Pla i dirigida 
a la protecció del medi ambient, del paisatge, de l'entorn urbà i de limitar l'impacte sobre la mobilitat. 

És per això que el PECMa estableix una regulació en relació al planejament urbanístic que tracta de 
millorar la implantació dels equipaments comercials en base als principis de: 

- Orientació cap a la sostenibilitat urbana i territorial. 
- Garantir i facilitar la relació de proximitat i accessibilitat de la població, especialment la 

resident. 
- Incentivar l'ús comercial integrat en l'espai públic. 
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FACILITAR LA IMPLANTACIÓ DEL COMERÇ ALS TEIXITS URBANS 

Així mateix el PECMa, en les seves fases d'anàlisi i diagnòstic ha detectat nombrosos dèficits en relació 
a la integració dels equipaments comercials en les estructures urbanes pel que s'estableix una 
regulació a fi de millorar-la basada en els principis de: 

- Afavorir la relació del comerç amb l'espai públic. 

- Facilitar i incentivar models de mobilitat sostenible basada en el vianant. 

- Evitar impactes paisatgístics i sobre el patrimoni històric. 

Aquesta regulació incideix en les raons d'interès general dirigides a la protecció de l'entorn urbà i del 
patrimoni històric i artístic. 

 

MINIMITZAR ELS IMPACTES I EXTERNALITATS 

De la mateixa manera, el PECMa ha detectat la necessitat de millorar i aprofundir en l'avaluació 
d'impactes i externalitats generats pels equipaments comercials. 

La regulació establerta pel PECMa pretén relacionar el conjunt d'aspectes a avaluar pels projectes 
d'instal·lació d'un equipament comercial a fi d'establir les mesures correctores necessàries, entre els 
quals es troba: 

- El Medi Ambient: energia, residus, consum de sòl, permeabilitat, emissions, etc. 

- El paisatge i patrimoni 

- La mobilitat: 

- La qualitat de l'espai públic i l'activitat urbana. 

Aquesta regulació respon a les raons d'interès general dirigides a la protecció del medi ambient, la 
protecció del paisatge, de l'entorn urbà i del patrimoni històric i artístic, i a limitar els impactes en la 
mobilitat. 

És proporcionat que, en les implantacions comercials perifèriques, sense accés als sistemes de 
transport públic, sense capacitat d'accés per als vianants i que per tant, la manera d'accés prioritari es 
realitzi en vehicle privat, els impactes sobre la mobilitat i les seves derivades (emissió de gasos d'efecte 
hivernacle, emissions contaminants i de soroll, el consum de sòl derivat de l'execució 
d'infraestructures, l'impacte sobre el paisatge, etc.) siguin grans i, per tant, les mesures correctores 
necessàries també ho siguin. 

 

 OBJECTIVITAT, CLAREDAT I TRANSPARÈNCIA 

La regulació establerta al PECMa es basa en criteris objectius desenvolupats al llarg dels principis i 
criteris que es defineixen per a cada un dels temes de regulació establerts. 

No obstant això, a fi de donar resposta a les al·legacions i informes presentats, s'aprofundeix en l'en la 
justificació de les mesures adoptades. 
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3.3.3. DEFINICIÓ DE SUPERFÍCIE COMERCIAL D'ACORD AMB LA LLEI DE COMERÇ, I 
AMIDAMENTS PER A UNA CORRECTA AVALUACIÓ D'IMPACTES. 

 

Una sèrie d'informes i al·legacions, especialment d'organitzacions comerciants i operadors comercials, 
han advertit de la complexitat derivada de l'establiment d'una definició de superfície comercial 
diferent de la definició de superfície d'exposició i venda establerta a l'article 11 de la Llei 11/2014, de 
15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears (LCIB) i les seves modificacions. els límits de superfície que 
estableix aquest Pla s'ancoren a aquesta definició. Per això es recupera com a definició de referència, 
no obstant això es considera necessari afegir alguns aspectes correctors : 

 La pròpia definició de superfície comercial de l'LCIB s'estableix a l'apartat 11.5 l'exclusió del 
mesurament d'algunes de les superfícies que acompanyen les zones de venda. Es tracta 
d'aquelles superfícies destinades a usos que aporten qualitat als serveis a la ciutadania i a la 
correcta gestió de les zones de venda, com aparcaments, magatzems, serveis, administració, 
instal·lacions, etc. Aquestes superfícies s'han denominat en el PECMa com a superfície auxiliar 
de l'equipament comercial. 

 Un dels objectius d'aquest Pla és la correcta avaluació dels impactes dels equipaments 
comercials, i per això es considera necessari el còmput de totes les activitats que generen 
atracció i un ús intens de l'equipament. Per això s'ha definit com a superfície complementària 
a la superfície útil dels complexos edificats que no és ni comercial (la de venda LCIB) ni 
superfície auxiliar (la de dotació), això és la destinada a altres usos complementaris. 

 En resum s'estableix com a paràmetre d'avaluació d'un equipament comercial un concepte 
comprensiu dels impactes estimats: la superfície computable. S'anomena com a superfície 
computable d'un equipament comercial ala suma de superfície comercial més la superfície 
complementària; és la superfície que realment mesura l'impacte final d'usos d'aquests 
equipaments comercials, especialment els més grans. 

 

La superfície computable és una magnitud global necessària, ja que permet avaluar el seu impacte i 
evitar situacions de conflicte en poder controlar la flexibilitat davant futurs canvis d'ús, habituals en 
grans establiments comercials. 

Per tant si bé s'ajusten els articles normatius que fan referència a la definició de superfície comercial, 
alineant-la amb la definició establerta en la Llei de Comerç, s'adopta de forma paral·lela una 
quantificació alineada amb l'impacte final dels usos. 

De la mateixa manera s'ha considerat necessari aportar una modulació entre la superfície comercial 
total màxima en relació amb la superfície computable per a cadascuna de les categories 
d'equipaments comercial. Tot això a fi d'evitar complexos de gran impacte que no només es recolzen 
en el cuso comercial. Aquests límits s'expliquen en el punt 3.3.8 JUSTIFICACIÓ DE NIVELLS I ZONES 
COMERCIALS. 

D'aquesta manera, en els articles que fan referència a l'avaluació dels impactes i externalitats 
derivades de la implantació d'un equipament comercial es tindrà en compte la necessitat d'incloure en 
l'avaluació tota l'activitat generada per l'equipament comercial. 

 Sup. total d’un EQ = Sup. Comercial (venda) + Sup. Auxiliar (instal·lacions, aparcaments i 
serveis, magatzems) + Sup. Complementària (altres usos)  

 Sup. computable = Sup. Comercial + Sup. Complementària 
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3.3.4. AJUSTOS EN LA CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS 

 

A fi a modular millor els impactes i que les definicions siguin més ajustades a les situacions reals, s'han 
ajustat alguns aspectes de la categorització dels EC. 

 S'han inclòs en les definicions el concepte àrea funcional i la consideració d'un o diversos 
establiments comercials, individuals o col·lectius com components. Es tracta d'incloure és 
concepte aglutinador de la superfície global del complex i la comprensió de l'afecció que 
tenen. D'altra banda els equipaments comercials de mides menors també poden ser 
desenvolupats per diversos establiments comercials. 

 S'ha redefinit el Centre Comercial assignant no tant a les seves característiques tipològiques - 
d'altra banda en evolució - sinó a l'abast territorial que implica les seves dimensions. Per això 
es descriu com un Equipament comercial que per les seves dimensions es considera que té un 
impacte d'abast territorial. A més s'han diferenciat dues subcategories: l'EC d'abast comarcal, 
que és aquell que té entre 4.000 i 13.000 m2 de superfície comercial i el centre comercial 
considerat com d'abast insular que està entre 13.000 i 40.000m2. 
 

3.3.5. MODULACIÓ DE LES SUPERFÍCIES MÀXIMES ADMISSIBLES D'ACORD AMB LA 
CAPACITAT I EL MODEL TERRITORIAL COMERCIAL 

 
Diferents informes i al·legacions han sol·licitat una revisió de la capacitat màxima del territori respecte 
a les dimensions d'equipaments comercials. Això ha portat a reconsiderar alguns aspectes, tot això 
d'acord amb el diagnòstic existent i la documentació recopilada 

 Respecte a la zona de Palma. 
S'ha considerat que no s'ha avaluat correctament l'impacte que sobre la zona 1 pot suposar 
l'execució d'equipaments comercials d'abast territorial. 
La saturació i incapacitat del sistema de mobilitat existent, i el fort impacte que tenen els Centres 
Comercials existents d'abast territorial sobre el mateix, ha portat a la conclusió de la incapacitat 
d'acceptar equipaments comercials que superin determinada mida. S'ha establert com a superfície 
comercial sostre els 40.000 m2; per sobre d'aquesta superfície es considera que es tracta d'un 
equipament, l’abast del qual supera la seva pròpia àrea i que està destinat a tota l'illa. 
Les dades dels propis operadors de centres comercials fets públics, que en les seves publicacions 
estimen el nombre de visitants (en milions de visitants any) i la manera de desplaçament empleat. 
Doncs bé les magnituds estimades de diversos milions de visitants anuals i de l'ús del transport 
motoritzat privat (que supera el 90%) són dues referències que manifesten de forma objectiu 
l'altíssim impacte sobre el sistema de mobilitat que generen3. Aquesta afecció sobre la mobilitat és 
molt negativa especialment en l'entorn de Palma que es troba clarament saturat, com es percep 
en les dades de IMD, en el nivell de servei i en els col·lapses que provoquen determinats dies. 
(Veure annex notícies) 
Per tot això per sobre d'aquest llindar es considera inassumible des del punt de vista funcional i 
ambiental, i que es posa en risc l'eficiència del sistema urbà i els seus serveis essencials. 

  

                                                           
3
Com a exemple, segons les dades del Directori de Centres Comercials de l'AECC (Associació Espanyola de 

Centres Comercials) Fan Mallorca Shopping va tenir a 2017, 8.357.000 visitants, dels quals van acudir en vehicle 
propi un 80%. A partir d'aquestes dades s'estima que aquest CC ha generat al voltant de 4 milions d'accessos en 
vehicle, fet que suposa aproximadament 20.000 trajectes de mitjana diària. 
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ANEXO NOTICIAS 

 
Tráfico prorroga el cierre de la salida del Coll d’en 
Rabassa por los atascos 
03/10/2016  
La apertura del nuevo centro comercial colapsa los accesos al Coll d'en Rabassa. 
La Dirección General de Tráfico de Balears, a instancias del Sector de Tráfico de la 
Guardia Civil, ha decidido prolongar durante esta semana el cierre de la salida del Coll 
d’en Rabassa de la Autovía de Llevant Ma-19 en sentido Llucmajor, debido a las 
retenciones ocurridas desde la apertura del nuevo centro comercial Fan Mallorca 
Shopping. 

 
Recordemos que esta medida trata de evitar que se tapone el acceso inmediatamente 
posterior al Aeropuerto de Palma, algo que ya se produjo la semana pasada y generó 
un buen número de quejas y comentarios de todo tipo entre los usuarios habituales de 
la vía. 
Así, el nuevo cierre de la salida se prolongará hasta el viernes 7 d'octubre de 17 a 20 
horas, mientras que el sábado 8 d'octubre se ampliará de 10 a 20 horas. 
En un comunicado, la DGT recomienda a los residentes del Coll los accesos alternativos 
de la Ma-19, concretamente la salida 4 a la altura del Molinar, y la salida 7 
(Aeropuerto-Cala Estància). 
Asimismo, para evitar retenciones a los clientes que se acerquen al nuevo centro 
comercial desde Palma, la DGT recomienda acceder al mismo por la carretera de 
Manacor y el segundo cinturón, o bien por el Camí Fondo accediendo al segundo 
cinturón. 
En sentido a Palma, está disponible el nuevo acceso al centro comercial en la Autovía 
Palma-Llucmajor, y para los que circulen en sentido Llucmajor, también tienen la 
posibilidad de realizar el cambio de sentido en la salida 10 (s’Aranjassa-Manacor-Platja 
de Palma) y utilizar el citado nuevo acceso. 
Por su parte, la Delegación del Gobierno insta al Consell de Mallorca a buscar una 
solución definitiva a las colas que genera el nuevo centro comercial y que evite las 
molestias que el corte de la salida provoca a los vecinos del Coll d’en Rabassa. 
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La alta expectación obliga a cortar accesos al Fan 
Mallorca Shopping 
Por Bernat Ramis 
Jueves 22 de septiembre de 2016, 10:43h 
La apertura del nuevo centro comercial Fan Mallorca Shopping colapsa el tráfico y ha 
obligado a cortar vías de acceso al recinto. 
En un vídeo difundido por PIMECO se puede ver a la Guardia Civil que ha cortado el 
acceso al Coll d'en Rebassa desde la autopista del aeropuerto debido a la expectación 
de la sociedad mallorquina con el nuevo centro comercial. Además aseguran que el 
tráfico está colapsado. 
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3.3.6. ADOPCIÓ DEL PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ D'UN EQUIPAMENT 
COMERCIAL ESTABLERT A LA D.A.13ª DE LA LUIB 

Amb data 22/12/2017 el Ple del Consell Insular de Mallorca va adoptar l'Acord d'aprovació inicial del 
Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca (PECMa). 

Escassos dies després, el 29/12/2017 el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 12/2017, de 29 
de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears. Aquesta llei, en la disposició addicional tretzena, afegeix 
una nova disposició transitòria a la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, a fi 
d'establir un procediment transitori de concessió d'autoritzacions. 

L'articulat de l'aprovació inicial del PECMa, desenvolupava reglamentàriament l'article 14 de la Llei 
11/2014 de comerç de les Illes Balears, que fins a aquest moment era l'únic text que regulava 
l'autorització d'instal·lació de grans establiments comercials. 

No obstant això, nombroses al·legacions i informes, han posat de manifest que entenien que el Pla 
excedia les seves competències en desenvolupar el procediment d'autorització. 

Cal assenyalar que l'objecte del Pla Director és l'ordenació territorial dels equipaments comercials que, 
en la seva pròpia definició d'equipament comercial no és equivalent a la definició de gran establiment 
comercial de la Llei 11/2014 de Comerç, que són aquells subjectes a autorització per a la seva 
instal·lació, que es posava de manifest, entre altres aspectes, en el fet de comptar amb una definició 
de superfície comercial diferent de la de la Llei de Comerç. 

La modificació del document d'aprovació inicial en el sentit d'ajustar la definició de superfície 
comercial a la definició de superfície d'exposició i venda de la Llei de Comerç contribuirà a aclarir 
aspectes del procediment d'autorització d'equipaments comercials. 

Així mateix, el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials, assumeix íntegrament, com no podria 
ser d'una altra manera, el procediment transitori establert a través de la Disposició addicional tretzena 
de la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears. 

Això no obstant, s'aclareix que l'Informe preceptiu del Consell Insular de Mallorca sobre la incidència 
del projecte d'instal·lació d'un gran establiment comercial a les infraestructures i els serveis públics 
d'àmbit supramunicipal haurà de tenir en consideració el Pla Director Sectorial d'Equipaments 
Comercials de Mallorca, que ve a ser l'instrument del que, en compliment de la disposició addicional 
primera de la Llei de Comerç, l'Administració Insular s'ha dotat per a l'ordenació dels equipaments i 
aconseguir un desenvolupament harmoniós i coherent de la utilització del sòl el que contribuirà a 
delimitar la incidències sobre les infraestructures i serveis municipals. 

 

3.3.7. ELIMINACIÓ DELS INSTRUMENTS PREVIS HABILITANTS 

En línia amb les al·legacions i informes presentats en relació amb el desenvolupament del procediment 
d'autorització, s'ha mostrat discrepància amb l'exigència prèvia del que l'articulat de l'aprovació inicial 
del PECMa denomina instruments previs habilitants: Estudi d'Implantació Comercial i Pla Especial 
d'implantació Comercial. 

El nou articulat elimina la referència a aquests instruments previs. 

No obstant això, a fi de que el Consell Insular de Mallorca pugui avaluar la incidència de la instal·lació 
d'un gran establiment comercial a les infraestructures i serveis supramunicipals, es defineixen els 
continguts que el projecte tècnic de l'equipament comercial ha d'incloure de manera expressa com a 
documentació justificativa. 

Així mateix, l'anàlisi i avaluació de l'impacte de la instal·lació i la definició de les mesures correctores 
necessàries, poden concloure en la necessitat de redactar un document que podria ser exclusivament 
un projecte d'execució amb projecte d'urbanització, o bé exigir un altre instrument més complex de 
planejament o gestió urbanística en funció de l'abast de les intervencions proposades. 
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És a dir no s'exigirà l'existència d'un instrument previ de cap tipus i en cas de ser necessari redactar 
algun instrument de planejament serà conseqüència de l'avaluació d'impactes i adopció de mesures 
correctores per part de l'administració municipal. 

3.3.8. JUSTIFICACIÓ DE NIVELLS I ZONES COMERCIALS 

Diversos informes i al·legacions han sol·licitat la necessitat de justificar amb més profunditat la 
zonificació comercial de l'illa. 

S'ha revisat la mateixa mitjançant una anàlisi detallada dels diferents paràmetres que caracteritzen 
cada entitat de població. 

En l'Annex I s'inclou una taula síntesi amb els nuclis rellevants de sòl urbà existents a l'illa. Per a cada 
un d'ells s'han analitzat diferents paràmetres agrupats en dos blocs: 

 El denominat capacitat d'acollida, que inclou les dades de població censada 2017, i els llits 
d'allotjament (2015) que conformen l'anomenada capacitat d'acollida. 

 Un altre relatiu al paper en la prestació de serveis a la població i el seu paper territorial. 
Comprèn la identificació del tipus d'equipaments sanitari de què disposa, els equipaments 
educatius, la disposició de partit judicial, o el seu paper de centre turístic, entenent com a tal si 
supera les 5.000 llits d'allotjament). 

 Finalment s'avalua el paper territorial del mateix articulant en diversos rangs. 

Aquests factors estan convenientment ponderats; el resultat d'aquesta ponderació genera un pes 
global ponderat que finalment implica l'assignació del paper comercial que exerceix i pot exercir, que 
es concreta en el nivell de la zonificació. 
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 CRITERIS I OBJECTIUS 

- L'establiment d'una zonificació i de nivells la regulació de les intensitats, és una tècnica 
d'ordenació del territori. 

- Múltiples instruments d'ordenació dels equipaments comercials desenvolupats en altres 
comunitats autònomes apliquen tècniques de zonificació i regulació d'intensitats similars a les 
desenvolupades en el PECMa (Directrius sectorials d'Equipament Comercial del Principat 
d'Astúries, decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials de 
Catalunya, Pla Territorial Especial de Grans equipaments comercials de l'Illa de Tenerife, entre 
d'altres). 

- El territori de l'Illa de Mallorca és un territori limitat i relativament petit. Comprèn una àrea de 
3.640 km2 amb distàncies màximes entre punts allunyats de l'illa de 100 km i de 70km des de 
la ciutat de Palma, principal node comercial, administratiu i de serveis de l'illa. A manera de 
referència cal assenyalar que el terme municipal de Càceres, el més extens d'Espanya compta 
amb una extensió de 1.750 km2, el de Còrdova amb 1.253 km2 o el de Madrid 604 km2. És a 
dir si bé és un àmbit territorial supramunicipal, les seves dimensions no difereixen en excés de 
l'ordenació d'un àmbit municipal que també defineix zones, intensitats i àmbits d'exclusió 
comercial o d'altres usos. 

- La zonificació comercial establerta al PECMa pretén assolir els següents objectius: 

o Contribuir al model territorial establert en el Pla territorial insular de Mallorca, 
procurant un major equilibri entre les diferents zones de l'illa. 

o Aproximar en la mesura del possible els equipaments comercials a la població amb 
l'objecte de garantir una dotació comercial equilibrada i accessible. 

o Reduir les necessitats de mobilitat, evitant els desplaçaments innecessaris i 
especialment aquells realitzats en vehicle privat, que es tradueixen en congestió 
d'infraestructures, augment de la contaminació i emissió de gasos d'efecte hivernacle, 
necessitats d'ocupació de sòl derivades de l'execució de noves infraestructures. 

o Afavorir i impulsar modes de mobilitat sostenible, especialment la de vianants. 

o Minimitzar els impactes sobre el paisatge i el medi ambient evitant la transformació de 
nous sòls. 

o Potenciar un model de ciutat compacta en què el comerç estigui integrat amb el teixit 
residencial. 

o Evitar posar en risc els nivells de servei i funcionalitat d'infraestructures o serveis 
públics, especialment aquells serveis essencials (port, aeroport, sistema viari principal 
de l'illa, hospitals, serveis d'emergències, centres de transport i distribució, etc.) 

 

- El model territorial comercial proposat pel PECMa, que s'expressa amb la zonificació i 
assignació de nivells comercials, ve a proposar 3 grans àmbits que pivoten sobre els tres nuclis 
principals de l'illa: Palma, Inca i Manacor. 
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 JUSTIFICACIÓ DE LES MAGNITUDS I NIVELLS 

Els nivells establerts responen a cinc situacions identificades: 

- Nivell 1, en el qual es permeten grans equipaments comercials de tot tipus, es considera que 
en base a les magnituds de l'illa i del principi ineludible d'evitar la necessitat de desplaçament 
en vehicle s'estableix una magnitud màxima d'acord amb alguns dels més grans centres 
comercials existents. Aquesta revisió de la superfície màxima autoritzable enfocament es 
deriva de la demostració empírica que els grans centres comercials existents ja generen 
sistemàticament greus problemes de mobilitat; els mateixos operadors els que atribueixen a 
aquests centres magnituds de visitants molt altes i amb percentatges molt alts d'accés dels 
seus clients en vehicle privat (90%), realitats que són comprovables. Així mateix en diverses 
al·legacions i informes d'administracions, associacions empresarials i col·lectius es sol·licita una 
limitació. Basant-se l'experiència existent es considera que no seria assumible per sobre dels 
40.000 m2 de superfície comercial. Aquest tipus d'equipaments té una influència territorial 
d'àmbit insular. 

- Nivell 2, en el qual es permeten equipaments comercials de fins a 13.000 m2 de superfície 
comercial i un màxim de 15.500 m2 de superfície bruta màxima. Es tracta d'equipaments que 
abasten des de la tipologia de centre comercial de caràcter col·lectiu a molt grans superfícies 
individuals de productes bàsics o especialitzats que arriben, per tant, un àmbit d'influència 
supramunicipal comarcal. 

- Nivell 3, en el qual es permeten equipaments de fins a 4.000 m2 de superfície comercial i un 
màxim de 6.000 m2 de superfície bruta màxima. Es tracta d'equipaments comercials de grans 
superfícies especialitzades i centres comercials de mida mitjana. El seu àmbit d'influència és 
supramunicipal, especialment en el cas de les grans superfícies de productes especialitzades, si 
bé la seva distribució en el territori limita la seva influència als àmbits propers. 
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- Nivell 4, en el qual es permeten equipaments de fins a 1.500 m2 de superfície comercial. Es 
tracta d'equipaments destinats, fonamentalment, a l'abastament de productes bàsics capaços 
de respondre a l'escala local i un petit àmbit d'influència en el cas de poblacions de mida 
petita-mitjana i a l'escala barri en el cas de grans poblacions, inserits en el teixit urbà 
residencial. 
Així mateix, aquesta superfície útil d'exposició i venda, permet albergar establiments de 
productes especialitzats o de consum esporàdic de mida gran en un context rural i de mida 
mitjana en contextos urbans. 
Són, així mateix, equipaments que presenten gran capacitat d'implantació i inserció en el teixit 
urbà residencial oferint un nivell de proximitat i garantia d'abastament comercial a la població 
a la qual serveixen. 

- Nivell 5, en el qual es permeten equipaments de fins a 700 m2 de superfície comercial. Es 
tracta d'equipaments, que donen resposta a l'escala local. Són, igual que els equipaments de 
nivell 4, aquells que presenten les millors capacitats d'inserció i integració en el teixit urbà 
residencial, especialment en el teixit tradicional de nombroses localitats que compten amb un 
parcel·lari de petites dimensions, amb escàs front de façana i en trames viàries d'amplada 
limitada. 
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 JUSTIFICACIÓ DE LA ZONIFICACIÓ I ASSIGNACIÓ DE NIVELLS 

En conseqüència s'estableixen zones a les quals se'ls assigna nivells d'equipament comercial 
anteriorment citats. 

L'assignació de nivells es realitza en base al nivell de població resident de la zona, a la seva capacitat 
turística i al paper territorial de cada localitat juntament amb el seu nivell de dotacions públiques i 
serveis. 

PALMA I LA SEVA ÀREA FUNCIONAL: ORDENAR I CONTENIR EL DESENVOLUPAMENT DEL NODE DE 
PALMA. 

L'àrea funcional de Palma presenta les següents característiques: 

- És l'àmbit de major població de tota l'illa, en el qual pràcticament resideix el 50% dels 
habitants de l'illa. 

- És la capital regional i insular la qual cosa implica un alt nivell de dotació d'equipaments i 
serveis públics molts d'ells d'abast supramunicipal i regional. 

- És el principal punt d'accés i sortida de viatgers i mercaderies a l'illa a través de les grans 
infraestructures de comunicació (port i aeroport) i en el seu entorn es situa el principal centre 
logístic i de distribució de mercaderies. 

- És l'element central sobre el qual conflueix en sistema viari radial de l'illa i és, per tant, l'àmbit 
de major accessibilitat territorial. 

- En el seu entorn d'influència es situen algunes de les principals àrees turístiques de l'illa, amb 
una important concentració d'oferta de places d'allotjament. 

- Constitueix el principal centre de serveis i comercial de l'illa. 

- Es dóna un procés de concentració i acumulació d'activitats, dotacions, serveis, ocupació en el 
que s'ha vingut a anomenar la "macrocefàlia" de Palma, situació que pot acabar per trencar 
l'equilibri territorial de l'illa. 

En aquest àmbit s'estableixen diverses zones: 

 

ZONES NIVELL 1:  

L'àmbit central de la ciutat, on es concentra pràcticament el 75% de la població resident de la zona, 
s'assigna el Nivell 1, corresponent amb el màxim nivell comercial en el qual es poden implantar 
equipaments comercials. 

L'àmbit inclòs en la zona de Nivell 1 correspon, fonamentalment, amb teixits urbans continus i densos, 
on l'ús residencial plurifamiliar és dominant i compatible amb l'ús comercial. 

Aquesta zona és, a priori, capaç d'assumir els impactes generats per la implantació de grans 
equipaments comercials en comptar amb sòls ja transformats, en ambients urbans on els seus 
impactes paisatgístics són menors o poden ser pal·liats amb més facilitat, i en el qual la seva àrea 
servida per modes de mobilitat tous (vianants o ciclista) abasta grans zones de la ciutat i per tant un 
percentatge important de la població de l'illa. 

Es defineix una zona al llarg de la carretera d'Inca, en què conviu el màxim i el mínim nivell, tractant, 
d'una banda de consolidar les implantacions vigents situació vigent, i d'altra banda ordenar futures 
implantacions sota els objectius i criteris del pla i en l'enteniment que l'impuls atorgat al nucli d'Inca i 
la descentralització en altres nuclis de mida petita (Benissalem, Santa Maria del Camí, amb nivell 4) 
contribuiran als objectius buscats. 
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ZONES NIVELL 3: 

Es zonifiquen dos àmbits de nivell 3, en ambdós extrems de la Badia de Palma, configurant un sistema 
equilibrat entorn de l'àmbit central de la ciutat. 

 Badia de Palma 

Cap a l'est, al llarg de la línia de costa es situa una extensió urbana de caràcter lineal, 
primordialment turístic, encara que també residencial, en teixits de densitats desiguals, entre 
els quals hi ha discontinuïtats degudes a buits, espais de valor ambiental, àrees de protecció de 
grans infraestructures, que no confereixen unitat al conjunt. Donat el nivell de població 
existent la zona compta amb cert nivell d'equipaments públics, si bé constitueix un node 
secundari de la ciutat de Palma de la qual depèn funcionalment. 
No obstant això, aquesta zona està subjecta a una important pressió sobre les infraestructures 
viàries que compten amb molt elevats nivells d'intensitat de trànsit i al llarg de les quals es 
situen alguns dels principals elements de serveis essencials de l'illa (aeroport, Mercapalma, 
Hospital, etc.), el que implica una important cautela en els procediments d'avaluació de 
l'impacte de la instal·lació d'equipaments comercials. 
A fi de garantir certa autonomia per a aquest àmbit es caracteritza com una zona de Nivell 3, 
que permetrà una dotació amb equipaments de mida gran que donen resposta al seu nivell de 
població, al potencial turístic de la zona i a un àmbit d'influència supralocal de zones de 
caràcter suburbà (Urbanitzacions de Llucmajor) que s'estén cap al sud i est de l'illa al llarg de 
les carreteres de la costa i cap a Llucmajor, evitant amb això els desplaçaments excessius cap a 
la zona central de Palma. 

 Palmanova-Magaluf 

Si bé pertanyent al municipi de Calvià aquest àmbit entra dins l'àrea d'influència de la ciutat de 
Palma de Mallorca, constituint en certa mesura, amb les seves pròpies singularitats, 
l'equivalent simètric a l'àmbit de Badia de Palma. 
Compta amb teixits residencials de densitat mitja, amb un nivell de dotació d'equipaments i 
serveis que atorga autonomia suficient. 
La zona de Magaluf amb un elevat component d'especialització turística, però de gran 
dinamisme i sobre el qual es preveuen importants operacions de reconversió i requalificació. 
Aquestes circumstàncies permeten assignar un nivell 3 a aquesta zona, el que permetrà la 
dotació d'equipaments de mida gran, que permeten abastar un àmbit d'influència 
supramunicipal i oferir resposta a la importància turística de la zona, tractant amb això de 
reduir els desplaçaments des del extrem oest de l'illa fins a la ciutat de Palma i dotar 
d'autonomia i funcionalitat al conjunt de format amb Santa Ponça. 
 

ZONES NIVELL 4: 

Hi ha diversos nuclis satèl·lits, que formen part de l'àrea funcional de Palma de Mallorca però que pel 
seu nivell de població i dotació de serveis i equipaments compten amb autonomia. El seu nivell de 
població permet la implantació d'equipaments amb abast local i sobre el seu entorn immediat 
d'influència contribuint als objectius d'acostar els equipaments comercials a la població, equilibrar les 
zones comercials de l'illa i evitar la generació de necessitats de mobilitat. És el cas de nuclis com l'àrea 
central de Marratxi, Santa Maria del Camí, Son Ferriol i ja en posicions molt més perifèriques 
Benissalem. 

Un cas diferent es produeix a la zona oest de la Badia de Palma, a la zona de Sant Agustí, on si bé hi ha 
un nivell de població més gran, el tipus de teixit, de caràcter residencial de mitja i baixa densitat, 
l'orografia més accentuada, la pressió sobre les grans infraestructures viàries, i els espais de valor 
ambiental propers fan aconsellable definir aquesta zona com Nivell 4, que permet una dotació d'escala 
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local (barri) sense arribar a nivells d'influència supramunicipal que ja presenten les zones adjacents de 
Palma i Palmanova en cadascun dels seus extrems. 

 

ZONES NIVELL 5: 

La àrea compta amb àmbits de caràcter suburbà, poc densos, sense continuïtat amb la trama urbana 
de la zona central i separat de l'àmbit central de la ciutat per grans infraestructures viàries, situats al 
llarg d'eixos viaris de caràcter fonamentalment rodat i en els quals difícilment poden donar-se 
maneres de vianants o ciclistes en condicions de seguretat i qualitat i en els quals les xarxes de 
transport públic es dilueixen o constitueixen ramals perifèrics i terminals. Són àmbits dependents 
funcionalment de l'àrea central de la ciutat. En aquests àmbits s'assigna Nivell 5, corresponent a 
equipaments comercials de fins a 700 m2 de superfície comercial capaços de respondre a l'escala local 
on s'ubiquen. 

 

INCA I MANACOR: IMPULSAR LES CAPÇALERES COMARCALS 

Les ciutats d'Inca i Manacor tenen assignat el tradicional paper de capçaleres comarcals, que el Pla 
Territorial Insular de Mallorca pretén impulsar des del punt de vista comercial, reforçant el seu paper 
de nodes principals del sistema comercial insular, configurat en base a 3 grans zones: Palma, Inca i 
Manacor 

Aquest impuls contribuirà, sens dubte, a dotar l'illa de major equilibri, consolidant els àmbits 
d'influència respectius i contenint el, cada vegada més gran, àmbit d'influència de Palma de Mallorca, 
que implica grans necessitats de mobilitat especialment per mitjà del vehicle privat. 

Es tracta de les localitats amb major nivell de població després de Palma de Mallorca i compten amb 
elevats nivells de dotació de serveis i equipaments que constitueixen sinergies a aprofitar per a 
l'impuls comercial. 

So més nodes distribuïdors cap a les localitats de fort component turístic de la costa i, en sentit 
contrari, punts d'accés a la xarxa viària principal insular i de connexió amb la ciutat de Palma dels 
nuclis de la costa. 

Aquesta és la raó per la qual, a aquestes zones se'ls assigna un nivell 2 d'equipament, que permet la 
instal·lació d'equipaments de grans dimensions d'abast supramunicipal que contribuiran a impulsar el 
seu desenvolupament comercial, al reforç del seu paper en el model territorial comercial i a la 
consolidació del seu àmbit d'influència. 

 

NUCLIS COSTANERS DINÀMICS AMB PAPER TERRITORIAL: ALCÚDIA, CALA MILLOR - SA COMA - SON 
SERVERA I SANTA PONÇA 

Aquestes zones es caracteritzen per presentar un elevat dinamisme en el qual conflueix una important 
oferta turística amb creixements demogràfics que atorguen un nou paper en el sistema urbà de l'illa. 

Així mateix són àmbits que exerceixen una certa centralitat respecte a altres nuclis costaners, tant des 
del punt de vista dotacional i de serveis com des del punt de vista comercial: 

- Aquest fet és potser més significatiu en el cas d'Alcúdia, amb una posició central en les Badies 
del nord que compta a més amb el port de connexió amb l'illa de Menorca com a element de 
reforç del seu paper territorial en relació als nuclis de Pollença i Can Picafort. 

- En el cas de Cala Millor - Sa Coma - Son Servera pot considerar que conforma un subsistema 
amb els nuclis de Portocristo, Capdepera, tot i que menys estructurat. 

- La zona de Santa Ponça, si bé en l'àmbit d'influència de la ciutat de Palma, presenta un paper 
de centralitat en el seu entorn a reforçar, en concentrar un important percentatge de la 
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població resident del municipi, amb dotació de serveis i equipaments, si bé en un teixit 
fragmentat i poc estructurat, amb zones de densitats desiguals. 

A aquests àmbits se'ls assigna un nivell 3 d'equipaments comercials, que consolida el seu nivell 
d'influència supralocal, en un rang que ve a complementar el paper de principal de Palma, Inca i 
Manacor en cadascuna de les tres grans zones de l'illa. 

Aquestes característiques contribueixen a reforçar els objectius del PECMa, especialment en la recerca 
d'un major equilibri comercial a l'illa, situant una zona d'aquest nivell en cada un dels tres extrems de 
l'illa, a la zona terminal dels eixos principals del sistema viari de l'illa i en situacions i amb un àmbit 
d'influència de característiques similars, que contribuirà a la descentralització comercial i a apropar els 
equipaments comercials a la població. 

 

LOCALITATS TURÍSTIQUES A LA COSTA DE L'ILLA 

Dins el sistema general i en els entorns d'influència proper de les zones d'Alcúdia, Cala Millor i Santa 
Ponça, es situen diversos nuclis costaners: Pollença, Can Picafort, Capdepera - Cala Ratjada, Porto 
Cristo, Cala d'Or, Peguera que compten amb un cert nivell de població estable i tots ells amb un 
important paper turístic. 

En alguns casos, d'acord amb la seva població, compten també amb dotació d'equipaments i serveis 
que concedeixen autonomia funcional i un paper territorial en el seu entorn immediat d'influència. 

De manera acord a aquest paper territorial i al seu paper en el model comercial s'assigna a aquestes 
zones un nivell 4 que, tal com s'ha referit anteriorment, permet una dotació d'equipament comercial 
d'escala local i d'un petit àmbit influència que ve a complementar el paper assignat a les centralitats 
dels àmbits d'influència a què pertanyen. 

 

NUCLIS HISTÒRICS DE L'ILLA AMB PAPER SUBCABECERA COMARCAL 

L'interior de l'illa compta amb un sistema d'assentaments històrics que, en alguns casos, han exercit un 
cert paper de territorial, de capçaleres o subcabeceras comarcals, que es reflecteix en el seu nivell de 
població i en la dotació de serveis i equipaments: Llucmajor, Campos, Felanitx, Santanyí, Artà, Muro, sa 
Pobla, Andratx, Sóller 

És un sistema d'assentaments de caràcter urbà que dota de solidesa al territori i ofereix garanties per a 
un desenvolupament sostenible i que cal reforçar des del punt de vista comercial a fi de fixar la 
població i potenciar els nuclis urbans intermedis en línia amb l'estratègia territorial europea. 

Aquests nuclis s'inclouen en zones de nivell 4, que permeten la instal·lació d'equipaments de fins a 
1.500 m2 de superfície comercial, que permet mantenir i reforçar els àmbits d'influències 
subcomarcals alhora que garanteix un nivell de dotació comercial de proximitat. 

 

ALTRES LOCALITATS DE L'ILLA: COMERÇ DE PROXIMITAT 

El sistema d'assentaments de nivell local s'ha zonificat assignat un nivell 5, que permet equipaments 
comercials de proximitat a fi de garantir la cobertura i dotació comercial a tota la població de l'illa. 

 

LA DELIMITACIÓ DE CADASCUNA DE LES ZONES I MECANISMES DE MODIFICACIÓ 

En relació a la delimitació exacta de cadascuna de les zones, més enllà de les al·legacions sobre espais 
concrets d'alguns operadors, s'han rebut al·legacions, especialment de grups polítics sol·licitant 
l'exclusió d'àmbits específics, especialment zones verdes o destinades a equipaments. 

En aquest sentit cal aclarir, i així es reflectirà en la documentació del PECMa, que el fet que una àrea 
estigui situada a l'interior d'una determinada zona no pressuposa que aquí pugui instal·lar un 
equipament comercial, sinó que, d'acord amb les determinacions i paràmetres urbanístics vigents i en 
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base a l'anàlisi i avaluació d'impactes, podria autoritzar-se la instal·lació d'un equipament comercial 
d'un determinat nivell. Això exclou automàticament les zones verdes, espais lliures públics, dotacions, i 
altres situacions a on la qualificació i determinacions urbanístiques que ho permetin. 

De la mateixa manera, una situació exterior a la línia delimitadora de la zona, no implica que no puguin 
autoritzar equipaments comercials, sinó que aquests tindran una superfície màxima de 700 m2 de 
superfície comercial, equivalent a les zones de Nivell 5. 

Així mateix, diversos Ajuntaments a través de les Al·legacions presentades han sol·licitat la modificació 
de la delimitació concreta de zona que el PECMa ha establert en una localitat. 

En base a aquestes al·legacions s'han introduït en l'articulat de la normativa mecanismes que 
permeten als ajuntaments, en el marc de la planificació de l'estructura comercial que el planejament 
general ha d'establir, modificar la delimitació de les zones establertes en el seu terme municipal. 

Això no obstant, aquesta modificació s'ha de fer en base a criteris de contigüitat, continuïtat i contacte 
de les trames, integració amb el teixit residencial, densitats residencials mínimes, tipologia edificatòria, 
etc., i previ informe vinculant del Consell Insular de Mallorca. 

Cal assenyalar que la modificació d'una zona es restringeix a la seva delimitació sense que pugui alterar 
l'assignació de nivells generals, en la mesura que aquesta assignació de nivells és la que estructura i 
configura el model territorial comercial establert. 
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3.3.9. EL PAPER DELS POLÍGONS INDUSTRIALS 

Un cas singular que ha merescut especial atenció, tant des del punt de vista de la regulació establerta 
en el document d'aprovació inicial com en els informes i al·legacions rebuts és el paper comercial de 
les àrees industrials. 

El document d'anàlisi i diagnòstic va reflectir la situació conflictiva i problemàtica derivada del paper, 
no previst en la majoria d'ocasions, que estan assumint els polígons industrials: 

- Situació perifèrica i en molts casos externa respecte al teixit residencial 

- Generació de necessitats de mobilitat que majoritàriament es realitza mitjançant modes 
motoritzats privats. Absència generalitzada de mitjans de transport públic i de possibilitats 
d'accés de vianants en condicions de garantia de continuïtat i connexió amb el teixit urbà 
residencial. 

- Generació de competència respecte a la instal·lació d'usos industrials per als que inicialment 
estan previstos i dissenyats aquestes àrees. 

- Baixa qualitat de l'espai públic derivada d'un disseny urbà en el qual preval la funcionalitat 
davant aspectes de relació social, a una menor dotació de zones verdes, a espais dimensionats 
per al vehicle de transport de mercaderies la generació d'espais de càrrega i descàrrega i grans 
accessos a parcel·les privades, recorreguts de gran longitud, menors nivells d'accessibilitat, 
menors nivells d'il·luminació, inexistència de vida urbana especialment a partir de 
determinades hores de la tarda en què l'activitat laboral decau, entre molts altres aspectes. 

- Menor qualitat ambiental (sorolls, emissions de gasos, etc.) derivades de nivells més 
permissius en zones d'ús industrial. 

- Possibles existència de riscos derivats de situacions usos i situacions potencialment conflictius 
o perillosos: més càrregues de foc, emissions atmosfèriques accidentals, conflictes entre 
vehicles de grans dimensions destinats al transport de materials i mercaderies, etc.) 

La redacció definitiva del PECMa manté el criteri establert en el document d'aprovació inicial per a les 
àrees industrials, però s'han introduït les matisacions necessàries en el text amb l'objecte d'aclarir i 
corregir possibles situacions problemàtiques en l'aplicació de la normativa prevista. 

No obstant això cal assenyalar el següent: 

- La implantació d'equipaments comercials en els polígons industrials no està prohibida, sinó 
que està condicionada. 

- En qualsevol cas s'accepten els usos comercials lligats a l'activitat productiva, amb un límit de 
la superfície edificable de la parcel·la, en l'enteniment que l'ús comercial és un ús compatible i 
per tant no majoritari. 

- Així mateix s'accepten els usos comercials majoristes o els anomenats usos comercials 
especials, els quals són propis d'aquests espais. 

L'objectiu d'aquestes mesures és limitar la implantació d'usos comercials a aquells establiments que 
les seves característiques siguin compatibles o assimilables amb l'ús industrial on s'ubiquen (necessitat 
de grans espais, clientela especialitzada, etc.) evitant la implantació de tipologies comercials de 
productes dirigits a la població general, lluny dels teixits residencials i en les situacions de conflicte 
expressades anteriorment. 

No obstant això, en alguns casos en què l'àrea industrial es situa en posicions de continuïtat i contacte 
amb la trama residencial consolidada, en localitats amb un parcel·lari petit i d'escàs front, s'han inclòs 
dins la delimitació de la zona corresponent algunes àrees industrials. 
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4. INCIDÈNCIA EN ALTRES PLANS O PROGRAMES DE CONTEXT 
TERRITORIAL 

4.1. ALTRES PLANS D'ÀMBIT TERRITORIAL 

L'objectiu d'aquest apartat consisteix a identificar i descriure quines mesures i/o actuacions 

proposades pel Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca (PECMa) tenen 

incidència sobre la resta de plans sectorials i/o territorials aprovats o en tramitació a l'illa de Mallorca. 

En primer lloc reforçar el concepte que és un pla sectorial previst per la resta dels instruments., No 

sobrevingut per cap nova iniciativa. 

La Llei de Comerç (Disposició addicional primera) i la legislació d'Ordenació del Territori ho preveuen o 

exigeixen (LOT: art. 11; Llei 2/2001, art. 1), i el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTI: norma 63) el 

caracteritza i coordina amb la resta de l'ordenació territorial; 

És un document que forma part de l'Ordenació Territorial de l'Illa i per tant s'ha de garantir la seva 

coherència i coordinació amb la resta dels plans sectorials previstos i els ja desenvolupats, per això 

haurà de tenir una clara inserció i coherència amb ells. 

S'exposen, de manera detallada, les potencials incidències amb aquests instruments amb el PECMa. 

4.1.1. PLANS APROVATS 

 Plans Directors Sectorials Competència del Govern dels Illes Balears 

 Pla director sectorial energètic (Decret 96/2005, de 23 de setembre) 

- En el seu desenvolupament aquest PECMa estarà especialment atent a les possibilitats 
d'implantar mesures d'estalvi energètic, de racionalització en l'ús de l'energia; de diversificació 
energètica, i d'implantació d'energies renovables i autòctones netes, per tal de disminuir la 
repercussió que té sobre el medi ambient l'ús de combustibles fòssils. 

 Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears (Decret 41/2006, de 28 d'abril). 

- Sense incidència directa. Serà coherent amb la regulació i planificació del transport regular de 
viatgers per carretera, de transport ferroviari, i de la intermodalitat. 

 Pla director sectorial de telecomunicacions de les Illes Balears (Decret 22/2006, de 10 de 
març). 

- Sense incidència directa. Es tindrà en compte pel que fa a les canalitzacions de xarxes de 
telecomunicacions. 

 

 Plans Directors Sectorials Competència del Consell Insular: 

 Pla Director Sectorial de Pedreres (Decret 77/1997, de 11 de juny), 

- Revisat posteriorment pel Decret 61/1999, de 28 de maig. 
- Sense incidència directa. 

 Pla Director Sectorial de Carreteres, aprovat definitivament pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2009 i publicat al BOIB número 183, de 
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17 de desembre de 2009 (amb rectificació d'errors materials en el BOIB número 7, de 16 de 
gener de 2010). 

- És un document d'interès. Això basant-se que és ambiciós en la millora de la mobilitat rodada 
de l'illa, el que pot incentivar els desplaçaments rodats amb motiu de compra. Així mateix la 
previsió d'infraestructures de variants de població i l'establiment de reserves de sòl, genera 
una expectativa amb conseqüències sobre la localització comercial periurbana. 

 Pla Director Sectorial de Residus Sòlids no perillosos, (Decret 21/2000, de 18 de febrer). 

- Atenció al model de recollida selectiva proposat. 

 Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics usats de l'illa de Mallorca, de 8 d'abril del 2002. 

- Sense incidència directa. 
 

4.1.2. PLANS EN REDACCIÓ/ELABORACIÓ 

 Plans Directors Sectorials Competència del Consell Insular: 

 Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT), 

- Actualment en procés de redacció. Es prestarà especial atenció a la regulació que realitzi pel 
que fa al comerç com a ús complementari a l'hoteler o d'allotjament, així com al relatiu al 
mandat que té el PECMa en la dignificació del comerç en zones turístiques. 

4.1.3. PLANS NO DESENVOLUPATS 

 Plans Directors Sectorials Competència del "Govern dels Illes Balears" 

 Pla Director Sectorial de Mobilitat 

- No s'ha desenvolupat el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears. Aquest Pla està 
previst per la Llei 4/2014 de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les 
Illes Balears. Aquesta Llei de transports terrestres i mobilitat sostenible ja estableix algunes 
eines i criteris d'interès que podran ser utilitzades en el PECMa com els "estudis de mobilitat 
de grans centres atraients de mobilitat". 

 Pla director sectorial de ports esportius. 

- No està desenvolupat. Es tracta d'equipaments que es troben sense un pla d'ordenació, 
proposant el PTI un pla director sectorial per a la seva ordenació. L'únic criteri que s'establia 
era que aquesta nova regulació havia de donar resposta a la necessitat de millorar la qualitat 
de l'oferta esportiva i de lleure a les àrees turístiques. 

 Pla Director de residus perillosos i altres residus líquids no perillosos. 

- No està desenvolupat. En principi no sembla afectar el sector comercial. 

 Pla Director Sectorial de Sanejament de les Illes Balears. 

- Està prevista la seva realització en les DOT, concretament en els articles 58 i 74 bis. 
- No s'ha desenvolupat. 

 Plans Directors Sectorials Competència del Consell Insular: 

 Pla Director Sectorial de Camps de Golf. 

- Aquesta prevista la seva realització en el PTI. 
- No està desenvolupat. En principi no sembla afectar.  
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4.2. INCIDÈNCIA DEL PLA SOBRE EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 

El PECMa és un Pla d'ordenació territorial. Proposa un model territorial comercial i activa les 
condicions i regulació perquè es dugui a terme de forma directa mitjançant la seva aplicació. 
No obstant això el document és sensible al paper que el planejament urbanístic municipal pot i ha 
d'exercir. Per això el desenvolupament normatiu del PECMa realitzar una sèrie d'indicacions directes al 
planejament municipal i al conjunt d'eines de planejament urbanístic, a fi de que puguin assumir com a 
pròpies i de forma detallada per a cada àmbit municipal, les intencions i criteris de l'est Pla Sectorial. 

4.2.1. INCIDÈNCIA DIRECTA SOBRE EL PLANEJAMENT 

- El PECMa és vinculant per als instruments de planejament urbanístic i exigeix el deure 
d'adaptació del planejament urbanístic a aquest Pla quan es procedeixi a la seva formulació, 
modificació o revisió i en les seves respectives tramitacions quan no s'hagi arribat a l'aprovació 
inicial a l'entrada en vigor del Pla. 

Aquest pla estableix determinacions d'aplicació directa que alteren algunes condicions del 
planejament urbanístic vigent: 

- Fins que no s'adaptin o desenvolupin els respectius continguts aquests tindran un abast 
subsidiari o complementari front a aquests, i seran d'obligat compliment d'acord amb el seu 
rang normativo.En aquest sentit el PECMa: 

o Desenvolupa uns criteris i condicions precises a manera d'ordenança comercial 
orientades a la millor integració del comerç en el teixit urbà en què s'insereixi. Aquesta 
"ordenança" tenen un caràcter subsidiarioo complementari i es desenvolupa en 
l'Annex III, 

o Estableix la necessitat que el planejament urbanístic hagi establert amb anterioritat el 
"ús comercial ple", això és l'opció específica que tota l'edificabilitat de la parcel·la es 
faci servir per a activitat comercial. 

- No permet l'execució efectiva de l'ús comercial de forma directa per a instal·lacions que 
tinguin la consideració d'equipaments comercials (+ de 700 m2) encara que ho permetin les 
variables de planejament urbanístic, sinó que estaran subjectes a la tramitació d'una 
tramitació específica que pot denegar o imposar exigències superiors a la condició de solar. 

o Aquest pla, amb caràcter general, interpreta que el planejament urbanístic no ha 
avaluat de forma rigorosa les conseqüències i abast que comporta la possibilitat de 
destinar a ús comercial la totalitat de l'edificabilitat de parcel·les amb altres usos 
majoritaris o que tenen el comercial com a ús compatible. 

o Per això el PECMa considera insuficients les determinacions urbanístiques que els 
permetin i la condició del solar, per a la seva execució. Aquests instruments no han 
realitzat l'avaluació total del seu abast i per tant és necessari establir els documents 
que avaluïn l'impacte i externalitats que puguin generar, i si escau mesurar la seva 
admissibilitat o no i l'assumpció de les càrregues generades (o externalitats). 

4.2.2. INCIDÈNCIA INDIRECTA SOBRE LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT 

Estableix eines específiques complementàries per facilitar una planificació urbanística comercial: 

- La definició d'un Centre comercial urbà, i un potencial Pla especial de Centre Comercial Urbans 
(PCCU) orientat al reforç del comerç existent. 

- La definició d'Àrea/es de requalificació comercial turística en llocs on es concentrin situacions 
de degradació de l'activitat comercial lligades a les característiques d'àrees turístiques. 

- La identificació d'àmbits d'ús productiu o industrial en què estan produint-se transformacions 
d'orientació comercial. 
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4.2.3. INDICACIONS PER L'ADAPTACIÓ DEL PLANEAMENT URBANÍSTIC 

Aquest pla en el Títol 3 estableix una sèrie de principis, criteris i determinacions específics al 
planejament urbanístic en relació amb els equipaments comercials. 

Principis: 

- Orientació cap a la sostenibilitat urbana i territorial. 
- Garantir i facilitar la relació de proximitat i accessibilitat de la població resident 
- Incentivar l'ús comercial integrat en l'espai públic 

I els següents criteris 

- Definir els llocs més adequats per al desenvolupament de l'activitat comercial, atenent 
exclusivament a aquells en els que generi el menor impacte sobre el paisatge, sobre la 
generació de necessitats suplementàries de mobilitat i el menor deteriorament de les 
condicions ambientals. Per a això es prioritzarà la seva integració en les àrees residencials. 

- Ordenar les característiques dels mateixos de manera que els seus impactes siguin mínims. 
- Exigir les mesures i condicions d'ordenació i disseny. 
- Facilitar el desenvolupament d'usos comercials en trama consolidades, priorizándolo sobre el 

desenvolupament de nou sòl comercial periurbà o suburbà, de manera que afavoreixi 
processos d'extensió de discontínua o ocupacions disperses del sòl. Prioritzar l'ocupació 
d'espais urbans vacants a través d'operacions de rehabilitació, reutilització i recuperació 
d'espais intersticials, degradats, infrautilitzats o obsolets. 

- Potenciar la barreja i diversitat d'usos, procurant evitar àmbits monofuncionals. 
- Regular l'ús comercial en zones d'ús industrial orientat com a ús complementari de l'activitat 

productiva o de servei per a l'àmbit. 
- Consideració de criteris paisatgístics, prioritzant la seva ubicació en zones de menor exposició 

visual, i en especial, fora dels principals accessos als nuclis urbans, respectant franges d'afecció 
visual i les d'un adequat tractament paisatgístic. 

- Incorporar criteris d'urbanització sostenible i dissenys arquitectònics de qualitat, amb especial 
incidència en els fronts visibles des de les carreteres. 

- Propiciar una dotació comercial equilibrada en tots els barris, de tal manera que no es generin 
zones desproveïdes, especialment per a la compra de béns de consum quotidià, o fenòmens 
d'exclusió funcional o d'accés no igualitari a l'oferta comercial, especialment quan afecta la 
població de més edat. 

Per al que estableix les següents determinacions 

- L'ús de les definicions i conceptes establerts en aquest PECMa. 
- La necessitat d'identificar el sistema comercial existent i proposat, conformat pels elements 

comercials significatius en l'estructura urbana: 
- Els equipaments comercials de mida gran (EC Tg) 

o Els Centres Comercials (EC CC) 
o Els Mercats Municipals (EC MM) 
o Els àmbits o parcel·les amb qualificació comercial d'ús ple capaços d'albergar usos 

comercials més grans de 2.500 m2 de superfície comercial. 
o Les instal·lacions de titularitat pública o privada que per les seves característiques i 

impacte sobre l'activitat comercial es puguin considerar com a tals. 

- La possibilitat que prevegi equipaments comercials de més de 2.500 m2 de superfície, i que bé 
avaluï de forma detallada la seva possibilitat i impactes (disponibilitat de serveis i xarxes, 
avaluació de mobilitat, i potencials externalitats), bé que la previsió dels mateixos estigui 
subjecta als resultats del procés d'avaluació específic, posterior, obligatori i vinculant. 
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5. DIAGNÒSTIC COMERCIAL DE L'ILLA DE MALLORCA 

5.1. MODEL TERRITORIAL COMERCIAL: UN MODEL DESEQUILIBRAT 

El model territorial actual de Mallorca s'estructura en tres àmbits amb les seves zones de solapament. 

- Zona A.- Ciutat de Palma i Sud-oest. 

- Zona B.- Manacor i Costa est. 

- Zona C.- Inca-Pollença-Alcúdia. 

- Zones mixtes o àrees de solapament que estan influïdes per dues àrees. 

Les principals característiques d'aquest model són: 

 

 L'illa com a unitat de consum 

Mallorca disposa d'una oferta suficient per cobrir les necessitats de la major part de la població, de 
manera que les compres al detall es realitzen, amb caràcter general, a l'illa amb excepció compres 
d'elements molt especialitzats. 

En els casos en què ha aparegut una demanda específica que podia no estar coberta, s'ha acabat 
desenvolupant una oferta (a manera d'exemple, els productes i marques de la cultura local d'ús comú 
per a residents o turistes d'altres nacionalitats, que es len o distribueixen a l'illa, com Müller o altres). 

 La compra dels productes bàsics, a proximitat 

Els productes bàsics de compra més habitual i estesa es fan en proximitat, a ser possible en la pròpia 
localitat. 

En l'enquesta realitzada, els resultats més clars es concreten en el mateix comportament comercial a la 
pràctica totalitat de les zones de l'enquesta: els ciutadans han respost que fan la compra de productes 
bàsics a les botigues de proximitat a la seva localitat. 

Es pot afirmar que totes les localitats de més de 2.000 habitants disposen d'una oferta de botigues 
d'alimentació, de formats diferents, que permeten un subministrament dels productes bàsics. 

 Les localitats de referència: altres productes, majors distàncies 

La compra d'altres productes més singulars, és a dir, amb una freqüència esporàdica o puntual, es 
realitzen a major distància i en les localitats on hi ha, bé una major oferta, o bé una oferta més 
competitiva. 

Per tant, en aquest tipus de productes, les distàncies i desplaçaments són de més abast. 

A aquest fet s'afegeix una dinàmica incerta, amb tendència a la desaparició a les poblacions 
intermèdies, aglutinant Palma i el seu entorn la gran majoria dels equipaments comercials 
especialitzats en aquests productes. 

 Un model desequilibrat: macrocefàlia de Palma 

El model vigent si bé aparenta una certa estructuració i jerarquia en realitat es tracta d'un model 
desequilibrat, caracteritzat per la macrocefàlia de Palma i el seu entorn, àmbit en el qual es centralitza 
l'oferta d'equipaments comercials més singulars i amb un elevat impacte territorial. 

Així mateix, mentre que la zona B, Manacor i costa est, manté cert grau d'autonomia, a la zona C, Inca, 
que tradicionalment s'havia constituït com a centre de referència, està perdent la seva capacitat 
d'atracció, sent substituïda per als esglaons de compra superiors per Palma i el seu entorn. Si continua 
la tendència en aquest sentit estigui àmbit podria acabar perdent la seva autonomia. 
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5.2. PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 

El diagnòstic incideix en quatre aspectes 

 Sobre la flexibilitat i incertesa que genera la regulació de l'ús comercial com a 
compatible 

- Hi ha una excessiva flexibilitat de la regulació d'ús comercial, que pot produir desviaments 
importants i aglomeració d'activitats que alterni el teixit i que no siguin capaces de ser 
acollides o exigeixin desplaçaments excessius. Conseqüència d'aquesta flexibilitat existeixen a 
l'illa més de 56 M m2 de sòl amb potencial ús comercial (incloent el ja edificat). 

- El planejament urbanístic actual permet una gran quantitat d'establiments comercials de 
qualsevol dimensió i posició urbana, a la pràctica totalitat dels municipis de l'Illa. 

 Les dificultats del teixit tradicional per suportar GEC 

- Els teixits urbans tradicionals dificulten greument la implantació de grans establiments 
comercials; en estar conformats majoritàriament per una estructura parcel·lària de petites 
dimensions, i un sistema d'espai públic de viari que dificulta l'accés amb vehicle de certa 
grandària (subministrament de mercaderies). 

- Aquesta situació provoca que, de manera preferent, els equipaments comercials botigues a 
situar-se en vies de vora urbana, en entorns periurbans, amb capacitat d'atendre no només a 
la població local sinó també sobre un àmbits d'influència territorial. 

 La decisió sobre el sòl industrial i la seva habilitació com a ús comercial 

- Els polígons industrials i àrees empresarials suposen avui una possibilitat d'ús comercial de 
gran magnitud. 

- El planejament urbanístic actual suposa una oferta especialment significativa de sòl amb 
capacitat "formal" d'acceptar usos comercials. Si bé la situació és molt diferent en funció dels 
teixits urbans residencials, eixamples o zones industrials. 

- El sòl industrial format per àrees i polígons industrials planificats, i fronts a rondes i vies de 
penetració (antigues carreteres en cuchos casos), conforma una gran oferta de sòl amb 
capacitat actual de ser utilitzada per a equipaments comercials de mida mitjana o gran sense 
necessitat de gestió compartida. És el lloc en el qual s'han instal·lat en els últims anys els GEC. 

- Aquestes parcel·les de sòl industrial són les més atractives per a això, per la seva alta 
accessibilitat, facilitat de construcció d'instal·lacions comercials de grans dimensions, alta 
disponibilitat i absència de gestió urbanística, menors condicions formals, possibilitat de 
garantir aparcament per a clients. 

- No obstant això suposició urbana i relació de distància i de manca de qualitat de l'espai públic 
dificulta o impossibilita que siguin usades de forma vianants pel que té un impacte negatiu en 
ser generadors de mobilitat rodada i la iniquitat i limitació de possibilitats que aquest fet 
suposa per a determinats col·lectius socials. 

- Es produeixen, a més, situacions d'acumulació comercial no planificada, amb un importants 
impactes ambientals i sobre la mobilitat generada, que en cap cas han estat avaluades de 
manera adequada. 

- Aquesta situació genera també conflictes (seguretat, risc, qualitat de l'aire, soroll, etc.) per la 
proximitat amb altres activitats pròpiament industrials. 

- Les implantacions industrials es veuen afectades per influència de les implantacions 
comercials, que pot provocar augments del cost del sòl inassumibles, provocant ineficiències 
en les polítiques de generació de sòl productiu i per a la ubicació d'activitats molestes o 
nocives. 
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 Absència d'avaluació d'impactes i externalitats 

- La mera qualificació urbanística d'una parcel·la que permeti un ús comercial, ple o compatible, 
no pot pressuposar la correcta avaluació dels impactes i externalitats generats. En Concret pel 
que fa a: 

o Disponibilitat de xarxes d'energia, amb dimensions suficients per al consum esperat. 

o Disponibilitat de punt de subministrament d'aigua, amb cabal suficient per a la 
demanda estimada. 

o Disponibilitat de punt d'abocament integrat en un sistema de tractament i depuració, 
amb capacitat suficient per al servei estimat. 

o Avaluació de la mobilitat generada i integració en els diferents sistemes de mobilitat. 

o L'àmbit global d'afecció previsible de la implantació. 

5.3. EL POTENCIAL DE L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D'GEC I EL PAPER 
D'UN INSTRUMENT PREVI I HABILITANTE 

- El procés d'autorització administrativa és molt variat i va des de l'autorització en petits 
establiments (menors de 300 m2), fins l'expedient d'autorització gestionat pel Govern, en els 
GEC (més de 700 m2). 

- La legislació urbanística exigeix que de forma prèvia a l'edificació existeixi un document de 
planejament, aprovat de forma reglamentària, que permeti una edificació i un ús de 
determinades característiques i dimensions. 

- La legislació de Comerç exigeix que la ubicació de grans establiments comercials es realitzi en 
sòl urbà. Aquesta exigència eludeix el sòl classificat com rustico en el planejament urbanístic. 

- La planificació dels mateixos es pot donar per tant en dues situacions: sòl urbà consolidat, o sòl 
urbanitzable (en tant que mitjançant un procés de transformació adquireixi aquesta condició). 

- És el propi planejament general (PGOU), o els instruments de planejament de 
desenvolupament, com els plans parcials o els plans especials, (o bé les possibles respectives 
modificacions) els que estableixen l'ordenació més precisa, la seva qualificació (regulació de 
condicions de ús i intensitat d'ús i resta de condicions d'edificació) que pot o no possibilitar 
l'execució d'un equipament comercial. 

- Per tot això la tramitació del planejament urbanístic serà una peça rellevant i complementària 
a la regulació de les possibles ubicacions de centres comercials. 

- No obstant això la mera qualificació urbanística no pot considerar que ja s'han avaluat els 
impactes generats per la implantació comercial, i especialment en aquells que derivin en 
externalitats, que la condició de solar admet l'execució de manera directa sense assumir-les. 

- Per tot això la tramitació d'un instrument previ habilitant serà una peça rellevant i 
complementària a la regulació de les possibles ubicacions de centres comercials. 
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6. IMPACTES AMBIENTALS, PAISATGÍSTICS I PATRIMONIALS 
GENERATS PELS EQUIPAMENTS COMERCIALS 

L'afecció territorial dels grans equipaments comercials és intensa. S'identifiquen les següents 
alteracions: 

- El consum de nou sòl urbanitzat. Són usos de gran extensió superficial que incentiven el procés 
d'urbanització. 

- La pavimentació de grans superfícies de sòl, alterant el règim de permeabilitat, tant per les 
superfícies edificades, com per les immenses platges d'aparcaments. 

- Les infraestructures d'accés rodat, trams i enllaços, s'incrementen. Aquestes infraestructures 
alteren de manera intensa les característiques del paisatge: ocupació de sòl, de destrucció del 
sistema territorial anterior (xarxes de camins i canals, i estructura parcel·lària) de ruptura lineal 
i fragmentació del territori. 

- Les noves infraestructures de transport, modifiquen el sistema de visuals d'accés. Els seus 
passos elevats i els grans panells alteren les visuals i els horitzons tradicionals. 

- Un increment de les "necessitats de desplaçament" dels ciutadans. Com s'ha descrit, 
l'orientació dels gran equipaments comercials és cap a l'ús del vehicle privat; això implica un 
increment del consum d'energia i increment de contaminació ambiental (atmosfèrica i 
sonora), i un aspecte molt negatiu en la lluita contra el canvi climàtic. 

- Els centres comercials de diferent grandària han generat una important tensió publicitària amb 
panells de grans dimensions. 

 

6.1. CARACTERÍSTIQUES DELS TIPUS D'IMPACTE PAISATGÍSTICS PER 
TIPOLOGIES D'EQUIPAMENTS 

Es descriu - i recopilen - algunes característiques de l'impacte paisatgístic (a les escales adequades), de 
les diferents tipologies d'equipaments comercials identificades. 

 MERCATS MUNICIPALS 

Són equipaments amb una posició urbana central, dins de la ciutat en el teixit urbà tradicional; i 
inserits en espais urbans de qualitat, generen vida urbana, i els espais i places veïnes han estat 
convenientment urbanitzats. La seva qualitat arquitectònica és bona. A això es suma que són llocs 
d'identitat veïnal. Per tot això la seva aportació al paisatge urbà és, en general, molt positiva. 

 GRAN MAGATZEM 

La construcció de grans magatzems a la ciutat tradicional ha suposat en alguns casos una certa ruptura 
tipològica, per l'agrupació de parcel·les o salt d'escala edificatòria. No obstant això el tractament 
exterior d'aquests edificis és desigual i per tant la seva integració en el paisatge urbà també ho és. 

 EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MIDA MITJÀ EN TEIXIT URBÀ 

En els casos en què es situen en les plantes baixes d'edificacions residencials, són locals ben integrats, 
si bé els rètols de bandera i la imatge corporativa habitualment tenen una escala forçada, i de vegades, 
estrident. 

En el cas d'edificis propis, preval la identitat de marca, i en ocasions la relació amb el carrer ve 
interrompuda per una superfície mitjana d'aparcaments, de manera que la ruptura del continu urbà 
vaig poder veure afectada de manera negativa. Així mateix el límit ambigu d'entre la vorera del viari i 
la platja d'aparcaments, així com la falta d'arbrat d'aquestes superfícies, té un efecte negatiu. 
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 EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MIDA MITJÀ DE POBLACIÓ MITJANA 

En general es tracta de contenidors en zones molt visibles, en els accessos de la localitat, amb una 
escala major de l'edificació. A més l'aparició de platges d'aparcaments del davant, i sobretot l'efecte 
d'acumulació i de l'excessiva publicitat de l'entorn, genera uns paisatges molt poc qualificats i ha 
alterat l'accés tradicional a aquestes localitats. 

 EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MIDA GRAN 

Es tracta d'edificis de marca, en els quals preval la imatge corporativa, i un volum generalment 
prismàtic i de gran escala. La seva posició, en zones molt visibles des de les vies rodades principals i en 
els nodes d'accés, suposa un impacte important. L'existència d'importants platges d'aparcaments del 
davant també. 

 CENTRE COMERCIAL 

Es tracta de complexos situats al costat de grans infraestructures viàries, pel que la seva exposició 
visual és molt alta. 

El contingut és una oferta comercial múltiple que vol reclamar l'atenció del client, i aprofita la seva 
posició amb grans pals de panells publicitaris que, per la seva alçada, dimensions i característiques, són 
grans fites visuals que alteren l'horitzó. 

Les diferents marques que hi són ubicades, al seu torn es publiciten per si mateixes en grans panells 
publicitaris exteriors, lligats a la seva visió des de les vies rodades, sovint descrivint com accedir-hi. 
L'alta competència entre marques i centres comercials genera una publicitat "a casa de l'altre" que es 
suma a la generada pel propi centre. 

Creen un paisatge deteriorat i orientat al vehicle. Tenen una clara orientació cap al vehicle privat com a 
mode d'accés. Amb prou feines hi ha maneres de vianants o amb bicicleta de fer-ho, i no hi ha un 
esforç per oferir accessos que no siguin rodats. Les grans platges d'aparcaments conformen el paisatge 
d'accés per als visitants. Normalment sense arbrat, en alguns casos amb marquesines industrials 
d'ombra, la qual cosa es podria considerar com una recepció hostil.  

 CENTRE URBÀ COMERCIAL 

Es tracta de les àrees urbanes (conjunt de carrers i places) de referència de la localitat, són llocs amb 
barreja d'usos, que es situen en teixits urbans tradicionals o històrics, i que són el referent comercial 
tradicional de la ciutat, i formen part intrínseca del que anomenem com a ciutat tradicional. 

Són espais urbans quedar en molts casos- han estat qualificats amb intervencions públiques, que 
orienten la seva funcionalitat i aporten qualitat de passeig (fer vials per vianants i tractaments de 
qualificació de l'espai públic: il·luminació, mobiliari urbà, etc.). 

Són, per tant, espais d'alt valor en el paisatge urbà, si bé en alguns casos la publicitat comercial 
deteriora els mateixos i fa que perdin harmonia. 

 ÀREES COMERCIALS TURÍSTIQUES 

A les zones turístiques la ubicació i caracterització d'aquestes àrees de concentració d'activitat 
comercial és molt diversa; però amb algunes característiques comunes: l'abundància d'activitat 
hostalera (restaurants, bars i terrasses), una determinada orientació del comerç cap a productes 
complementaris, i l'escassetat d'establiments d'alimentació o de comerç bàsic. 

Aquestes circumstàncies generalitzen certs aspectes negatius, com una presència en l'espai públic 
"sorollosa", és a dir amb publicitat invasiva, amb ocupació espais públics amb cartelleria, mostres, etc. 
Genera un espai públic confús i no qualificat. 

 ÀREES D'ACUMULACIÓ, I ÀREES DE CONCENTRACIÓ PLANIFICADA D'EQUIPAMENTS 
COMERCIALS 

Els efectes més negatius descrits per a l'equipament comercial de mida mitjana o de mida gran es 
multipliquen. El nombre de platges d'aparcament, que es van situant a lliure conveniència del gestor 
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de cada parcel·la i establiment, provoquen l'acumulació de publicitat de gran format, que té un efecte 
molt negatiu sobre el paisatge urbà i territorial. 

La hiperdimensió de tot quant a l'accés rodat aporta també un impacte molt negatiu tant en el consum 
de sòl com en el paisatge. 

6.2. AFECCIONS SOBRE SÒL AMB PROTECCIÓ AMBIENTAL 

La riquesa ambiental de l'Illa de Mallorca obliga a tenir molt en compte aquest aspecte a l'hora de 
localitzar en determinades àrees les activitats econòmiques i, especialment, les activitats comercials 
més demandants de sòl en àrees no urbanes. 

Les proteccions de rang superior que afecten el territori de l'illa, les quals es visualitzen en conjunt en 
el següent mapa, mostren com les àrees on es desenvolupen les principals activitats econòmiques i 
especialment les d'índole comercial, es veuen poc afectades per les mateixes, a centrar-se aquestes en 
zones no urbanitzades. 

 
Il·lustració 1. Àrees Protegides de l'Illa de Mallorca i localització dels centres comercials. Elaboració pròpia. 

A partir del mapa anterior es pot apreciar com les àrees on s'ubiquen els principals equipaments 
comercials de l'illa no es veuen afectades per cap tipus de protecció de rang estatal i / o europeu. 

No obstant això, que no hi hagi proteccions d'aquest tipus en aquestes zones no vol dir que no siguin 
llocs de cert valor ambiental. El Pla Territorial de Mallorca (PTI) delimita àrees en què s'ha de tenir 
especial atenció a l'hora de determinar l'ús de determinats sòls. En el següent mapa de l'entorn de 
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Palma s'aprecien zones que desaconsellen el seu ús com a localització de determinades activitats entre 
les que per descomptat hi ha les comercials. Zones de risc d'incendi, d'inundació o d'erosió 
desaconsellen la seva ocupació. 

 

Il·lustració 2. Proteccions ambientals (PTI), sobre l'entorn de Palma, i localització dels centres comercials. Elaboració 
pròpia. 

Potser la limitació més destacada de l'entorn de Palma la conformin les àrees inundables, tant les 
fluvials (Torrent de Sa Riera, Torrent de Na Bàrbara, Torrent de Coanegra i el torrent Gros) com les 
planes inundables (especialment al Pla de Sant Jordi). Aquesta extensa àrea localitzada a l'est de la 
ciutat de Palma va ser antigament una plana inundada, la qual, gràcies a l'experiència prèvia de 
l'enginyer holandès Paul Bouvy de Schorrenber va ser dessecat durant el segle XIX convertint-se a 
partir de llavors en el graner de la ciutat de Palma. Van proliferar durant aquesta època els molins 
hidràulics encarregats d'extreure l'aigua de les zones inundades, molts dels quals, encara es poden 
contemplar en tota aquesta zona. 

L'esplendor d'aquesta zona va tocar a la seva fi en els anys seixanta del passat segle, quan l'economia 
de l'illa es va centrar en activitats de serveis i hostaleria. Abandonant-se molts d'aquests molins i àrees 
de conreu, tan gran va ser l'abandó que durant aquesta mateixa dècada gran part del territori 
d'aquesta plana va ser ocupat pel que avui és el tercer aeroport més important del país. 

Actualment queden molt poques àrees conreades i els molins es troben en gran mesura abandonats, la 
qual cosa ocasiona que aquestes zones s'inundin durant episodis de pluges a causa del nivell tan 

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


 

 

PLA DIRECTOR SECTORIAL D'EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

ELABORAT PER: 
51 

superficial que el nivell freàtic, desaconsellant i impedint la instal·lació d'un altre tipus d'activitats 
econòmiques al marge de les estrictament agropecuàries. 

6.3. AFECCIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ PATRIMONIAL 

La relació amb el patrimoni cultural és diversa. Destaquem alguns elements significatius, com els 
elements patrimonials que conformen un paisatge (els molins d'aigua de l'entorn de Palma) i altres 
afeccions rellevants. 

- Entorn de Palma i el sistema de molins d'aigua 
Com s'ha dit el territori de l'entorn de Palma, antropitzat mitjançant el sistema de dessecació del sòl 
amb una legió de molins, va generar en el seu moment un paisatge de valor cultural. Avui aquest és 
una àrea que s'està ocupant per activitats periurbanes (comercials, industrials, etc.). Es tracta 
d'elements de patrimoni industrial que estan sent catalogats, i sobre els quals s'estan realçant algunes 
tasques de protecció i restauració; no obstant això es percep amb claredat com molts d'ells estan 
desapareixent en noves ocupacions de sòl. En aquest mapa estan grafiats molins, molts dels quals - 
avui en zones urbanitzades - han desaparegut. 

 

 
Il·lustració 3. El Pla de Palma i els molins d'aigua com a element característic de valor patrimonial i de caracterització 
cultural d'un paisatge antropitzat. (Imatge parcial extreta del servidor de mapes de la IDE Mallorca) 
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- Serra de Tramuntana: Paisatge Cultural Patrimoni de la Humanitat 
La Serra de Tramuntana ha estat declarada per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat en la 
categoria de Paisatge Cultural. Les seves característiques construccions tradicionals realitzades amb la 
tècnica de pedra en sec com ara camins, bancals, parets, cases de neu i altres marquen una la 
profunda petjada humana que es mostra completament mimetitzada amb l'entorn natural que 
l'envolta. A més, compta amb un ric patrimoni hidràulic per aprofitar de la manera més eficient 
possible l'aigua que cau sobre la Serra. 

Altres construccions d'empremta les conformen les possessions, (antigues unitats de producció) i les 
torres de vigilància litorals construïdes per albirar naus enemigues (turques, àrabs, etc.) i permetre 
preparar la defensa de l'illa amb el major temps possible. 

Tot això conforma un conjunt territorial amb diferents proteccions i que engloba un conjunt d'entitats 
de població, en què els potencials equipaments comercials al servei de la població local hauran de ser 
acuradament estudiats en uns entorns d'especial sensibilitat. 

 

 
Il·lustració 4. Àrea subjecta a Zona de la Serra de Tramuntana 
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- Afeccions patrimonials directes dels equipaments comercials 
 
Alguns dels equipaments comercials identificats, s'ubiquen -o són- en edificis d'interès patrimonial. 
Això és així en alguns dels mercats municipals, edificis de cert interès arquitectònic. 
És de destacar la intervenció en l'Escorxador, antic escorxador municipal de Palma, complex edificat 
sobre un recinte tancat format per un conjunt d'edificis i patis. Ha estat restaurat i reutilitzat, com a 
zona d'equipaments de barri, com a focus d'atracció hostaler i turístic, i com a espai de gran qualitat. 
Es tracta d'una experiència molt positiva. 

 
Il·lustració 5. L´Excorxador. Conjunt edificatori restaurat i reutilitzat com a equipament de barri (comercial, d'oci i cultural) 

La major part dels equipaments comercials a penes tenen relació amb element d'interès patrimonial, 
són els casos més inserits a l'urbà els que poden tenir relacions complexes. 

Destaquen els grans magatzems, inserits en el teixit urbà, la seva escala i façanes cegues amb forta 
formalització, alteren els espais urbans previs, en alguns casos amb edificis d'interès patrimonial. 

 
Il·lustració 6. El bot d'escala i la ruptura tipològica que aporta el gran magatzem sobre el teixit d'eixample és important. 
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Té interès el cas del Centre Comercial Porto Pi, per ser l'únic centre comercial inserit en la trama 
urbana. Aquest centre intenta oferir una façana a la zona portuària, a l'entorn de la Torre de Senyals. 
D'altra banda ha configurat un espai que envolta l'església de Sant Pere Claver amb una plaça amb una 
escala aliena a l'edifici. 

 

 

Il·lustració 7. Església de Sant Pere Claver i el Centre Comercial Porto Pi. 
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7. ELEMENTS EXPOSATS A L'IMPACTE DE L'ACTIVITAT COMERCIAL 

El Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials (PECMa) únicament permet la implantació 
d'equipaments comercials en el sòl classificat com a urbà o urbanitzable quan hagin assolit la condició 
de solar, d'acord al planejament urbanístic vigent. 

De forma suplementària aquest pla condiciona perquè cada procés individual d'implantació d'un 
equipament comercial incorpori una avaluació sobre la idoneïtat d'aquest equipament, subjecte en 
última instància a la tramitació ambiental corresponent. 

Per tant en gran mesura l'afecció ambiental sobre el territori que poden provocar els equipaments 
comercials és d'alguna manera indirecta. 

No obstant això és convenient assenyalar el context territorial insular de manera que es reflecteixi els 
valors identificats a l'illa. 

 

7.1. ESPAIS PROTEGITS SENSIBLES I LA SEVA AFECCIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT COMERCIAL 

L'Illa de Mallorca compta amb un riquíssim catàleg d'espais de gran valor ambiental i paisatgístic entre 
els quals destaquen per importància alguns, que es ressenyen com enquadrament territorial de valors 
ambientals: 

 PARC NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA 

Declarat com a tal el 29 d'abril de 1991 mitjançant la Llei 14/1991. Es troba a la zona sud de l'Illa de 
Mallorca i pertany al municipi de Palma de Mallorca. No es veurà afectat en absolut per les indicacions 
d'aquest Pla. 
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 SERRA DE TRAMUNTANA: PAISATGE CULTURAL PATRIMONI DE LA HUMANITAT I 
PARATGE NATURAL 

El Paratge Natural de la Serra de Tramuntana s'estén longitudinalment de forma paral·lela a la costa 
nord-oest de l'Illa de Mallorca. Abasta una mica més de 63.000 hectàrees, en la seva major part 
terrestres, encara que també compta amb més de 1.000 hectàrees de fons marí protegit. 

Es tracta de l'espai natural més important de tota l'Illa de Mallorca i és, a més, l'element geogràfic més 
determinant. Compta amb una enorme diversitat d'espècies tant de flora i fauna així com variats 
paisatges naturals i antròpics de gran bellesa. 

Aquest últim aspecte ha marcat significativament la transformació que ha sofert per l'acció de l'home, 
que en el cas de la Serra de Tramuntana ha estat molt positiva i respectuosa, de tal manera que ha 
estat mereixedora per a la UNESCO de ser declarada Patrimoni de la Humanitat en la categoria de 
Paisatge Cultural. Les seves característiques construccions tradicionals realitzades amb la tècnica de 
pedra en sec com ara camins, bancals, parets, cases de neu i altres marquen una la profunda petjada 
humana que es mostra completament mimetitzada amb l'entorn natural que l'envolta. A més, compta 
amb un ric patrimoni hidràulic per aprofitar de la manera més eficient possible l'aigua que cau sobre la 
Serra. 

Altres construccions d'empremta les conformen les possessions, (antigues unitats de producció) i les 
torres de vigilància litorals construïdes per albirar naus enemigues (turques, àrabs, etc.) i permetre 
preparar la defensa de l'illa amb el major temps possible. 

 

 
Per a un millor tractament d'aquest bell i divers entorn natural, cultural i patrimonial el Consell de 
Mallorca va aprovar el 2010 el Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana, elaborat per tècnics de la 
institució, agents socials i institucions per tal de promoure i protegir els valors que la zona té per dret 
propi. 
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El Pla d'Ordenació de recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN) va ser aprovat per Decret 
19/2007 (BOIB núm. 54 EXT de l'11 d'abril). Establint-se en ell 4 categories d'ús, que es distribueixen de 
la següent manera: 

PORN Serra de Tramuntana 

Zones Ha. % 

Zones d'ús compatible 25.661,90 40,72 

Zones d'ús general 3.893,29 6,18 

Zones d'ús limitat 31.585,80 50,12 

Zones d'exclusió 1.878,49 2,98 

Total 63.019,48 100 

 
Il·lustració 8. Àrea subjecta a Zona de Serra de Tramuntana 

L'àmbit de la Serra de Tramuntana inclou diversos nuclis de població. En el seu sòl urbà es podran 
desenvolupar usos comercials, d'acord amb l'entorn on s'ubiquen. Aquest pla per tant podria tenir cert 
abast sobre els nuclis urbans del mateix. Si bé la subjecció als instruments vigents i el seu absolut 
respecte als mateixos no suposa una alteració del règim actual de protecció. 

 PARCS NATURALS DE MALLORCA 

Amb la consideració de parcs naturals existeixen diverses àrees amb característiques pròpies d'índole 
geomorfològica, paisatgística, faunística o florística que s'ha de conservar. 
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 LICS DE L’ILLA DE MALLORCA 

Els Llocs d'Importància Comunitària són espais d'especial interès per a la conservació i restauració de 
l'hàbitat natural i formen part de la Xarxa Natura 2000. 

A continuació es desglossaran tots els Llocs d'Importància Comunitària de l'Illa de Mallorca i a un 
annex es detallen les característiques i valors que els han fet mereixedors de tal distinció: 

- LIC Àrea marina cap de cala Figuera 
- LIC Àrea marina Costa de Llevant 
- LIC Arxipèlag de Cabrera 
- LIC Badies de Pollença i Alcúdia 
- LIC Bàlitx 
- LIC Basses de la marina de Llucmajor 
- LIC Biniarroi 
- LIC Cala Figuera 
- LIC Cales de Manacor 
- LIC Can Picafort 
- LIC Cap de cala Figuera 
- LIC Cap de ses Salines 
- LIC Cap Enderrocat - Cap Blanc 
- LIC Cap Vermell 
- LIC Cimals de la Serra 
- LIC Comuna de Bunyola 

- LIC Costa Brava de Mallorca 
- LIC Costa de Llevant 
- LIC De cala de ses Ortigues a cala 

Estellencs 
- LIC Es Binis 
- LIC Es Boixos 
- LIC Es Galatzó - s'Esclop 
- LIC Es Rajolí 
- LIC Es Teix 
- LIC Es Trenc - Salobrar de Campos 
- LIC Fita del Ram 
- LIC Formentor 
- LIC Gorg Blau 
- LIC La Trapa 
- LIC La Victòria 
- LIC L'Albufereta 
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- LIC Moncaire 
- LIC Mondragó 
- LIC Monnàber 
- LIC Mossa 
- LIC Muntanyes d'Artà 
- LIC Muntanyes de Pollença 
- LIC Na Borges 
- LIC Port des Canonge 
- LIC Portocolom 
- LIC Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena 
- LIC Puig de na Bauçà 
- LIC Puig de Sant Martí 

- LIC Puigpunyent 
- LIC Punta de n'Amer 
- LIC Punta de Ras 
- LIC Randa 
- LIC Sa Costera 
- LIC Sa Dragonera 
- LIC S'Albufera de Mallorca 
- LIC Serral d'en Salat 
- LIC S'Estaca - Punta de Deià 
- LIC Torre Picada 
- LIC Xorrigo 

 

-  
Diverses de les zones delimitades com a LIC engloben sòl urbanitzat, de manera que queda subjecte per la 
regulació d'aquest Pla. En aquests casos a la regulació urbanística vigent, aquest pla afegeix una especial 
atenció amb l'avaluació dels efectes ambientals que els diferents equipaments comercials que es 
poguessin desenvolupar d'acord amb la regulació del planejament urbanístic vigent. 
 

 ÀMBITS ZEPA DE L'ILLA DE MALLORCA 
Les Zones d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA) són zones naturals d'especial rellevància per a la conservació 
de l'avifauna amenaçada per l'extinció. També estan integrades dins de la Xarxa Natura 2000. 
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A continuació es desglossaran totes les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de l'Illa de Mallorca 
i a un annex es detallaran les característiques i valors que els han fet mereixedors de tal distinció: 

- ZEPA Alaró 
- ZEPA Arxipèlag de Cabrera 
- ZEPA Cap de Cala Figuera 
- ZEPA Cap de ses Salines 
- ZEPA Cap Enderrocat - Cap Blanc 
- ZEPA Cap Vermell 
- ZEPA Cimals de la Serra 
- ZEPA Comuna de Bunyola 
- ZEPA Costa Brava de Mallorca 
- ZEPA D'Alfabia a Biniarroi 
- ZEPA De la serra de s'Esperó al Penyal Alt 
- ZEPA Des Teix al puig de ses Fites 
- ZEPA Es Teix 
- ZEPA Es Trenc - Salobrar de Campos 
- ZEPA La Trapa 
- ZEPA La Victòria 

- ZEPA L'Albufereta 
- ZEPA Mola de Son Pacs 
- ZEPA Mondragó 
- ZEPA Muleta 
- ZEPA Muntanyes d'Artà 
- ZEPA Pla de sa Mola 
- ZEPA Puig de ses Fites 
- ZEPA Puig de s'Estremera 
- ZEPA Puig des Boixos 
- ZEPA Puig des Castell 
- ZEPA Puig Gros 
- ZEPA Sa Costera 
- ZEPA Sa Dragonera 
- ZEPA Sa Foradada 
- ZEPA S'Albufera de Mallorca 

 

 
De la mateixa manera que amb els àmbits LIC, diverses de les zones delimitades com a ZEPA engloben sòl 
urbanitzat, de manera que queda subjecte per la regulació d'aquest Pla. En aquests casos a la regulació 
urbanística vigent, aquest pla afegeix una especial atenció amb l'avaluació dels efectes ambientals que els 
diferents equipaments comercials que es poguessin desenvolupar d'acord amb la regulació del 
planejament urbanístic vigent. 
  

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


 

 

PLA DIRECTOR SECTORIAL D'EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

ELABORAT PER: 
61 

7.2. ÀREAS AFECTADES PEL PECMA 

 
Tenint en compte aquesta limitació urbanística per a la instal·lació d'equipaments comercials a l'Illa de 
Mallorca, les àrees afectades per l'entrada en vigor del mateix queden resumides en la següent taula: 
 

CLASSIFICACIÓ DE SÒL 
SUPERFÍCIE 
(km2) 

% RESPECTE AL 
TOTAL 

Sòl Urbà 177,20 4,87% 

Sòl Urbanitzable 28,38 0,78% 

Sòl Rústic 3.430,20 94,35% 

Superfície total Illa de Mallorca 3.635,78 100,00% 

Font: MUIB novembre 2016 

 
Per tant la regulació real del PECMa afecta el 5,65% de la superfície total de l'Illa de Mallorca, (205,58 
km2), si bé es tracta del sòl on es troben la immensa majoria dels habitants i gran part de l'activitat 
econòmica. 
 
No obstant això, la ubicació dels equipaments comercials i la seva relació amb els llocs de residència i/o 
treball dels habitants incrementa la necessitat de desplaçaments, en la seva major part en vehicles 
privats. Aquests tenen un impacte significatiu sobre el medi ambient des del punt de vista d'emissions de 
CO2, soroll i ocupació i urbanització de sòl. 
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 Zones de contacte amb espais de valor ambiental 

 
Malgrat que en el sòl rústic de l'illa no és possible l'execució de nous equipaments comercials, hi ha una 
sèrie de sòls classificats com a urbans o urbanitzables limítrofs amb espais de valor protegit confrontants 
amb àrees urbanes. 
 
Sobre aquests espais el PECMa estableix unes cauteles en l'avaluació de les noves instal·lacions; d'aquesta 
manera es pretén evitar ruptura abrupta entre els dos àmbits, cercant en tot moment una àrea de 
transició entre sòls protegit i les zones amb capacitat d'acollir equipaments comercials. 
 
Per a això s'haurà de tenir especial cautela per a la correcta adequació de tipologies constructives cercant 
en tot moment reduir els impactes visuals i paisatgístics que la instal·lació dels equipaments comercials 
tindrà en àrees a menys de 500 metres d'una zona protegida. 
Aquesta àrea "de transició" té una superfície total de 894,54 km2, suposant un 24,60% de l'illa. D'ells 
79,01 km2 (el 2,17%) afecten sòls urbans i urbanitzables, sent en aquestes zones on el PECMa estableix 
procediments i cauteles complementàries per a l'autorització de nous equipaments comercials. 
A l'annex del document normatiu s'han inclòs imatges en què s'han grafiat, en totes les localitats 
considerades com de Nivells 1,2 3 i 4, les àrees de cautela per contigüitat. 
 
Com a exemple, s'adjunta plans parcials de situacions en què es dóna aquesta proximitat sobre àmbits en 
què es permeten les propostes d'equipaments comercials i que són confrontants a espais de valors 
ambientals vigents. Aquestes àrees han estat grafiades amb vora traços vermells discontinus, i sobre elles 
s'estableixen controls suplementaris. 
 

 Santa Ponça – Palmanova 
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 Pollença 

 

 Alcúdia 
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 Sóller 

 

 Cala Millor – Sa Coma 
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 Sant Agustí 
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8. OBJECTIUS PREVISTOS DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL 

8.1. NORMES, PROGRAMES, ESTRATÈGIES I CONVENIS DE REFERÈNCIA 

Es citen alguns dels documents més rellevants que serveixen de guia conceptual del Pla 

 

- Declaració de Sevilla (gener de 1999), municipalisme i desenvolupament sostenible. 
- VI Programa d'acció en matèria mediambiental aprofundint en la integració de les 

problemàtiques mediambientals en les altres mesures polítiques. 
- Estratègia de la Unió Europea per al desenvolupament sostenible. 
- Conveni Europeu del Paisatge que pretén promoure la protecció, gestió i ordenació dels paisatges 

així com millorar la cooperació. 
- Acord de París (abril 2016) sobre canvi climàtic. 

 
- Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible. 
- Estratègia espanyola de medi ambient urbà. 
- Estratègia espanyola de mobilitat sostenible. 
- Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta. 
- Pla Nacional d'adaptació al canvi climàtic 

 

8.2. OBJECTIUS AMBIENTALS ESTRATÈGICS PROPOSATS 

D'acord amb els objectius sectorials que es planteja el PECMa de forma directa s'extreuen alguns aspectes 
i objectius de caràcter i conseqüències ambientals: 

 El relatiu a l'ordenació del comerç 

- Impulsar teixits complexos, basats en la mixticitat d'usos, en els què el comerç estigui integrat 
amb el residencial, per la seva capacitat de generar espais públics de qualitat, assegurances, amb 
activitat i possibilitats de relació. 

- Afavorir la proximitat dels comerços als usuaris, minimitzant la necessitat dels desplaçament i 
que aquests puguin fer-se a peu. La proximitat afavoreix també una major cohesió social i igualtat 
en l'accés. 

- Entendre la proximitat no només des del punt de vista físic, de proximitat, sinó també de com 
s'ofereix el comerç a l'usuari, a l'entorn on es situa, afavorint una relació més directa i contribuint 
a generar un espai públic de qualitat. 

 Pel que fa a la mobilitat 

- La reducció dels desplaçaments per una activitat necessària i freqüent com és la compra, 
especialment al de productes bàsics. 

- Es concreta en incentivar la proximitat entre comerç i residència, com el potenciar els 
desplaçaments a peu, o si escau en transport públic. Conseqüència directa és l'aposta per una 
reducció del consum d'energia, reducció de l'emissió de gasos i les seves conseqüències positives 
en la lluita contra el canvi climàtic. 

 Pel que fa al consum del sòl 

- Aquest pla es planteja un enfocament de reducció de consum de sòl per activitats purament 
comercials. Tant directament com indirectament. 

- Disminuir alguns impactes de consum de sòl, mitjançant l'incentiu de la permeabilitat de sòl, la 
defensa dels elements ambientals estructurants. 
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- Evitar consums de sòl amb valors. Identificant aquells que les seves condicions facin 
desaconsellable la seva urbanització amb usos comercials, o bé aquells la capacitat de càrrega 
dels quals sigui incompatible amb aquests usos. 

 Minimitzar els impactes negatius en el paisatge 

- Apostant per una integració adequada de les activitats comercials, identificant els elements de 
referència i establint les mesures adequades per a la seva salvaguarda. 

- Reduint els elements publicitaris negatius que alteren el paisatge, tant a escala territorial i 
periurbana com a escala urbana. 

- Qualificant i apostant per uns entorns urbans aptes per al passeig i amb qualitat adequada per als 
ciutadans. 

 Reducció del consum energètic i potencial producció 

- Apostant per les possibilitats de reducció de consum d'energia i les possibilitats de producció 
d'energia en els grans establiments comercials. 

 Rigor en el tractament i minimització del consum dels recursos hídrics 

- Sent curosos en les demandes d'aigua i de les característiques de la mateixa, per als diferents 
modes de consum (grisos, de reg, potable, etc.). 

- Sent exigent la reducció i en el tractament de les aigües residuals i les seves possibilitats de 
reutilització. Estudiant les possibilitats que per a ells ofereixen els sistemes separatius de 
sanejament. 
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9. MESURES CORRECTORES I/O PREVENTIVES 

9.1. ABAST AMBIENTAL DE LES DETERMINACIONS D’AQUEST PLA 

Aquest Pla té un caràcter regulatori i d'ordenació. No estableix de forma directa cap intervenció de 
construccions d'equipaments comercials, sinó que estableix els procediments oberts i regula les 
exigències perquè les sol·licituds siguin avaluades. 

El PECMa implementa els requisits de la tramitació de les sol·licituds d'equipaments comercials, de 
manera que garanteixi una correcta avaluació dels mateixos i es minimitzin els seus impactes, així mateix 
s'avaluïn si són admissibles i es prenguin les mesures correctores necessàries i s'assigni la responsabilitat 
de costejar i executar les mateixes. 

L’estratègia del Pla és la següent: 

- Només es permet l'execució d'equipaments comercials en sòl urbà amb condició de solar. 
- Es tracta de sòl ocupat pertanyent a l'urbà o urbanitzat en processos reglats. És un sòl amb valors 

ambientals limitats, en què una aprovació administrativa seriosa i reglada ha permès la seva 
transformació. 

- Les sol·licituds d'equipaments comercials s'han de tramitar de manera diferenciada a la resta de 
llicències en sòl urbà i mitjançant un procediment reglat. 

- En aquest procediment específic s'han introduït noves garanties i la necessitat d'una avaluació 
prèvia. 

No obstant això aquest caràcter d’enquadrament i de regulació de procediments, el PECMA estableix:  

- Les condicions suplementàries de control per aquells equipaments comercials que es pretenguin 
ubicar en sòl urbà però en proximitat a àmbits amb proteccions ambientals. 

- La necessitat que els equipaments comercials siguin planificats de forma prèvia. Per això obliga a 
la revisió de planejament urbanístic i a que s'avaluï de forma específica les potencials ubicacions, 
especialment des de la generació de nova mobilitat i la seva ubicació. 

- Estableix condicions per a la inserció en l'entorn urbà, limitacions del seu impacte en sobre el sòl 
rústic proper (control de publicitat, control d'impacte lumínic, control d'impacte visual i 
paisatgístic). 

A més el PECMa estableix de forma directa unes condicions mínimes d'abast i orientació ambiental: 

- El PECMa estableix unes condicions mínimes que s'han de complir. 
- El PECMa estableix uns continguts i aspectes específics que han de ser avaluats de forma precisa. 
- El PECMA estableix uns criteris i obligacions mínimes per a les diferents tipologies d'equipaments 

comercials que garanteixin i minimitzin els seus impactes. 

9.2. EXIGÈNCIES D'AVALUACIÓ I MESURES DIRECTES 

S'estableix la necessitat d'avaluar els següents tipus d'impactes de caràcter ambiental: 

- El consum global d'energia. 
- El consum de sòl i la seva permeabilitat. 
- La contaminació d'aire. 
- La contaminació acústica. 
- La contaminació lumínica. 
- El consum de l'aigua i la gestió del cicle aigua. 
- La producció i gestió de residus. 
- Els impactes paisatgístics 
- Els impactes sobre el patrimoni cultural 
- L'avaluació d'impactes sobre la mobilitat 

S'estableixen algunes mesures concretes directes: 
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- Obligatorietat de realitzar una auditoria energètica sistemàtica (equipaments de més de 2.500 
m2) 

- Fixa uns índexs de permeabilitat mínims obligatoris en les parcel·les destinades a equipaments 
comercials (del 10 al 30% de la parcel·la en funció de les característiques). 

- Estableix, per als grans equipaments comercials, un orientació cap al requisit de proximitat i 
inserció en l'urbà, i de disponibilitat de transport públic. 

- El compliment de la legislació sobre contaminació acústica i lumínica. 
- L'avaluació del cicle de l'aigua complet i de forma específica i garantista. Avaluació de la 

necessitat d'execució de tancs de tempestes. 
- La necessitat d'avaluar el seu impacte sobre la mobilitat: l'estudi d'avaluació de la mobilitat 

generada. 

9.2.1. NECESSITAT D’UNA AVALUACIÓ PRÈVIA NORMALITZADA 

El PECMa estableix la necessitat que s'estudiï i es desenvolupi una documentació de forma prèvia i 
necessària amb la primera identificació i avaluació dels impactes que pot provocar un equipament 
comercial. 

Aquesta avaluació es formalitza en una documentació tècnica que té per objecte realitzar una estimació 
de l'abast i avaluació de la repercussió de la implantació a la qual acompanya. 

Cal elaborar de forma obligatòria en determinats casos d'equipaments comercials de 700 a 2.050m2 i en 
tots els casos de superfície superior. 

- Ha de contenir una anàlisi de la idoneïtat i repercussió de la implantació, per a això: 

o Ha de descriure amb precisió l'activitat proposada així com la definició precisa de la 
superfície comercial màxima proposada. 

o Ha d'avaluar amb precisió les característiques de la parcel·la objecte de la intervenció. 
o Ha d'avaluar les característiques del seu entorn: usos existents, activitats que puguin 

suposar un conflicte de proximitat (seguretat, situacions de risc, evacuació, silenci, 
multiplicació d'impactes negatius, etc.), les capacitats de les xarxes de subministrament, 
etc. 

o Ha d'avaluar els sistemes de mobilitat existents, les demandes generades i el seu impacte 
sobre els diferents maneres. 

o Ha de realitzar una avaluació de la seva afecció sobre el medi ambient, sobre el paisatge, 
i sobre el patrimoni, en el cas d'implantacions en entorns de qualitat ambiental, 
paisatgística o patrimonial. 

- Ha d'identificar l'abast de la totalitat de les intervencions necessàries per resoldre les demandes 
generades sobre els diferents sistemes urbans: de mobilitat, cicle complet de l'aigua, sobre els 
recorreguts del sistema d'espais públics, o dels seus impactes en llocs sensibles. 

- Ha de proposar a manera conclusiva: 

o L'àmbit total de sòl sobre el qual és necessari realitzar qualsevol modificació o intervenció 
o Si les actuacions derivades de la implantació poden ser adequadament garantir i resoltes, 

o no. 
o Si per a això és suficient un Projecte d'urbanització, un estudi de detall o figura anàloga. 
o Si les intervencions necessàries exigeixen la necessitat d'actuacions externes que 

requereixin modificacions de qualsevol tipus sobre el planejament urbanístic vigent. En 
aquest cas podria ser necessari elaborar altres documents de forma prèvia, d'ordenació 
de detall o d'urbanització. 
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9.2.2. INDICACIONS DIRECTES PERA ALTRES ÀREES COMERCIALS. 

El PECMa estableix mesures i eines per a l'impuls de centres urbans comercials, així com per al reforç dels 
mercats i llotges. Aquest impuls es deriva de les pràctiques sobre sostenibilitat ambiental, en tractar 
d'instal·lacions de proximitat existents, que tenen un menor impacte ambiental, especialment sobre la 
base de la menor exigència de mobilitat per la seva proximitat i inserció en zones residencials i a la major 
disponibilitat de transport públic. 

Per a això s'estableixen algunes figures i instruments per reforçar els aspectes de menor impacte 
ambiental en els àmbits d'acumulació d'activitats comercials; com l'impuls d'una gestió conjunta i 
coherent amb l'entorn urbà dels centres urbans comercials. 

De la mateixa manera s'estableixen actuacions de dignificació del comerç en zones turístiques, atenent a 
les seves afeccions negatives d'ocupació de la via pública, descontrol en la imatge urbana i alta 
estacionalitat. 

9.2.3. ORDENANCES D'INTEGRACIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA EN ENTORNS 
URBANS. 

El PECMa desenvolupa una ordenança per a l'adequació del comerç en entorns urbans, minimitzar els 
impactes negatius en el paisatge urbà. 

Es tracta d'una regulació d'aplicació directa i subsidiària, és a dir, d'aplicació en els casos en què el 
planejament municipal no hagués desenvolupat una regulació específica. 

 

9.2.4. ALTRES INDICACIONS RESPECTE ALS IMPACTES AMBIENTALS DE LES 
DIFERENTS TIPOLOGIES COMERCIALS 

 

 SOBRE EL CONSUM ENERGÈTIC EN FUNCIÓ DE LES TIPOLOGIES COMERCIALS 

Exigència d'una Auditoria energètica. 

En els equipaments comercials d'edifici únic es recomana la realització d'una auditoria energètica.  

 SOBRE EL CONSUM DE NOU SÒL URBANITZAT 

Prioritzar les tipologies de menor consum de nou sòl (que no estiguin lligades a processos de nova 
urbanització). 

 SOBRE LA PERMEABILITAT DEL SÒL 

Procurar l'habilitació de superfícies permeables. Especialment en les superfícies destinades a aparcament 
obert. Utilitzant, si escau paviments permeables. 

Implantar un disseny amb potencial d'enjardinament i arbrat de manera que introdueixin millores 
higrotèrmiques. 

Tractar de forma adequada els espais de vora als que donin front les infraestructures de transport, amb 
tractaments vegetals i arbustius; aquests espais perduts tenen capacitat d'aportar qualitat i de ser suport 
directe de publicitat no agressiva amb il·luminació de baix impacte i aportant molta qualitat. 

 CONTAMINACIÓ DE L’AIRE 

Minimitzar la necessitat i enfocament dels equipaments comercials cap a l'ús de l'automòbil com a únic 
mitjà d'accés. Amb els següents criteris: que prevalguin les localitzacions de proximitat integrades en el 
teixit urbà, i que prevalguin les solucions en què l'accés de vianants sigui possible, en condicions de 
qualitat i seguretat. 

 CONTAMINACIÓ  ACÚSTICA 

Limitació de les músiques ambientals en zones obertes d'aparcament. 

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


 

 

PLA DIRECTOR SECTORIAL D'EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

ELABORAT PER: 
71 

Limitació de l'impacte d'acumulació de sorolls en zones urbanes centrals, i àrees residencials. Especial 
atenció als usos hostalers. 

Identificar l'origen dels sorolls i quantificar-los efectuant mesuraments amb sonòmetre. 

Insonorització dels locals o àrees on el nivell de soroll sigui més alt. 

Instal·lar dispositius de limitació de potència sonora en els equips de música i so per controlar els nivells 
acústics emesos. 

 CONTAMINACIÓ LUMÍNICA. 

Complir el que disposa la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears. 

 AIGUA I RESIDUS 

En la gestió de l'aigua, hi ha diverses possibilitats de millora: 

Minimització del consum d'aigua. 

Potencial de tractament d'aigües grises per a la seva reutilització, o per a reg de zones enjardinades. 

Potencial de recollida d'aigua de pluja i el seu ús. 

 SOBRE L'ACTIVITAT URBANA 

El planejament urbanístic ha de prevaler la barreja d'usos i establir les condicions necessàries per evitar 
els conflictes, especialment entre l'ús residencial amb altres. 

Així mateix s'haurà de limitar aquells usos que en determinades magnituds o intensitats afectin de 
manera negativa a l'ús residencial. 

 SOBRE L'ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC 

Evitar conflictes en l'ús de l'espai públic. 

Delimitar de forma coherent amb els recorreguts de vianants i la resta de les funcions que assumeix 
l'espai públic, els espais que puguin servir de forma complementària al comerç i l'hostaleria. 

 IMPACTES PAISATGÍSTICS 

En el sòl urbà, i molt especialment en àrees centrals urbanes i en llocs de valor patrimonial: 
desenvolupament i compliment d'ordenances reguladores de la publicitat sobre l'edificació. 

En zones periurbanas. Evitar volumetries simples i contundents sense articulació (prismes de gran alçada 
de draps sense articular, ni elements de diferenciadors de la línia de cornisa). 

Evitar posicions que suposin una alteració significativa en els accessos a l'urbà amb qualitat, així com 
trencant la línia de l'horitzó en àmbits d'interès paisatgístic. 

Evitar rètols de grans dimensions sobre la coberta. 

Introduir tractaments vegetals pal·liatius. 

 

9.3. CRITERIS I INDICACIONS DESTINADES A PAL·LIAR IMPACTES SOBRE 
MOBILITAT 

 

Els equipaments comercials que siguin considerats com a centres generadors de mobilitat s'hauran de 
tramitar amb els seus corresponents ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA. 

Els projectes i regulació dels equipaments comercials han d'atendre a criteris de disseny que millorin la 
seva accessibilitat per als vianants. 

És convenient incentivar les tipologies comercials que generin menor necessitat de desplaçaments i 
aquelles que puguin ser resoltes amb modes de mobilitat de transport públic o amb les solucions amb 
menys capacitat de contaminació i de generació de col·lapse. 
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Intervencions pal·liatives als equipaments comercials existents.  

S'ha de proposar un conjunt d'actuacions de millora de la qualitat de l'espai públic, amb un disseny que 
faciliti el trànsit de vianants. 

S'ha d'estudiar la conveniència i possibilitats de disposar d'aparcaments de rotació en zones comercials 
amb superposició de funcions a fi d'evitar congestió. 

 

Nous equipaments comercials: exigències  

Els equipaments comercials de qualsevol nivell han de disposar un accés inserit en un sistema de 
recorreguts de vianants en condicions de claredat, qualitat i seguretat i inserció amb els sistemes de 
transport menys contaminants. Aquesta consideració afecta tant al disseny de l'organització de la seva 
parcel·la, com als accessos exteriors: voreres, creus sobre el viari, etc. 

  

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


 

 

PLA DIRECTOR SECTORIAL D'EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

ELABORAT PER: 
73 

10. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

En base a les característiques d'aquest pla i el seu caràcter d'eina d'ordenació del territori i de marc 
regulador, i que no estableix propostes de nous equipaments sinó controls i limitacions a la implantació 
dels mateixos, l'anàlisi d'alternatives és necessàriament conceptual o genèric. 

Les alternatives que s'analitzen per tant no es refereixen a propostes d'intervenció directa sinó a decisions 
i nivells i continguts regulatoris. 

10.1. ALTERNATIVA 0, NO APLICACIÓ NI DESENVOLUPAMENT D’UN PLA 

Aquesta alternativa consisteix en la no aprovació de cap document, això és que els esdeveniments 
segueixin el curs actual. 

Els processos que s'estan donant en l'evolució en la localització del comerç, i els seus impactes ambientals 
(demanda de nova mobilitat rodada privada, alt consum de sòl, i alteració de paisatges) són clarament 
negatius des del punt de vista ambiental. Aquests processos són la tendència. 

L'escenari de continuïtat del model actual, Palma i el seu entorn, abasten un àmbit d'influència cada 
vegada més gran. Incorpora de manera prioritària els graons de compra no quotidians, mentre que les 
localitats menors sota el seu àmbit d'influència limiten la seva oferta comercial al primer graó de compra 
quotidiana (aliments, higiene personal, neteja de la llar). Aquest model es concreta gràficament a través 
del següent mapa on es percep que l'àmbit de Palma abasta de manera completa la zona Inca, la qual 
cosa provoca que la zona C quedi en certa mesura dissolta. 

 
Il·lustració 9. Tendències en el Model Territorial Comercial. Macrocefàlia de Palma i la seva àrea sobre els eixos de 
comunicació: cap a Inca i cap a Campos Felanitx 

No obstant això com a valoració d'aquest escenari, entès com a alternativa, assenyalar: 
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La redacció d'aquest pla ve imposada per l'obligació reiterada des de diversos documents legals, i 
d'ordenació del territori, de desenvolupar aquest pla. Per tant: 

Aquesta alternativa no és acceptable des del punt de vista normatiu. 

Produeix el desenvolupament de grans equipaments comercials en l'entorn de Palma amb un 
disseny de grans dimensions i al servei de tota l'illa, la qual cosa genera un increment de la 
necessitat de desplaçament en vehicle propi, a grans distàncies i de forma acumulativa sotmetent 
a una molt intensa ocupació del sistema viari principal de l'entorn de Palma. 

Aquesta alternativa té efectes negatius sobre el medi ambient. 

 

10.2. ALTERNATIVA 1, UN PLA ORIENTAT A QUE LA REGULACIÓ ES REALITZIEN 
ELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT 

Aquesta alternativa consisteix en un PECMa que el seu contingut es limiti a regular de manera exclusiva 
que el planejament urbanístic és l'eina adequada per a aquest nivell de regulació. I que d'acord amb 
aquest criteri el PECMa es limiti a orientar i ordenar al planejament urbanístic municipal i de 
desenvolupament en la regulació dels equipaments comercials, sense establir condicions directes, sinó a 
través dels plans urbanístics. 

Es tracta d'una possibilitat d'acord des del punt de vista de regulació de les determinacions 
urbanístiques necessàries. Així mateix el planejament municipal podria avaluar de forma precisa - 
en la quasi totalitat dels casos- l'abast sobre la disponibilitat de xarxes i serveis, així com les 
conseqüències sobre la mobilitat que puguin generar les iniciatives que proposi. 

No obstant això, la visió i estratègia comercial municipal no és la visió territorial adequada que 
exigeix en aquest moment l'illa. Molts dels problemes de generació de mobilitat són d'escala 
supramunicipal, és precisament la successiva ampliació de l'abast geogràfic de l'oferta comercial 
la característica significativa a afrontar des del punt de vista de generació d'impactes negatius 
com el desequilibri territorial. D'altra banda la visió de competència territorial podria incentivar 
una ubicació no adequada ni la seva correcta avaluació. 

D'altra banda la necessitat d’adequar el planejament urbanístic de forma prèvia, suposaria un 
període extens (de diversos anys) per a la seva efectiva posada en marxa. Així mateix podrien 
existir municipis sense interès en fer aquest salt planificador, i en ells la tramitació d'expedient 
estaria sense regulació. 

Retard de diversos anys en la seva aplicació efectiva. 

Gran part dels municipis no desenvoluparien cap regulació, per falta d’interès o per 
convenir que la desregulació afavoreix els seus interesses entesos com a competència 
territorial. 

Durant el període d'administracions no disposarien d'eines adequades per a resoldre de forma 
adequada els expedients, de manera que estaríem parcialment en una situació anàloga a 
l'alternativa 0. 

Aquesta alternativa no aporta una visió territorial, i la seva visió parcial no afronta la generació de 
mobilitat externa. 

 

10.3. ALTERNATIVA 2. UN PLA BASAT EN PROPOSTES  DE LOCALITZACIÓ 
CONCRETES ITANCADES 

Aquesta alternativa consisteix en un desenvolupament de continguts de PECMa que avalués i proposés un 
seguit de localitzacions específiques adequades a mida i posició per a l'execució d'equipaments 
comercials. 
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La selecció dels mateixos hauria de ser adequada i complir els millors criteris. Aparentment seria 
una proposta correcta. No obstant això, els equipaments comercials són d'iniciativa privada 
(gairebé amb l'única excepció dels mercats municipals com instal·lacions públiques), així mateix 
això implicaria la seva ubicació sobre parcel·les específiques amb aprofitament lucratiu i -
probablement - de propietat privada; finalment aquesta alternativa determina un nombre i 
característiques dels equipaments comercials. 

Aquest plantejament implica diverses qüestions: definir quants i quins són les escales adequades 
d'equipament comercial. Què poblacions tenen cabuda o necessitat d'incorporar nous 
equipaments comercials i quals estan coberts per l'oferta actual. 

Aquests criteris aspectes atempten contra la llibertat de prestació d'empreses i serveis establerta 
per Unió Europea en la directiva. 

Aquesta alternativa no és acceptable des del punt de vista normatiu en ser contrària a la Directiva 
2006/123 / CE, de 12 de desembre, relativa als serveis del mercat interior. 

10.4. ALTERNATIVA 3, UN PLA DE CONDICIONS DIRECTES, QUE GARANTEIX 
L'AVALUACIÓ DELS EQ I FACILITA LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Aquesta alternativa pretén reflectir el Pla que acompanya aquest document i s'explica de manera 
detallada a la resta de la documentació. 

Es tracta d'un pla que treballa a diversos nivells:  

- Amb normes i criteris d'aplicació directa, que orienten cap al menys impactes. 
- Que fixa criteris al planejament urbanístic municipal per a una planificació dels equipaments 

comercials. 
- Que defineix els processos i la documentació necessària per a una correcta avaluació de tots els 

impactes que pot generar cada intervenció, així com per a l'avaluació d'externalitats que hagin de 
ser assumides. 

- Un Pla que fixa algunes condicions que reforcin i orient un model territorial comercial insular. 

Es tracta d’un Pla que: 

- És coherent amb el marc legal. 
- Estableixi les condicions de regulació pròpies d'un instrument d'ordenació territorial. 
- S'enfoca cap a les conseqüències que generen la ubicació de determinades grans activitats sobre 

la mobilitat. 
- Minimitzi el consum del sòl, especialment d'aquells que siguin valuosos. 
- Introdueixi la millora i reducció dels impactes paisatgístics per a tota l'illa. 
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11. RESUMEN NO TÈCNIC 

El PECMa és un Pla Territorial 

- És una norma d'obligat compliment per a les administracions i els administrats, que va a establir 
les regles per a la creació d'equipaments comercials en tota l'illa de Mallorca. 

- Es redacta per indicació de la Llei de Comerç i de l'ordenació del territori de les Balears i del Pla 
Territorial de Mallorca. 

El PECMa té com a OBJECTIU general: 

- Cercar la compatibilitat entre l'ordenació territorial del sector comercial i la defensa de l'interès 
general centrat en la protecció del medi ambient, l'ordenació del territori i la protecció dels 
consumidors. 

- El PECMa ha d'establir l'ordenació i les mesures de foment del sector comercial per aconseguir un 
desenvolupament harmoniós i coherent de l'ocupació i la utilització del sòl destinat a l'exercici 
d'activitats comercials. 

El PECMa estableix l'ORDENACIÓ TERRITORIAL dels Equipaments Comercials (EC) 

- Estableix les condicions de delimitació des del punt de vista d'ordenació i planificació territorial 
(on es pot i com s'ha de), per a la ubicació dels usos i construccions lligades al sector comercial; de 
manera que no atemptin contra la sostenibilitat territorial ni contra els valors a protegir i 
preservar de l'illa de Mallorca. 

- Estableix una zonificació global de l'illa de manera graduada en funció de les característiques de 
les poblacions. Classifica les poblacions en funció de les seves característiques i els assigna a totes 
un nivell de zona. A cada nivell s'assigna la possibilitat de desenvolupar determinades categories 
d'equipaments, en funció de sostres màxims de superfície comercial. 

- Per això el PECMa diferència el tipus d'intervencions i d'instal·lacions comercials, de manera que 
s'eviti un impacte negatiu sobre el medi ambient, sobre el paisatge i / o una important afecció a 
les infraestructures o un increment de mobilitat. 

El PECMa estableix una CATEGORIZACIÓ dels diferents  tipus d’Equipaments Comercials. 

- El PECMa estableix una classificació o categorització dels equipaments comercials (EC), coherent i 
respectuosa amb les categories d'establiments establertes en la Llei de Comerç de les Illes 
Balears. 

- Aquesta classificació conseqüència de l'anàlisi dels EC existents, si bé s'orienta a la regulació i 
avaluació dels potencials impactes: 

o Caracteritza els equipaments comercials implantats i la seva evolució. 
o Identifica l'abast de les diferents categories. 
o Identifica els problemes que generen: tant de mobilitat, i d'impacte ambiental, com de 

consum de sòl, i altres. 

- Identifica els diferents tipus d'equipaments comercials i situacions, a fi de poder classificar els 
problemes o externalitats generats per cadascuna d'elles, i d'establir, tant les limitacions 
específiques, com les mesures correctores necessàries, i els criteris de disseny per a la seva 
correcta integració territorial. 

El PECMa estableix l'EXIGÈNCIA D’AVALUACIÓ i de definició de les externalitats derivades de la 
implantació dels equipaments comercials EC. 

- El PECMa estableix una metodologia d'avaluació dels impactes i de les externalitats que puguin 
generar els EC. Especialment estableix: 

o Les maneres d'avaluació de demanda d'accessibilitat i mobilitat generada. 
o El consum energètic. 
o Les demandes i cicle d'aigua complet. 
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o Generació i tractament de residus. 
o Els procediments i maneres d'avaluar aquests impactes i externalitats; els estudis i 

documentació justificativa de l'avaluació de les externalitats generades i com es resolen. 

El PECMa identifica i delimita els sòls no aptes o amb LIMITACIONS AMBIENTALS pera la instal·lació de 
nous equipaments comercials d’abast territorial. 

- El PECMA estableix condicions limitants en localitzacions considerades com no aptes per suportar 
un ús d'equipament comercial d'abast territorial. 

- El PECMa estableix la necessitat d'avaluació per limitar les diferents tipologies d'EC, basant-se la 
seva repercussió sobre: 

o Als seus valors ambientals, o a la fragilitat del seu paisatge. 
o A la impossibilitat d'assumir demandes de mobilitat generades per l'activitat. 
o Per la incapacitat de les infraestructures existents (saturació). 
o Per l'impacte negatiu en el consum d’energia que generin els desplaçaments (lluita contra 

el canvi climàtic). 
o El seu grau de coherència amb el model territorial del PTI 
o La seva compatibilitat amb els usos existents en l'entorn (usos industrials, o altres, etc.). 

- El PECMA podrà establir indicacions de millora dels EC orientades a pal·liar i a reduir els impactes 
negatius. Aquestes determinacions aniran orientades a: 

o Reduir els impactes paisatgístics negatius. 
o Millorar l'eficiència energètica i el seu impacte ambiental. 
o Millorar la permeabilitat del sòl i el tractament de les aigües superficials. 
o Millorar en la seva accessibilitat per als vianants, i la seva integració en els teixits urbans 

adjacents. 

El PECMa estableix CONDICIONS DE DISSENY dels diferents equipaments comercials  

- El PECMa estableix criteris generals de disseny per a una millor integració paisatgística, territorial i 
funcional, per als diferents equipaments comercials. 

- Aquests criteris són de caràcter obligatori i estan destinats a garantir: 

o Una integració adequada al seu territori, minimitzant l'impacte paisatgístic i ambiental. 
o Un disseny que faciliti i incentivi l'accés de vianants o en transport públic a l'equipament 

comercial. 
o Un disseny que respecti els elements existents i que realitzin aportacions positives i 

integrades en el paisatge en el qual s'implanta. 

El PECMa estableix condicions al COMERÇ URBÀ orientades a la seva integració urbana  

- Exigeix als instruments de planejament municipal i de desenvolupament, realitzen una anàlisi i 
una regulació dirigides a garantir un nivell de dotació comercial mínima, que estigui correctament 
distribuïda, orientada a garantir la seva disponibilitat i proximitat. 

- Analitzar les possibilitats d'establir mesures específiques de reforç del comerç de proximitat en 
sòl urbà dins de les competències insulars. 

- Estableix mesures que suposen un reforç dels mercats i llotges públics. 
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12. ANNEX I: TAULA SÍNTESI JUSTIFICATIVA DE LA ZONIFICACIÓ 
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AMBITO POBLACIÓN Y CAPACIDAD PRESTACION DE SERVICIOS TERRITORIAL MODELO TERRITORIAL PAPEL COMERCIAL

ZONA

POBLACIÓN 

(DATOS 

NOMENCLATOR 

2017)

CAMAS DE 

ALOJAMIENTO 

(DATOS 2015)

CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

PONDERADA

EQUIPAMIENTO 

SANITARIO FACTOR

EQUIPAMIENTOS 

EDUCATIVOS FACTOR

PARTIDO 

JUDICIAL FACTOR

CENTRO TURÍSTICO 

(>5000 CAMAS) FACTOR PAPEL TERRITORIAL FACTOR

FACTOR 

GLOBAL 

MODELO 

TERRITORIAL

PESO GLOBAL 

PONDERADO PROPUESTA

PALMA 362.447 5.972 366.926 Hospital General 0,50 Universidad 0,30 Sí 0,50 Sí 0,15 Capital regional 2,50 3,95 1.449.358        N-1

INCA 31.255 205 31.409 Hospital Comarcal 0,30 Educación Secundaria 0,15 Sí 0,50 No 0,00 Cabecera comarcal 1,75 2,70 84.804              N-2

MANACOR 29.169 946 29.879 Hospital Comarcal 0,30 Educación Secundaria 0,15 Sí 0,50 No 0,00 Cabecera comarcal 1,75 2,70 80.672              N-2

BADIA DE PALMA 30.245 22.118 46.834 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 72.592              N-3

ALCUDIA - PORT 19.818 20.124 34.911 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Subcabecera comarcal 1,30 1,75 61.094              N-3

CALA MILLOR - SA COMA - SON SERVERA16.677 18.315 30.413 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 47.141              N-3

SANTA PONÇA 21.718 5.139 25.572 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 39.637              N-3

PALMANOVA 12.443 14.315 23.179 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 35.928              N-3

SANT AGUSTÍ 22.051 3.093 24.371 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo secundario 1,10 1,40 34.119              N-4

POLLENÇA - PORT 16.157 7.046 21.442 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 33.234              N-4

MARRATXI 22.647 55 22.688 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo secundario 1,10 1,40 31.764              N-4

CAPDEPERA - CALA RATJADA 10.929 7.120 16.269 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 25.217              N-4

SÓLLER - PORT 13.936 1.879 15.345 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 24.552              N-4

LLUCMAJOR 13.090 805 13.694 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 21.910              N-4

SA POBLA 12.793 215 12.954 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 20.727              N-4

FELANITX 10.627 882 11.289 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 18.062              N-4

CAMPOS 9.287 770 9.865 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 15.783              N-4

CAN PICAFORT 7.342 6.843 12.474 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 Sí 0,15 Nodo local 1,00 1,25 15.593              N-4

CALA D'OR 4.576 9.100 11.401 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 Sí 0,15 Nodo local 1,00 1,25 14.251              N-4

PORTO CRISTO 8.068 2.869 10.220 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 13.286              N-4

URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR 11.045 1.058 11.839 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 13.022              N-4

ANDRATX 7.385 62 7.432 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 11.890              N-4

ARTÁ 6.730 553 7.145 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 11.432              N-4

PEGUERA 3.871 6.539 8.775 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 Sí 0,15 Nodo local 1,00 1,25 10.969              N-4

BINISSALEM 8.143 68 8.194 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 10.652              N-4

SANTANYÍ 4.769 1.479 5.878 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 9.405                 N-4

SANTA MARÍA DEL CAMÍ 7.062 84 7.125 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 9.263                 N-4

SON FERRIOL 7.058 2 7.060 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 9.177                 N-4

MURO 6.406 419 6.720 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 8.736                 N-4
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AMBITO POBLACIÓN Y CAPACIDAD PRESTACION DE SERVICIOS TERRITORIAL MODELO TERRITORIAL PAPEL COMERCIAL
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ALOJAMIENTO 
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CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 
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EQUIPAMIENTO 

SANITARIO FACTOR

EQUIPAMIENTOS 
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JUDICIAL FACTOR

CENTRO TURÍSTICO 

(>5000 CAMAS) FACTOR PAPEL TERRITORIAL FACTOR
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GLOBAL 
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TERRITORIAL

PESO GLOBAL 

PONDERADO PROPUESTA

Es Figueral- Son Ramonell 5.635 0 5.635 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo secundario 1,10 1,40 7.889                 N-5

Porreres 5.256 194 5.402 Unidad Básica 0,05 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,20 6.482                 N-5

Lloseta 5.799 41 5.830 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 6.413                 N-5

Alaró 5.389 161 5.510 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 6.061                 N-5

Esporles 4.494 144 4.602 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 5.983                 N-5

Portocolom 4.238 1.380 5.273 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 5.800                 N-5

Algaida 4.740 141 4.846 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 5.330                 N-5

Sa Cabaneta 4.413 0 4.413 Sin equipamiento 0,00 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,15 5.075                 N-5

Sineu 3.641 200 3.791 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 4.928                 N-5

Santa Margalida 3.830 252 4.019 Unidad Básica 0,05 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,20 4.823                 N-5

Colònia de Sant Jordi 2.569 2.032 4.093 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.502                 N-5

Consell 3.962 53 4.002 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.402                 N-5

Sant Llorenç 3.543 293 3.763 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.139                 N-5

Portol 3.688 0 3.688 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.057                 N-5

Sa Fonta Seca - Palmanyola 3.675 13 3.685 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.053                 N-5

Vilafranca de Bonany 3.047 41 3.078 Centro de Salud 0,15 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,20 3.693                 N-5

Cales de Mallorca 865 3.206 3.270 Unidad Básica 0,05 Sin equipamiento 0,00 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,05 3.433                 N-5

Sencelles 2.916 106 2.996 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 3.295                 N-5

Montüri 2.836 132 2.935 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 3.229                 N-5

Petra 2.794 183 2.931 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 3.224                 N-5

Campanet 2.505 223 2.672 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.939                 N-5

Port d'Andratx 2.290 398 2.589 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.847                 N-5

Calvià 2.541 55 2.582 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.840                 N-5

Ses Salines 2.291 146 2.401 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.641                 N-5

Bunyola 2.331 77 2.389 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.628                 N-5

Sant Jordi 2.344 13 2.354 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.589                 N-5

Selva 2.151 217 2.314 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.545                 N-5

Llubí 2.206 79 2.265 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.492                 N-5

Maria de la Salut 2.159 64 2.207 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.428                 N-5

VALLDEMOSSA 1.940 254 2.131 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.344                 N-5

Sant Joan 2.064 44 2.097 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.307                 N-5

Puigpunyent 1.673 105 1.752 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.927                 N-5

SANTA EUGENIA 1.653 16 1.665 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.832                 N-5

Mancor 1.449 11 1.457 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.603                 N-5

Lloret de vistalegre 1.277 68 1.328 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.461                 N-5

Costitx 1.247 50 1.285 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.413                 N-5

Sá Rápita 1.131 99 1.205 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.326                 N-5

Son Carrió 1.156 59 1.200 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.320                 N-5

Horta 1.054 169 1.181 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.299                 N-5

Canyamel 298 1.173 1.178 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.296                 N-5

Búger 1.046 155 1.162 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.278                 N-5

Capdellà 997 52 1.036 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.140                 N-5

Alqueria Blanca 939 54 980 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.077                 N-5

Calonge 912 71 965 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.062                 N-5

Cas Concos 862 127 957 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.053                 N-5

Es Camp de Mar 170 1.173 1.050 Sin equipamiento 0,00 Sin equipamiento 0,00 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,00 1.050                 N-5
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13. ANNEX II: PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

- (EN SUPORT DIGITAL) 

P.01-Sistemes urbans de poblacions 

P.02-Infraestructures d'accessibilitat 

P.03-Sòl protegit o amb limitacions sectorials 

P.04-Àmbits paisatgístics establers, zones de fragilitat especial 

P.05-Planificació urbanística 

P.06-Mapes de realitat socio-demogràfica de l'illa, zones d'activitat turística 

P.07-Inventari de grans equipaments comercials existents 

P.08-Mapes d'àrees servides pels diferents equipaments comercials, centres urbanscomercials 

P.09-Altres equipaments, territorials i urbans significatius. PECMa 

P.10-Oferta d'equipaments comercials existents, per tipus, categories, amb anàlisi quantitatiu i qualitatiu 

P.11-Grau de servei de les diferents poblacions respecte als equipaments comercials 

P.12-Mapes de zones bàsiques de comerç 
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ADDENDA DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

Amb data 2 de març de 2019 s’ha publicat al Butlletí oficial de les Illes Balears la declaració ambiental 
estratègica. Amb el següent text inserit: 
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La DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA conclou: 

 

Per tot l'anterior, es formula la declaració ambiental estratègica favorable respecte el Pla Director 
Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca amb les següents condicions: 

1. S'ha d'establir i incloure la definició de centre comercial al text normatiu. 
2. Hi ha alguna confusió en la definició dels conceptes d'equipament comercial i centre comercial, 

atès que la Llei de comerç no els descriu. No obstant això, són els conceptes que maneja la Llei 
12/2016 d'impacte ambiental. Per tant, i als efectes de la correcta assignació dels projectes en els 
annexos de la Llei d'impacte ambiental, cal que el PECMa precisi, a nivell reglamentari, aquests 
conceptes. 

3. Cal que el PECMa estableixi criteris d'avaluació per al correcte dimensionament dels aparcaments 
dels equipaments comercials d'abast territorial comarcal i insular. S'hauran de valorar els fluxos 
de trànsit motoritzat en relació al volum d'ofertes de places d'aparcament i de la taxa de rotació 
que tinguin. Igualment, el PECMa establirà un percentatge de superfície mínima dels aparcaments 
en superfície que correspongui a zones enjardinades o de naturalització del lloc. 

4. L'àmbit d'afecció de les vies territorials saturades grafiades en la zonificació haurà de ser revisat 
per incorporar punts singulars d'enllaços que actualment queden fora del seu abast i que ja 
presenten problemes circulatoris importants. La implantació de grans centres comercials podria 
agreujar el problema. Aquest seria el cas de trames urbanes amb escassa capacitat d'absorció de 
trànsit, com els accessos des de les autovies de ponent i via de cintura als nuclis de Cala Major i 
Gènova. 

5. S'ha d'incloure en l'articulat de la normativa (articles 53-59) les diferents mesures que figuren en 
el punt 13 de les consideracions tècniques del present informe per minimitzar els impactes sobre el 
medi ambient amb el caràcter que correspongui. 

6. El PDS preveu que els planejaments municipals poden modular la superfície dels equipaments 
comercials en base a raons d'interès general d'abast local i el seu propi model. En el cas dels 
equipaments comercials d'abast territorial comarcal, s'haurà de precisar que la regulació 
municipal, d'acord amb el propi PDS, ha de contribuir a potenciar eficaçment l'activitat comercial 
de proximitat i revitalitzar els centres urbans en les capçaleres comarcals d'Inca i Manacor. 
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Aquestes indicacions han estat incorporades al document que es presenta per a la seva aprovació 
definitiva, en els següents termes: 

 

(1-2) S'ha aclarit el concepte de centre comercial a l'efecte de les referències a la Llei 21 d'impacte 
ambiental dotant de contingut a la següent disposició addicional 7ª 

“Disposició addicional Setena.- Avaluació ambiental (AP) 

1. La submissió i procediment d'avaluació ambiental està regulat per la legislació específica: la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació ambiental, la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'Avaluació 

Ambiental de les Illes Balears, que en el seu Annex II, estableix els supòsits que s'han de sotmetre 

al procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinari o simplificat. 

Amb l'exclusiu objecte d'aclarir la correcta assignació dels projectes que tenen cabuda en aquest 

Pla, i la seva coherència amb els conceptes no definits en la Llei 9/2018 en els seus annexos I i II, 

es considera que la referència a "centre comercial" equival al denominat com "equipament 

comercial d'abast territorial" (EC At), definit a l'Article 13 d'aquest pla "Categories d'Equipaments 

Comercials". 

(3) S'ha clarificat la necessitat de còmput de l'oferta de places d'aparcament com a repercussió de la 
mobilitat generada en l'Annex II 

 

“ANNEX II ESTUDIS DE MOBILITAT GENERADA 

Contingut dels estudis de mobilitat generada. (AP) 

2. Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'avaluar l'increment de mobilitat que 

representen les actuacions previstes en el seu àmbit territorial així com la seva incidència 

sobre les xarxes generals de transport. 

3. Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han de fer una estimació del nombre màxim 

de desplaçaments que es preveu pot generar aquesta implantació, indicant la previsió de 

distribució temporal al llarg del dia i, si és el cas, per dies punta al llarg de l'any i per 

moments de màxima afluència, tant pel que fa a entrades com a sortides, en funció dels 

aforaments màxims. Per a l'estimació mitjana de moviments generats es consideraran els 

següents estàndards mínims: 50 viatges / dia generats per cada 100 m2 de superfície 

computable, 15 viatges / dia generats per cada 100 m2 de superfície auxiliar. Així mateix 

s'haurà d'avaluar la repercussió en la mobilitat en funció de totes les places d'aparcament 

disponibles, implementant el càlcul en 20 viatges / dia generats. Es prendrà en consideració 

la major de les dues estimacions realitzades. “ 

Així mateix s'ha establert un percentatge de superfície mínima dels aparcaments en superfície que 
correspongui a zones enjardinades o de naturalització del lloc. 

S'ha implementat l'article 53 en el qual s'estableixen les obligacions de superfícies no impermeables i el 
seu potencial enjardinament. El text final complet és el següent: 
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Article 53. El consumo de sòl i la seva permeabilitat. (sa) 

4. (EI) La permeabilitat de sòl és un factor d'adequació ambiental rellevant ja que altera i disminueix la 

recàrrega natural d'aqüífers; l'absència o reducció de sòl permeable limita les possibilitats de plantació 

d'elements vegetals i incrementa l'acumulació tèrmica; a més en règims de tempestes i de pluges intenses 

incrementa els problemes d'evacuació d'aigües. No obstant això les superfícies permeables, o altres 

mesures dins de l'anàlisi dels sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS), ofereixen un potencial 

d'enjardinament i de millora de la seva qualitat higrotèrmica, i faciliten les opcions d'intervenció i de 

millora de la qualitat ambiental. Aquestes superfícies permeables es destinaran parcialment a zones 

enjardinades o de naturalització del lloc. 

5. (AP) Per tot això s'estableixen els següents estàndards criteris i condicions pel que fa a la pavimentació de 

les superfícies no edificades de l'interior de la parcel·la:  

a. En el cas de tipologies comercials en edifici exempt, els equipaments comercials han de 

complir el següent índex de permeabilitat, o mesures anàlogues de SUDS, en relació amb la 

mida de la parcel·la: 

i. Un mínim de 10% de sòl permeable a les parcel·les d'ús comercial de 1.500 m2 a 4.000 m2. 

ii. Un mínim del 20% en parcel·les amb un ús comercial entre 4.000 m2 i 25.000 m2. 

iii. Un mínim del 30% en parcel·les amb un ús comercial de superfície total major de 25.000 

m2. 

b. En  els  centres urbans comercials:  

i. En els projectes de reurbanització s'haurà d'estudiar i limitar el procés 

d'impermeabilització de sòl, evitant l'abús de paviments impermeables davant d'altres 

opcions més toves i naturals. 

ii. En el cas de realització de zones d'aparcament en superfície evitarà la seva pavimentació 

total i es procurarà el manteniment sòl permeable i vegetat. 

iii. En el cas de construcció de nous aparcaments subterranis sota espais públics, es 

mantindrà el màxim l'arbrat previ existent, o si fos impossible, s'habilitarà espais amb 

possibilitat de plantació vegetal sobre ell. 
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(4) Es corregeix l'àmbit d'afecció de les vies territorials saturades grafiades en la zonificació mitjançant la 
incorporació de dos punts singulars relatius a enllaços que ja presenten problemes circulatoris 
importants. 

En aquesta situació s'han incorporat dos trams de vies amb problemes de saturació i amb escassa 
capacitat d'absorció de trànsit. Són dos casos: 

 Els accessos des de les autovies de ponent i via de cintura als nuclis de Cala Major i Gènova. 

 El tram de la Ma-19 fins al Palau de Congressos 
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Il·lustració 10. Tram de la Ma-19 fins al Palau de Congressos 

 
Il·lustració 11.  Accessos des de les autovies de ponent i via de cintura als nuclis de Cala Major i Gènova. 
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(5) Incloure en l'articulat de la normativa (articles 53-59) les diferents mesures amb consideracions 
tècniques per minimitzar els impactes sobre el medi ambient amb el caràcter que correspongui. 

S'han implementat alguns articles. S'ha considerat que molts dels aspectes que s'assenyalen són bones 
pràctiques per a la gestió comercial posterior, que no són objecte directe d'aquest document, per això 
s'ha incorporat la nova disposició addicional8ª  

 

Disposició addicional Vuitena.-  Bones pràctiques pera la reducció d’impactes (EI) 

De forma complementària a les exigències normatives descrites en el capítol 2, articles del 52 al 

64, s'inclouen a manera de criteris i bones pràctiques algunes indicacions per minimitzar els 

impactes que es generen: 

 

a. A fi de poder complir les exigències definides a l'article 52, es proposen les següents 

opcions: l'aprofitament de les cobertes per ubicar plaques fotovoltaiques, la 

construcció amb materials aïllants per reduir pèrdues de fred o calor, la creació de 

sistemes de ventilació mecanitzats (regulació d'obertura de finestres), l'ús de 

materials reflectants, l'ús de bombetes LED, l'aprofitament de la il·luminació natural, 

i altres anàlegs. 

b. Pel que fa als residus: fomentar la separació de residus, recollida selectiva (material 

d'oficina, cartutxos d'impressora, etc.), ús de materials reciclats (per bosses de 

compra, per exemple), programes de conscienciació entre els clients, reducció de l'ús 

de plàstic, ús majoritari de paper i altres materials que disposin de certificats de 

sostenibilitat, etc. 

c. Per a una millor gestió de l'aigua es proposen altres mesures com incloure a les 

aixetes, urinaris, i vàters sistemes d'estalvi d'aigua; i accions de reutilització de 

l'aigua en els sanitaris, etc. 

d. Pel que fa a la contaminació lumínica, assenyalar la necessitat de complir amb la Llei 

3/2005, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears, d'acord amb el descrit en el 

seu article 39 i que es desenvolupa en els articles 38 b i 56 d'aquesta normativa. 

e. Per aconseguir una millor integració paisatgística, es recomana l'ús de tècniques 

constructives integradores amb l'ambient; així com el respecte a les condicions de 

publicitat no impactant, etc. 

f. El compliment de la Norma ISO 14001 (Sistemes de gestió ambiental). El fet de 

comptar amb aquest certificat constituiria una prova dels esforços ambientals duts a 

terme per l'equipament comercial, la qual cosa proporcionaria un valor afegit per als 

clients. 

g. Indicadors. En els diferents documents que es desenvolupin (auditoria energètica i 

altres anàlegs), s'establiran indicadors dels aspectes ambientals per poder fer una 

avaluació periòdica i així determinar els punts forts i febles. Aquesta informació serà 

de cabdal importància per a planificar les futures accions conduents a millorar la 

sostenibilitat ambiental i reduir els impactes dels respectius equipaments comercials. 
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(6) El PDS preveu que els planejaments municipals poden modular la superfície dels equipaments 
comercials en base a raons d'interès general d'abast local i el seu propi model. En el cas dels 
equipaments comercials d'abast territorial comarcal, s'haurà de precisar que la regulació 
municipal, d'acord amb el propi PDS, ha de contribuir a potenciar eficaçment l'activitat comercial 
de proximitat i revitalitzar els centres urbans en les capçaleres comarcals d'Inca i Manacor. 
 
S'ha introduït una petita indicació en l'article 19 orientada a mantenir criteris del model territorial  
 
 Article 19. Reforç dels Pols d’equilibri territorial - Inca i Manacor. (AP) 

Per a un millor equilibri territorial s'estableix que les ciutats d'Inca i Manacor són àrees 
d'actuació preferents, ja que tenen una capacitat d'ubicació d'equipaments comercials 
més intensa i estableixen una relació més pròxima amb altres àmbits funcionals de l'illa. 
Per tant l'aplicació en ells de l'article 17.2 ha de ser congruent amb el model territorial 
insular i ha de contribuir a potenciar eficaçment l'activitat comercial de proximitat i 
revitalitzar els centres urbans d'aquestes capçaleres comarcals. 

 

Amb aquestes correccions es compleixen les indicacions de la Declaració Ambiental Estratègica de forma 
plena. 
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