
ART-1: ANEI SERRA DE TRAMUNTANA, valorització i restauració ecològic-
ambiental. 

ART-2: ANEI BARRANCS DE SON GUAL I XORRIGO, valorització i restauració 
ecològic-ambiental. 

ART-3: ANEI MASSÍS DE RANDA, valorització i restauració ecològic-ambiental. 

ART-4: ANEI NA BORGES, valorització i restauració ecològic-ambiental. 

ART-5:. CONNECTORS PAISATGÍSTICS LOCALS. 

ART-6: CONNECTOR PAISATGÍSTIC LINEAL NA BORGES - MASSIS DE RANDA. 

ART-7: CIMENTERA DE LLOSETA, adequació ambiental de l’entorn. 

ART-8: ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL EN ZONES POOT 

ART-9: ÀREES DEGRADADES EN ELS LÍMITS MUNICIPALS 

ART-10: ÀREES I ELEMENTS SINGULARS 

ART-11: OPERACIONS ESTRATÈGIQUES EN ELS TRES NODES TERRITORIALS DE 
L’ILLA (Palma, Inca, Manacor) 

ART-12: CASCS ANTICS DE PALMA, INCA I MANACOR 
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INTRODUCCIÓ A LES ART 1, 2, 3 I 4 
Les ART 1, 2, 3 i 4 engloben una sèrie de propostes que 
tendeixen a la recuperació i preservació dels espais naturals 
protegits de Mallorca. S’hi distingeixen les següents àrees 
d’actuació: 
• Propostes específiques de valoració del medi natural per a 

cada ANEI 
• Realització de projectes de millora territorial o, en tot cas, de 

plans especials, de gestió d’accessos, freqüentació, esbarjo i 
turisme per als espais protegits. 

• Altres actuacions complementàries 
• Gestió i finançament 

Necessitat de Projectes de Millora sobre els ANEIs 
L’existència d’àrees protegides a Mallorca obeeix a un objectiu 
general com és la protecció de la diversitat biològica i 
paisatgística, i dels recursos naturals i culturals associats, així 
com la consecució d’un desenvolupament sostenible integrat en 
el marc de les polítiques sectorials. No obstant això, hi ha 
factors adversos als espais naturals que dificulten aconseguir 
aquest objectiu. 
En primer lloc, el fet que un nombre important de zones 
protegides en el territori es troben molt disperses en l’espai i, en 
molts de casos, són de petites dimensions (més de la meitat no 
superen les 500 ha) i sense connexions, la qual cosa origina que 
el medi natural de Mallorca es trobi molt fragmentat. Entre les 
excepcions a aquesta situació destaca el conjunt natural de la 

Serra de Tramuntana i, en menor grau, la zona nord de les Serres 
de Llevant (Muntanyes d’Artà). En segon lloc, la mancança en 
aquestes àrees d’uns plans que en garanteixin, almenys, un 
nivell de protecció bàsic. Actualment s’assisteix a una 
sobreexplotació turística amb les conseqüents demandes de 
recursos que en resulten d’aquesta activitat (aigua, residència, 
energia, etc.) 
Malgrat que hi ha una protecció urbanística per llei, s’han 
detectat nombroses construccions i autoritzacions il∙legals per a 
la construcció a l’interior de les àrees protegides. Les àrees 
costaneres són les que estan sotmeses a una pressió urbanística 
major, principalment per la creació d’una nova oferta residencial 
i turística, acompanyada de l’oferta complementària. Aquesta 
situació de sobreexplotació afecta directament la preservació 
dels valors de l’illa com a potencial turístic, per la qual cosa és 
necessari el control de les diverses afeccions que l’activitat 
turística té sobre el medi ambient. 
En els darrers anys hi ha un reconeixement de la necessitat 
d’integrar la planificació del conjunt d’espais protegits en un 
marc territorial més ampli que el circumscrit a les àrees que 
s’han de conservar. Dit amb altres paraules, la contribució dels 
espais protegits a la conservació del conjunt del territori 
requereix una planificació de caràcter integrador, una 
coordinació entre el desenvolupament dels sistemes d’espais 
protegits i altres instruments de planificació territorial, i que a la 
vegada repercuteixi favorablement en els interessos de totes les 
persones relacionades amb aquests espais. En aquest sentit, s’hi 
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afegeix un altre aspecte important en considerar que un espai 
natural protegit ha de ser concebut com un projecte compartit, 
de manera que planificar-lo i gestionar-lo impliqui la intervenció 
de les poblacions locals, els usuaris i les organitzacions, i 
existeixi un autèntic compromís de participació. 
Aquest és el cas de Mallorca on el bon desenvolupament d’un 
sistema d’espais protegits seria possible a partir de la concepció 
d’un model territorial integrat que minimitzi la fragmentació i 
l’aïllament d’aquestes àrees. La utilització d’unes altres 
estructures del territori, bé naturals o seminaturals, com les 
àrees d’interès agrari, els torrents o les parets de pedra en sec, 
poden exercir la funció d’eines de connexió entre àrees naturals 
i permetre una conservació natural i cultural del territori. 
Aquestes actuacions, però, impliquen, com s’ha posat en 
evidència, un sistema de protecció actiu amb programes de 
regeneració, recuperació i/o manteniment del medi natural, 
social i econòmic, en què la participació dels ciutadans és 
obligada. 
La forta pressió que l’activitat humana ha exercit sobre la 
naturalesa com a font de recursos ha portat a una degradació 
important del medi que en molts de casos és irreversible. Una de 
les conseqüències ambientals més comunes observades en el 
nostre territori i que es deriven de l’explotació de recursos n’és 
la fragmentació. L’estructura en mosaic que origina l’alternança 
d’àrees naturals amb àrees més o menys alterades presenta una 
dinàmica molt complexa, però a la vegada molt fàcil de predir, ja 
que el manteniment d’una explotació incontrolada dels recursos 

dóna lloc a una regressió contínua de les àrees naturals. És 
evident la necessitat d’aplicar una política de protecció que 

ió. asseguri una bona gestió de la conservac

Espais naturals protegits de Mallorca 

Aquesta és la situació actual a Mallorca, on les accions exercides 
sobre el territori, entre les quals caldria destacar el turisme, han 
originat una més que preocupant fragmentació del medi i han 
posat en perill els valors naturals i culturals de l’illa. Davant 
d’aquesta situació i a partir de la legislació estatal i autonòmica 
balear sobre espais protegits, s’estableixen una sèrie de figures 
de protecció amb l’objectiu de conservar aquestes àrees 
repartides per tot el territori. 
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La regulació de les àrees protegides s’ha de fer des d’una 
perspectiva integradora, ja que una fragmentació excessiva de la 
naturalesa repercuteix negativament en la seva conservació. La 
dinàmica dels sistemes ambientals és més independent de 
l’entorn com majors siguin les seves dimensions espacials; a 
mesura que els sistemes naturals veuen reduïda la seva mida les 
interaccions amb la matriu circumdant s’incrementen i són més 
susceptibles de ser alterats. En aquesta dinàmica fan un paper 
preponderant els diferents elements que caracteritzen cadascuna 
de les àrees i els valors que s’hi volen protegir.   

A) Realització de Plans Especials de gestió d’accessos, d’esbarjo i 
de turisme. 

Es redactarà un Pla Especial per a cada ART per ordenar-la, s’hi 
establiran les directrius d’actuació i es determinarà el seu règim 
d’activitats d’acord amb la disponibilitat d’infrastructures i a la 
capacitat de suport de l’espai sense que suposi una amenaça per 
al medi natural. Es desenvoluparan unes normes generals d’ús 
públic i es regularan l’accés i el desenvolupament d’activitats 
culturals, educatives i recreatives de l’àrea (visites, excursions, 
activitats d’educació ambiental, pic-nic, acampada, etc.) 
Entre les actuacions que s’han de tenir en compte cal citar la 
regulació dels accessos interns a cada ANEI mitjançant la creació 
d’aparcaments dissuasius prop de la zona protegida amb plafons 
informatius al∙lusius, adequar-los i dotar-los d’àrees d’esbarjo, 
habilitar i assenyalar vials i senders per als recorreguts més 

usuals, i prohibir o controlar l’accés per senders o camins que 
suposin una amenaça per a les comunitats i les espècies de la 
zona. 

Així mateix, es recomana l’aplicació de mesures d’educació i 
divulgació ambiental com: 
• Creació d’àrees educatives d’explicació de la zona protegida. 
• Senyalització de senders i edició de fulls divulgadors per a 

cada àrea natural.  
• Edició d’una guia conjunta en vàries llengües amb informació 

completa de totes les àrees naturals d’especial interès, així 
com les possibles xarxes de connexió. 

Amb vista a l’aplicació d’aquestes actuacions es realitzarà un 
programa d’actuació per a cada ART en el qual s’ordenarà l’espai 
i s’hi establiran les directrius d’actuació i les prioritats internes. 
En aquest sentit es recomana donar prioritat a les actuacions 
dins cada ART segons els criteris següents:  
• Actuacions en àrees locals internes que han de ser recobertes 

tant per a l’inici d’una restauració ecològica com per a la 
consecució d’un esquema paisatgístic adequat: regeneració 
dels alzinars, de les formacions vegetals ripàries i de zones 
humides, dels sistemes de dunes i de les comunitats vegetals 
costaneres i litorals en les zones minvades. 

• Actuacions en els hàbitats d’interès comunitari, i 
especialment els de caràcter prioritari. 
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B) Altres actuacions complementàries 
També es recomana tenir en compte en l’aplicació o 
desenvolupament de les mesures anteriors les actuacions 
següents: 
• Delimitació, protecció i vigilància de les àrees protegides. Es 

proposa la creació o dotació d’un servei de guarda amb 
atribucions coercitives en matèria agroambiental, forestal i 
cinegètica que podria actuar de forma coordinada amb el 
SEPRONA. 

• Prevenció i lluita contra incendis forestals. Els incendis 
suposen una amenaça constant per al medi natural de 
Mallorca, fortament agreujats a l’estiu per la coincidència de 
factors com les altes temperatures i les pluges escasses, 
juntament amb una elevada presència humana, la presència 
d’una gran quantitat de combustible mort (i no retirat) en 
determinades àrees, la topografia pronunciada i la presència 
de masses forestals poc adequades al medi i contínues. Es 
produeixen també incendis casuals originats en abocadors o 
àrees amb acumulació de residus humans i també incendis 
de subsòl, molt menys freqüents i en zones higromorfes. 

• Manteniment sostenible. Aquesta actuació s’emmarca dins 
l'àmbit d’accions prioritàries que s’han de realitzar en 
aquelles àrees que per la seva mida, situació, característiques 
i estat actual presenten una elevada vulnerabilitat, o bé que 
hagin estat objecte d’aprofitaments originadors d’alteracions 
o minves en el potencial biòtic i/o d'automanteniment. Les 
mesures principals proposades són: connexió física, 

desenvolupament d’instruments de gestió i finançament i 
requalificació de la figura d’establir concerts de col∙laboració 
entre propietaris i administració. 

C) Gestió i finançament 
La gestió d’aquestes actuacions es podrà realitzar mitjançant 
l’aplicació dels instruments d’ordenació existents (Projecte de 
millora territorial, Plans Especials, Plans de Gestió, etc.) i 
mitjançant acords de col∙laboració entre l’administració 
autonòmica, insular i local. Es recomana la participació 
d’institucions privades i de la societat civil en general. 
El finançament d’aquest programa es podria dur a terme 
mitjançant fons públics o aportacions de les diferents 
administracions, i existeix la possibilitat de cofinançament 
comunitari a través de programes com LIFE-Naturalesa o Interreg 
III. Se’n pot fomentar la realització mitjançant campanyes anuals 
de plantacions amb espècies autòctones i forestals en les ANEI i 
en àrees públiques o d’utilitat pública amb consorcis. En les 
àrees privades amb consorcis hi hauria d’haver un instrument 
per al manteniment, ús i benefici d’aquestes plantacions en el 
futur. Les campanyes podrien ser realitzades per escolars i 
universitaris reunits en camps de treball així com per personal 
de les administracions corresponents. 
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Ju stificació d e les propo stes 
D’acord amb l’art. 37 de les DOT un dels objectius de les 
actuacions que es duen a terme a les ART és la millora del 
paisatge rural, que d’acord amb l’art. 38 es desenvoluparan 
mitjançant Projectes de Millora Territorial que tenen entre els 
seus objectius precisament la pròpia millora del paisatge rural. 
Per aquest motiu s’ha cercat d'entre les zones rurals més 
valuoses, les ANEIs que, cas de ser objecte de Projectes de 
Millora, incidirien més positivament en el paisatge mallorquí; per 
incloure’ls com a ART i garantir d’aquesta manera la màxima 
repercussió dels Projectes de Millora Territorial que s'hi 
desenvolupin. 
Els criteris que s’ha tingut en compte per mesurar l’aportació al 
paisatge han estat: la connectivitat natural interna, el seu grau 
d’interacció amb el territori i la seva diversitat d’hàbitats. Això 
ens ha permès seleccionar quatre ANEIs com els més apropiats. 
Idèntics criteris ens han servit per avançar les mesures que els 
Projectes de Millora Territorial haurien de proposar sobre 
aquests ANEIs. 
Efectivament, durant les etapes de diagnosi i model de Pla 
Territorial es va realitzar una anàlisi de les característiques de 
cada espai protegit a efectes de classificar cada espai en funció 
de la seva aportació a la connectivitat natural interna, el seu grau 
d’interacció amb el territori i la seva diversitat d’hàbitats. Tot 
això ha permès seleccionar quatre ANEIs com les més apropiades 
per definir una sèrie de propostes de gestió més objectives i 

funcionals de cara a la seva valoració i restauració ecològico
ambiental, que són les següents: 

ART-1: ANEI SERRA DE TRAMUNTANA.
ART-2:  ANEI BARRANCS DE SON GUAL I XORRIGO.
ART-3: ANEI MASSÍS DE RANDA.
ART-4: ANEI NA BORGES.

A les pàgines següents s’especifica el compliment dels criteris de
cada un d’aquests ANEIs. 

Propostes particularitzades per a les ART 1, 2, 3,  i  4. 

En cada ART es presentaran els següents apartats: 

- La delimitació de l’àrea. 
- Diagnosi prèvia. 
- Els criteris utilitzats per a l’elecció de l’ANEI 
- El conjunt de propostes particularitzades i la justificació de 

les mateixes. 
- La valoració econòmica de les propostes, que s’ha realitzat 

atenent a l’experiència prèvia de l’equip de treball en 
projectes similars i a l’abast de les actuacions. 
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ART–1 ANEI SERRA DE TRAMUNTANA, valorització i restauració 
ecològic - ambiental 

DIAGNOSI PRÈVIA 

Debilitats - Amenaces Fortaleses Oportunitats 
Medi físic 
Massificació 
Trànsit de vehicles tot 

terreny 
Pressió urbanística 

(urbanització, 
construcció il∙legal, 
parcel∙lació) 

Noves infraestructures 
(túnels, carreteres, 
línies elèctriques) 

Contaminació acústica 
Pressió turística 
Canvi d’ús agrari a ús 

residencial 
Abocaments d’aigües 

residuals 
Abocaments sòlids 
Transvasaments 

d’aigua  
Pedreres 
Nivells d’erosió elevats 
Propietats privades  

Riquesa patrimonial 
Alt nivell de protecció: 

inclous unes quantes 
ZEPA i LIC 

Cims i barrancs de 
baixa accessibilitat 

Nombroses marjades 

Ordenació global de 
les activitats 

Unitat de gestió 
Ordenació de turisme 

de muntanya 
Desenvolupament del 

turisme rural i de 
l’agroturisme  

Recuperació de 
pedreres 

Aprofitament recreatiu 
(zones d’acampada, 
etc.) 

Recuperació de 
marjades 

Flora 
Incendis 
Abocament de residus 

Presència d’espècies 
endèmiques, 
protegides i 

sòlids  d’interès 
Obertura de vials 
Abandó de cultius 
Envelliment de cultius 

arboris 
Trànsit de vehicles de 

tot terreny 
Explotació forestal 

intensa 
Presència de 

processionària en 
taques de pinar 

Excessiva concurrència 
Fauna 
Excessiva concurrència 
Parcel∙lació 
Transvasaments 

d’aigua 
Pedreres 
Abocaments d’aigües 

residuals 

Presència d’espècies 
endèmiques, 
protegides i 
d’interès 

Espècies 
emblemàtiques 
(Ferreret, Voltor 
Negre i Àguila 
pescadora) 

Processos ecològics  
Elevada fragmentació 

Gran dimensions 

Foment d’activitats 
didàctiques i 
científiques 

Paisatge degradat per 
incendis 

Abandonament de 
cultius  

Arquitectura no 
tradicional 

Grans panoràmiques 
Alta qualitat i diversitat 

del paisatge 

Foment i recuperació 
de cultius 
tradicionals 
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La fragmentació d’usos a la Serra de Tramuntana es pot convertir 
en una de les seves principals amenaces, tot i que si es considera 
un espai continu i coherent pot ser gestionat en conjunt de manera 
eficaç.  
La construcció és una de les amenaces més importants al llarg de la 
costa de la Serra. Algunes edificacions no respecten la delimitació 
d’usos establerta per la Llei de Costes, la contaminació acústica 
derivada d’aquesta activitat és palesa a moltes de zones de la costa 
i, puntualment, es produeixen nivells elevats de pols en suspensió. 
Aquesta contaminació atmosfèrica també afecta la vegetació ja que 
queda coberta per una capa que la pot afectar seriosament. 
La vegetació gaudeix d’un estat general de conservació molt bo 
gràcies a la baixa accessibilitat que té la zona. El risc d’incendis és 
considerable per la continuïtat de la vegetació i l’orografia no 
facilita les tasques d’extinció. L’abandó dels cultius de fruiters a les 
marjades propicia que aquestes siguin colonitzades per la vegetació 
natural. La recuperació dels cultius tradicionals a les marjades és 
una bona oportunitat per potenciar les activitats tradicionals i 
augmentar l’atractiu per al turisme rural ja que el visitant es pot 
integrar plenament en les tasques diàries (agroturisme). 
La fauna de la Serra de Tramuntana és molt diversa i hi ha espècies 
de gran importància i capaces de mobilitzar fons per protegir el 
medi ambient. En destaca el ferreret, amfibi endèmic de la Serra de 
Tramuntana i una autèntica relíquia de la fauna. També és possible 
detectar-hi la presència de rapinyaires amenaçades en l’àmbit 
europeu, el voltor negre i l’àguila pescadora. Les principals 
amenaces per a aquestes espècies són l’excessiva presència 
humana, que afecta principalment les dues espècies d’aus, ja que el 
ferreret viu en barrancs de difícil accés. Això no obstant, cal 
garantir que als escassos barrancs on viu es mantingui la qualitat 

de l’aigua, necessària perquè es desenvolupi, i cal evitar que s’hi 
facin activitats que els puguin afectar (descensos). 

CRITERIS: 

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

PROPOSTES I JUSTIFICACIONS 

Unitat de gestió conjunta amb àrees protegides contigües.
Reduir la fragmentació als vessants de la Serra de Tramuntana unint
àrees naturals aïllades, com ara el puig de Maria, la serra de Son Fe, 
el puig de Sant Martí, el cap Andritxol, el cap des Llamp i es Saluet, 
a aquest sistema.
Foment d’activitats didàctiques i científiques
La gran diversitat d’hàbitats naturals i seminaturals (sistemes
tradicionals) confereixen a aquest espai una potencialitat enorme
per al desenvolupament d’aquest tipus d’activitats. 
Desenvolupament del turisme ecològic, rural, cultural i sostenible
Les grans dimensions i la gran varietat d’ambients naturals i punts
d’interès cultural fan de la Serra de Tramuntana un dels principals
espais per al desenvolupament del turisme sostenible. 
Foment i recuperació de cultius tradicionals:
Canvi d’usos del territori i marcada tendència a l’abandó de cultius
tradicionals amb la conseqüent pèrdua de valors culturals.

Ordenació d’accessos i usos:
Escassa regulació de les activitats en l’interior de l’àrea natural.
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Gran proliferació de vials i trànsit incontrolat de persones i vehicles, VALORACIÓ ECONÒMICA 

principalment en les zones de major fragilitat. 
Programa de protecció i potenciació d’espècies emblemàtiques
(ferreret, voltor negre i àguila pescadora): 
Espècies amenaçades en l’àmbit europeu. Cal destacar-ne el
ferreret, un amfibi endèmic de la Serra de Tramuntana. 
Recuperació de marjades:
L’abandó dels cultius de fruiters en marjades està propiciant-ne la 
colonització per la vegetació natural i el deteriorament, que
agreugen els problemes de pèrdua de sòl i d’erosió, ja ben
pronunciats a l’àrea de la Serra de Tramuntana.
Recuperació de pedreres:
Gran impacte en el paisatge per l’abandó de l’activitat extractiva. 

Pla de Connexió amb Àrees Naturals Pròximes 12.000 € 
Foment d’activitats didàctic científiques 150.200 € 
Pla de Foment del Turisme Ecològic, Rural, Cultural i 
Sostenible 78.100 € 
Foment i recuperació d’usos i cultius tradicionals 300.500 € 
Pla d’Ordenació d’Accessos i Usos 450.800 € 
Programa de protecció i potenciació del ferreret 54.100 € 
Programa de protecció i potenciació del voltor negre 90.100 € 
Programa de protecció i potenciació de l’àguila 
pescadora 66.100 € 
Programa de Recuperació Ecològica de Marjades 210.300 € 
Pla de Recuperació de Terrenys Afectats per Activitats 
Mineres 408.700 € 
TOTAL 1.820.900 € 

RUTA DE LA PEDRA EN SEC 

Com a actuació específica aïllada cal destacar la ruta de la pedra en 
sec, promoguda pel Consell de Mallorca, com a element vertebrador 
de gran part de la Serra de Tramuntana, descrita en la memòria 
d’aquest Pla Territorial i que podrà ser objecte de desenvolupament 
a través d’un projecte de millora territorial específic o d’un pla 
especial. 
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ART–2 ANEI BARRANCS DE SON GUAL I XORRIGO, valorització i 
restauració ecològic ambiental. 

DIAGNOSI PRÈVIA 

Debilitats – Amenaces Fortaleses Oportunitats 

Medi físic 
Nivells erosius 

elevats o molt 
elevats 

Pedreres 
Pressió urbanística 
Contaminació sonora 

Obertura de vials 
Abocament de 

residus sòlids 

Torrents,  basses 
temporals 

Relleu abrupte 
Nombrosos punts 

d’interès cultural 
(coves, cases…) 

Dinàmica càrstica 

Desenvolupament de 
les activitats 
turístiques i 
recreatives 

Interès 
didacticocultural 

Flora 
Obertura de pistes 
Incendis 
Neteja de matolls 
Pertorbacions locals 

Ric en espècies 
endèmiques i 
d’interès 

Gran diversitat de 
matoll 

Fauna 
Caça incontrolada i 

furtius 
Contaminació 

agrària difusa i 
verins 

Freqüentació 
excessiva 

Estructura complexa 
d’interès com a 
refugi de fauna 

Processos ecològics 
Alta relació 

perímetre/superfí 
cie 

Mida gran 

Connexió con P. de 
Son Seguí i 
possible connexió 
amb penya
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segats protegits 
Paisatge 
Paisatge agropecuari 
Proximitat a Palma 
Canvis d’usos de sòl 

Interès paisatgístic Pla d’ordenació 
d’accessos i usos 

Constitueix una extensa àrea de barrancs dominats per màquia 
d’ullastre molt pròxima a Palma. Dedicat principalment a la 
ramaderia ovina i a la caça. 
Les principals amenaces sobre l’estat de conservació de les 
varietats del medi físic són l’existència de nivells erosius elevats i 
molt elevats, l’obertura de vials, els abocaments sòlids i la pressió 
urbanística. També hi ha una certa activitat extractiva basada en la 
pedra de marès que es realitza mitjançant nombroses pedreres de 
petites dimensions. Cal destacar la contaminació sonora a l’interior 
dels barrancs per la proximitat de vies de comunicació amb una 
intensitat de trànsit rodat elevada. 
La vegetació presenta un estat de conservació general acceptable, 
encara que hi ha puntualment zones amb impactes que poden 
produir pertorbacions greus. Es tracta en general de petits 
moviments de terra (excavacions, aplanacions, neteges de matoll, 
parcel∙lacions, punts d’abocament de residus sòlids i obertura de 
vials nous). La vegetació actual presenta una elevada capacitat de 
regeneració i per tant s’aconsella que la restauració de les zones 
afectades es limiti a l’eliminació de l’acció i a permetre’n la 
regeneració natural sense realitzar majors intervencions sobre la 
vegetació. 
La fauna presenta un valor alt, en gran mesura per l’existència 
d’escarpes rocalloses en els llits dels torrents que per la difícil 

accessibilitat tenen una concurrencia baixa. La fauna és diversa i 
destaca la presència de quiròpters i de rapinyaires. Les amenaces 
principals es poden sintetitzar en l’obertura de vials, l’excessiva 
presència humana, la caça incontrolada i furtiva, els incendis i la 
contaminació agrària difusa. El manteniment dels usos ramaders en 
la zona és de gran importància, fonamentalment perquè l’existència 
de basses creades per a l’ús com a abeurador es converteixen en 
petites zones humides que mantenen una vegetació i una fauna 
característiques de gran valor. Aquests usos aporten un caràcter de 
gran interès al paisatge. 
El desenvolupament de les activitats turístiques i recreatives haurà 
d’aprofitar els importants recursos culturals i les infraestructures 
existents com són el Destacament de Puntiró, bars i restaurants, 
etc. Hi ha una forta pressió urbanística (parcel∙lacions i 
urbanitzacions) en els marges de les carreteres que travessen 
l’espai protegit. Seria convenient controlar l’accés de Son Gual i els 
camins que passen pels fons dels barrancs que són utilitzats per a 
sendes a peu. 
A causa de les dimensions i de l’existència d’ANEIs de menor 
extensió (Son Cós, Garriga de Son Caulelles i Puig de Son Seguí), 
podria actuar com a zona d’agregació per a aquests espais, 
augmentar-ne la connectivitat i facilitar-ne la conservació. La 
connexió entre aquest espai i el massís de Randa permetria crear un 
gran espai en l’interior de l’illa que actuaria de referent per a la 
conservació. 
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CRITERIS VALORACIÓ ECONÒMICA 

Aportació a la connectivitat natural interna de l’illa: molt alta. 
Índex d’hàbitat: mitjà.
Índex d’interacció: molt baix. 
Valor natural: vegetació escleròfil∙la. 

PROPOSTES I JUSTIFICACIONS 

Connexió amb el puig de Son Seguí i amb el Massís de Randa a 
través del barranc Gran: 

Àrees interiors de mida gran amb importants valors naturals i 
connectades pel barranc Gran. 

Desenvolupament sostenible de les activitats turístiques i 
recreatives: 

Minimitzar el possible impacte de les activitats derivades del 
turisme en l’àrea natural a causa del desplaçament incontrolat de 
vehicles i persones. 

Interès didàctic cultural: 

Importants valors naturals, tant ecològics com geològics. Proximitat 
a Palma. 

Pla d’ordenació d’accessos i usos: 

Escassa regulació de les activitats en l’interior de l’àrea rural, 
principalment en aquelles zones de major fragilitat, així com dels 
accessos al trànsit rodat. 

Pla de Connexió amb Àrees Naturals Pròximes 3.000 € 
Pla de Foment del Turisme Ecològic, Rural, Cultural
 i Sostenible 30.000 € 
Foment d’activitats didacticocientífiques 90.100 € 
Pla d’Ordenació d’Accessos i Usos 45.000 € 
TOTAL 168.100 € 
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ART–3 ANEI MASSÍS DE RANDA, valorització i restauració ecològic DIAGNOSI PRÈVIA 

ambiental 
Debilitats - Amenaces Fortaleses Oportunitats 
Medi físic 
Abandó d’explotacions 

agrícoles 
Augment d’ús 

residencial en zona 
rural 

Densitat de la xarxa 
vial 

Trànsit de vehicles tot 
terreny 

Pressió urbanística en 
ARIP 

Contaminació agrària 
difusa 

Pedreres 
Abocaments al torrent 

de Randa 
Nivells erosius elevats 

(en Puig de Randa) 

Baix nivell de població 
Llocs d’interès turístic 
Bones vies de 

comunicació 
Arenoses d’interès 

geològic 
Riquesa arqueològica i 

cultural 

Pla d’ordenació o 
gestió 

Activitats esportives 
d’aire lliure 
(parapent en el Puig 
de Randa) 

Pla de prevenció 
d’incendis 

Flora 
Incendis 
Erosió 
Abocaments 
Neteja de sota bosc de 

l’alzinar 
Construccions 

Espècies rupícoles 
d’interès 

Difícil accés a penya-
segats 

Massa forestal densa 
Presència d’espècies 

endèmiques, 
protegides i d’ 
interès 

Plans de regeneració 
forestal (en zones 
erosionades després 
d’incendis) 
especialment alzinar 

Pla de prevenció de 
incendis 

Fauna Barrancs i cims de 
Incendis difícil accés 
Abocament de residus Massa forestal densa 

sòlids com a refugi de 
verins contra fauna 
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depredadores 
Construccions il∙legals 
Accessos, trànsit de 

vehicles 
Afluència turística 

massiva 
Activitat cinegètica 

intensa 

Espècies de interès 
(Myotis myotis) 

Processos ecològics 
Àrea de gran diversitat 

interna 
Aïllament 

Gran extensió 

Proximitat amb els 
barrancs de Son 
Gual i Xorrigo 
(possible corredor: 
barranc Gran) 

Paisatge agrari 
Paisatge tradicional 
Pedreres Nucli urbà històric Foment de turisme 
Degradat per incendi (Randa) rural sostenible 

Grans panoràmiques 

El massís de Randa constitueix una àrea natural que alterna zones 
de vegetació natural, en les àrees de muntanya, i zones agrícoles 
tradicionals. Es troba inclosa en el Pla de Mallorca, comarca 
tradicionalment agrària i de poca tradició turística. No obstant això, 
els darrers anys s’observa una recessió de les activitats agrícoles i 
un augment de l’ús residencial (inclòs el turisme rural) en la zona, 
la qual cosa fa necessària una bona gestió de l'espai per assegurar-
ne la conservació. Entre les principals debilitats i amenaces presents 
a l’àrea natural per a les variables de medi físic són els elevats 
nivells erosius que hi ha en una gran part de l’àrea natural, i 
l’increment dels incendis ocorreguts que eliminen la coberta 
vegetal. La realització d’abocaments d’aigües residuals i de sòlids 
als llits poden constituir un problema per a la qualitat de les aigües 
en moltes de zones de l’àrea. Igualment, la realització d’activitats 

extractives i la proliferació de construccions en les zones forestals 
del ARIP són també de gran importància.
Els incendis constitueixen el principal problema per a la vegetació.
La regeneració és possible però a causa de la riquesa de les
comunitats les etapes de successió queden empobrides en
espècies. El procés de regeneració es pot veure perjudicat
notablement per les elevades taxes de pèrdua de sòl. Les neteges
del sotabosc poden dificultar la regeneració natural de l’alzinar i la
seva realització, si cal, s’hauria de incloure en el marc d’un pla de
prevenció d’incendis. La realització de construccions constitueix
una altra important amenaça per a la vegetació.
A l’interior de l’ANEI hi ha diferents punts d’interès cultural,
històric, artístic, arqueològic i etnològic, amb una afluència massiva
de visitants al Santuari de la Mare de Déu de Cura, i una afluència 
alta a sa cova Vella, la Colònia de s’Heretat i pedreres de Galdent.
Aquests recursos juntament amb els valors naturals de l’àrea
constitueixen una oportunitat per a desenvolupar un turisme no
massificat, compatible amb la conservació dels recursos naturals.
No obstant això, l’activitat turística augmenta la freqüentació i s’ha
de considerar com un risc addicional en el pla de prevenció
d’incendis (recentment produïts en el Massís de Randa i el Puig de
Galdent). 

CRITERIS

Aportació a la connectivitat natural interna de l’illa: molt alta. 
Índex d’hàbitat: mitjà.
Índex d’interacció: molt baix. 
Valor natural: vegetació escleròfil∙la 
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PROPOSTES I JUSTIFICACIONS VALORACIÓ ECONÒMICA 

Connexió amb els barrancs de Son Gual i Xorrigo:
Àrees interiors de grans dimensions amb valors naturals importants
i connectades pel barranc Gran.

Pla d’ordenació i gestió:  
El turisme i diverses activitats tradicionals (agricultura, mineria,
etc.) condicionen la conservació de l’àrea natural.

Activitats recreatives a l’aire lliure: 
Ofereix grans possibilitats per al desenvolupament d’aquest tipus
d’activitats.
Plans de regeneració forestal: 
Zona molt degradada per incendis, especialment de l’alzinar, i 
nivells d’erosió elevats. 

Foment de turisme rural i cultural sostenible: 
Entorn rural compatible amb activitats turístiques variades.
Pla de prevenció d’incendis: 
Massa forestal densa i contínua.

Pla de Connexió amb Àrees Naturals Pròximes      18.000 € 
Redacció de PORN i PRUG 30.000 € 
Pla Especial d’Ordenació de l’Ús Recreatiu a l’Aire 
Lliure 21.000 € 
Pla Especial de Restauració Forestal 72.100 € 
Pla de Foment del Turisme Ecològic, Rural, Cultural
 i Sostenible 24.000 € 
Pla de Prevenció d’Incendis 12.000 € 
TOTAL 177.100 € 
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ART–4 ANEI NA BORGES, valorització i restauració ecològic DIAGNOSI PRÈVIA 

ambiental 
Debilitats – Amenaces Fortaleses Oportunitats 

Medi físic 
Alts nivells d’erosió Restauració de las 
Extracció d’àrids Baixa concurrència pedreres 
Abocament de residus Jaciments arqueològics Desenvolupament de 

sòlids un turisme cultural 
Camp de golf a Rotana 

Flora 
Extracció d’àrids 
Incendis 

Presència d’espècies 
protegides i 
d’interès 

Presència de barrancs 
de difícil accés 

Presència de zones 
humides 

Gran capacitat de 
regeneració 

Fauna 
Incendis 
Extracció d’àrids 
Obertura de vials 
Trànsit de vehicles tot 

terreny 
Abocament de residus 

sòlids 
Furtius 
Recol∙lecció il∙legal de 

tortuga mediterrània 

Presència d’espècies 
endèmiques 

Activitat cinegètica 
extensiva 

Processos ecològics 
Alta relació 

perímetre/superfície 

grans dimensions 
Contigu amb sa Canova 

d’Artà 

Unitat de gestió amb sa 
Canova d’Artà 

Paisatge 
Extracció d’àrids 

Alta bellesa 
paisatgística 

Restauració de les 
pedreres 
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L’àrea Natural de Na Borges és un espai protegit de gran extensió 
que s’organitza al voltant del curs mitjà del torrent de s’Avall (o de 
na Borges). L’accessibilitat és de moderada a baixa, concorrent la 
presència de cavitats i cursos encaixonats i una densitat alta de 
carreteres. La visita és baixa i es limita, fonamentalment, a vehicles 
en trànsit. Aquestes circumstàncies han facilitat una fauna i 
vegetació en bon estat de conservació amb només alguns 
problemes puntuals per l’existència de pedreres per a l’extracció 
d’àrids i l’alta probabilitat d’incendis. La vegetació té una elevada 
capacitat per regenerar-se i aquests impactes tenen un abast 
limitat. La fauna, no obstant això, es pot veure afectada en major 
mesura per aquestes activitats, així com pels abocaments de 
residus sòlids, caça i recol∙lecció il∙legal d’espècies, obertura de 
vials i trànsit de vehicles tot terreny. 

Seria d’interès cessar definitivament l’activitat de les pedreres, 
clausurar l’abocament de residus sòlids en el puig de Son Sureda i 
eliminar els abocaments il∙legals en punts d’espai protegit. La 
vegetació es recuperaria sense necessitat d’intervenir-hi. Això 
milloraria l’estat de conservació del medi natural i augmentaria 
notablement l’atractiu paisatgístic, que conjuntament amb els punts 
d’interès cultural podria ser la base per desenvolupar un turisme de 
baixa intensitat compatible amb l’alt nivell de protecció que 
requereix aquesta àrea natural. 

Les activitats realitzades en l’interior d’aquest espai (caça, 
pasturatge, agricultura) no sembla que produeixin impactes dignes 
de mencionar-se, encara que existeixen altres activitats que poden 

afectar-lo, com és el desenvolupament d’equipaments turístics en
les proximitats com el camp de golf de Rotana. 
La continuïtat entre na Borges i sa Canova d’Artà es realitza a través
de la conca del torrent de s’Avall o de na Borges. Resultaria 
d’interès la fusió administrativa d’aquestes àrees naturals o
almenys la gestió integrada dels dos espais. 

CRITERIS

Aportació a la connectivitat natural interna de l’illa: molt alta
Índex d’hàbitat: molt baix. 
Índex d’interacció: molt baix. 
Valor natural: matoll escleròfil 

PROPOSTES I JUSTIFICACIONS 

Connexió i creació d’una unitat de gestió amb sa Canova d'Artà:

Comparteixen la conca hidrogràfica del torrent de na Borges.

Restauració de les pedreres:
Gran impacte ambiental per l’abandó de les cubetes d’extracció,
algunes de les quals són utilitzades com a abocadors.

Desenvolupament d’un turisme cultural i sostenible:
Presència de nombrosos punts d’interès i ecosistemes característics
de l’illa. 
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VALORACIÓ ECONÒMICA 

Pla de Connexió amb Àrees Naturals Pròximes 6.000 € 
Pla de Recuperació de Terrenys Afectats per 
Activitats Mineres 72.100 € 
Pla de Foment del Turisme Ecològic, Rural, Cultural 
i Sostenible 9.000 € 
TOTAL 87.100 € 
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ART 5 CONNECTORS PAISATGÍSTICS LOCALS 
Descripció 
L’operació dels connectors consisteix a crear passos elevats de 
fauna sobre l’autovia PM-27 Palma-Inca, la carretera C-713 Inca-
Alcúdia i la C-175 Palma-Manacor. 
Objectius 
∙ Evitar l’aïllament entre espècies a un costat i a l’altre de les vies 

de trànsit, així com minimitzar les possibles afectacions a 
espècies escasses o protegides. 

∙ Recuperar la percepció de les petites muntanyes que, com que 
han estat tallades per les vies de trànsit per reduir-ne els 
pendents, són primordials per comprendre de manera 
diferenciada les distintes comarques mallorquines i per 
percebre de manera seqüenciada la bellesa del territori. 

Justificació de l'ART 
Hem considerat l’àrea dels connectors paisatgístics com a ART per 
respondre al que disposa l'art. 28 de les DOT sobre la delimitació 
de les ART a zones on la qualitat de les infraestructures facin 
necessària la rehabilitació d'elements singulars que suposin un 
deteriorament de la qualitat ambiental o paisatgística de la zona. 
Efectivament la segmentació paisatgística que produeix en el 
paisatge l’autovia PM-27 Palma-Inca, la carretera C-713 Inca-
Alcúdia i la C-175 Palma-Manacor, específicament en els punts que 
s’indiquen més endavant, fan necessària una rehabilitació 
paisatgística que és la proposada en aquesta ART 
Concretament s'han tingut com a criteris per a l'elecció dels punts a 
delimitar com a ART que haguessin sofert una deterioració de la 
fauna i de la topografia: 

1. L’existència d’una coberta vegetal amb més potencial de 
fauna (indicades en verd en els mapes). 

2. L’existència de talls en trinxeres sobre el territori amb cotes 
entre el vial i els dos marges d’almenys 5 metres. 

Aquestes dues condicions persegueixen, per una banda, que els 
passos se situïn a llocs on puguin complir l’objectiu d’evitar 
l’aïllament d’espècies i, per una altra banda, aconseguir que els 
passos de fauna siguin sempre passos elevats situats en zones on 
el fet de construir-los suposi la recuperació dels perfils i el paisatge 

i

i
ini

original de les pet tes muntanyes. 

4.1 Son Cos   4.2 Xorr go 
4.3 B comprat-Randa 4.4 Torrent de Búger 
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El desenvolupament de l'ART ha d'anar acompanyat tant d'un 
projecte d'execució que resolgui el pas de la fauna i restauració 
paisatgística, com per estudis del medi físic que s’han d’enfocar 
cap a la fauna silvestre a partir del coneixement taxonòmic i de la 
distribució d’espècies, tenint en compte que la fauna està fortament 
lligada a la coberta vegetal, a la presència d’aigua i a altres factors 
del medi. 
Aquests estudis s’hauran de centrar en els que, consideram, són els 
tres principals efectes que les vies de trànsit tenen sobre la fauna: 

1. Efecte barrera sobre la dispersió o els moviments locals. Es 
produirà a causa de la mobilitat de la fauna, ja que moltes 
espècies utilitzen diferents zones del territori per fer els 
seus cicles vitals, diaris o estacionals. Aquest efecte és 
especialment pronunciat en el cas de les autopistes amb 
tancament. Els grups més sensibles són els vertebrats, els 
rèptils, el mamífers i els invertebrats. Els mamífers formen 
un grup molt sensible perquè a causa de l’amplitud del seu 
domini vital pot produir-se un aïllament entre poblacions. 
Igualment pot ser molt important l’efecte sobre espècies 
escasses o protegides.  

L’anàlisi de l’afectació al conjunt d’espècies acollides en algun 
tipus de protecció correspon a professionals qualificats. A partir 
de l’estudi de les accions del projecte així com de la situació 
actual i de l’evolució de l’entorn de les obres, es podrà estimar 
el risc de desaparició d’espècies protegides. 
2. L’augment d’accessibilitat introduït per la via genera un 

augment de la freqüentació humana pels voltants i 
naturalment un increment de la pressió cinegètica (legal o 
il∙legal). 

3. Risc d’atropellaments d’animals. És important quantificar 
l’increment de l’accidentalitat deguda als animals que 

travessen la calçada, fet que produeix taxes de mortalitat 
altes en determinades poblacions. 

Gestió i finançament 
El finançament d’aquests connectors paisatgístics locals recauria 
preferentment sobre les administracions competents en matèria de 
medi ambient i carreteres, i s’hi podrien veure implicades les de 
turisme. 
Per gestionar-los es recorreria a la redacció que fes l’administració 
actuant dels quatre Projectes de Millora Territorial amb qualsevol de 
les formes admeses en dret.    
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ART 6. CONNECTOR PAISATGÍSTIC LINEAL NA BORGES 
MASSÍS DE RANDA 
Descripció 
Amb aquest projecte es volen unir paisatgísticament unes àrees 
separades mitjançant connectors paisatgístics lineals.  

Justificació de l'ART 
D'acord a l'art. 37 de les DOT un dels objectes de les actuacions 
que portin a terme les ART pot ser la millora del paisatge rural, que 
d'acord amb l'art. 37 se desenvoluparien mitjançant Plans de Millora 
Territorial que tenen entre els seus objectes precisament la pròpia 
millora del paisatge rural. 
Per això s'ha cercat la zona rural de Mallorca la millora paisatgística 
de la qual més podia repercutir positivament en el paisatge 
mallorquí per a incloure-la com ART i garantir d'aquesta manera la 
màxima repercussió dels Projectes de Millora Territorial que s'hi 
desenvolupin. 
A l'efecte a continuació s'explica el mètode de selecció portat a 
terme per a escollir el connector paisatgístic lineal entre Na Borges i 

el Massís de Randa com el més adequat per a ser delimitat com 
ART. 
Metodologia de selecció 
S’han analitzat les àrees de Mallorca que són susceptibles de 
fomentar la connexió paisatgística amb el criteris següents per fer-
ne una descripció geogràfica: 
Criteri de possibilitat: Que sigui possible unir àrees naturals a 
través de territoris que tinguin característiques ambientals similars 
a aquelles àrees o que comparteixin un recurs o un valor natural, 
com és el cas d’una mateixa conca hidrogràfica o simplement 
proximitat geogràfica.  
Criteri de delimitació: Aquelles àrees que per la seva mida, situació, 
característiques (com zones d'arbrat de secà, ...) i estat actual 
presentin una elevada vulnerabilitat; o bé que hagin estat objecte 
d'aprofitaments originadors d'alteracions o minvaments en el seu 
potencial biòtic i/o d'automanteniment 
Criteri de globalitat: L’objectiu de la proposta és aconseguir 
recuperar la cohesió del paisatge i reduir la fragmentació actual 
davant els talls radiocèntrics originats per l’estructura radial entorn 
de la capital. Mitjançant les unions de les zones de Tramuntana 
arc de Palma - sa Marina - Randa - Llevant - Artà s’aconsegueix 
unir en un tot integrat importants sistemes naturals de l’illa que es 
reforcen amb un entrellaçat més dens amb les unions de Son Real 
na Borges - Sineu - puig de Santa Magdalena - Tramuntana, 
passant Sineu juntament amb na Borges - Solleric - Pina - es Rafal 
Garcés a ser l’epicentre de tot el sistema.  
Mitjançant aquests criteris es varen definir tots els possibles 
connectors lineals. 
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3.3 

3.7 

3.6 

3.14 

3.4 

3.5 

3.2 

3.1 

3.10 

3.13 3.12 

3.11 

3.9 

3.8 

Selecció 
A l’efecte de centrar les actuacions de les ART sobre algun dels 
possibles connectors, s’han avaluat tots amb dos índexs: a) 
l’increment que la realització del connector suposaria en la qualitat 
paisatgística de l’illa, b) la capacitat de connectivitat entre àrees 
naturals d’especial interès de Mallorca de manera que les àrees 
connectades, per la seva mida o disposició, suposin un increment 
qualitatiu de la seva capacitat biològica. 
Com a resultat d’aquesta valoració, s’ha escollit el connector 
paisatgístic lineal de na Borges - Massís de Randa. 

Índex 
paisatgístic 

Índex de 
connectivitat 

3.1-ARC DE SINEU 3 1 4 
3.2-ARC DE PALMA 3 2 5 
3. 3-LLUCMAJOR 2 2 4 
3. 4-CAMPOS 3 1 4 
3. 5-RANDA-LLEVANT 3 1 4 
3. 6-LLEVANT 1 1 2 
3. 7-CALICANT MAR 1 2 3 
3. 8-SON REAL-TRAMUNTANA 2 1 3 
3. 9-POLLENÇA 1 1 2 
3. 10 INCA 1 1 3 
3. 11-NA BORGES-RANDA 3 3 6 
3. 12- NA BORGES-CALICANT 
MAR 

3 2 2 

3. 13- SON REAL   BORGES
SINEU 

1 1 2 

3. 14- RAFEUBETX 2 1 3 
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Proposta 
Amb aquest projecte es pretén reforestar i recuperar 
paisatgísticament l’àrea de Mallorca que separa el Pla de la zona de 
Llevant i que uniria l’ANEI de na Borges amb l’ANEI del Massís de 
Randa i el de Son Gual i Xorrigo, i el d’aquest amb el de la Serra de 
Tramuntana —a través del futur parc metropolità de l’arc de Palma. 
Aquest connector paisatgístic és clau per aconseguir una connexió 
natural des de la Serra de Tramuntana fins a la península d’Artà, i 
millorarà el paisatge i l’estructuració dels espais naturals que hi ha 
a l’illa. 
∙ Definició en cinc tipus d’àrees dins les propostes d’aquesta 

ART, o contigües a aquesta, en coordinació amb l’administració 

competent en matèria de monts i els propietaris privats: a) les 
àrees que actualment siguin monts públics o privats, b) les que 
puguin quedar definides com a monts segons la futura 
repoblació o transformació en terrenys forestals, c) altres àrees 
sense ús actual agropecuari però on o bé vegetin espècies 
arbòries característiques del cultiu agrícola o que varen ser 
objecte d’aquest o bé hagin estat destinades al manteniment 
del ramat, d) àrees sense ús actual agropecuari i que no s’hagin 
cobert apreciablement amb espècies arbòries o arbustives, e) 
les àrees amb ús actual agropecuari.  

∙ Redacció d’un pla especial a càrrec de l’administració competent 
en ordenació del territori que reguli les diverses ajudes i 
incentius que s’han d’establir en cada una d’aquestes cinc 
àrees, amb l’objectiu final de dur a terme un projecte progressiu 
de naturalització, millorar el paisatge d’aquesta zona i 
estructurar amb ordre el territori insular.  

∙ El pla especial establirà un organisme de gestió del connector 
lineal que estaria compost per l’administració d’ordenació del 
territori, la de medi ambient, la forestal, l’agrícola i els titulars 
dels terrenys. Aquest organisme tindrà la funció de suport o de 
promotor en l’elaboració de projectes i plans de naturalització 
del connector, d’execució, de difusió de l’associacionisme i de 
divulgació de mètodes de silvicultura racional. A més es 
tractaria que fos un òrgan de suport per elaborar informes 
respecte de la tramitació i l’aprovació de projectes i plans de 
naturalització. 

El connector paisatgístic lineal na Borges – Randa igualment ha de 
ser, per tant, un receptor de projectes i d’ajudes per desenvolupar-
se cap a estats evolutius de més valor ecològic.  
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∙ Redactar projectes concrets de millora i de naturalització del 
connector paisatgístic. 

∙ Donar prioritat a aquest connector lineal per ser receptor de les 
ajudes per mantenir cultius arboris per a funcions ambientals i 
paisatgístiques. 

∙ Donar prioritat a aquest connector lineal per ser receptor de les 
ajudes establertes en el Reglament (CE) 1257/1999, del Consell 
de 17 de maig, sobre ajudes al desenvolupament rural a càrrec 
del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA), que 
estableix la concessió de subvencions a fons perdut per a la 
reforestació de terres agrícoles, que poden incloure els costs de 
plantació, una prima anual per hectàrea reforestada per cobrir 
els costs de manteniment durant un període de fins a cinc anys i 
una prima anual per hectàrea per cobrir durant un període 
màxim de vint anys les pèrdues d’ingressos que suposa la 
reforestació d’aquestes terres que anteriorment es cultivaven.   

∙ Possible requalificació de la figura de protecció dels espais els 
recursos i els valors naturals dels quals ho justifiquin. Es 
preveuen dos casos prioritaris: 
1. En cas que la millora d’un petit territori contigu a una ANEI 

faci adquirir a aquell un estat ecològic similar o superior a 
aquesta ANEI, es proposaria que s’incorporàs a l’ANEI. 

2. Quan s’origini un territori major per unió de petites àrees 
naturals limítrofs i es creï un canvi efectiu en els valors 
ecològics d’automanteniment respecte dels territoris 
anteriorment existents, es podria proposar que s’incorporàs 
com a ARIP. 

3. En aquests casos, serà necessari aprovar els tràmits 
corresponents, amb una modificació de la Llei 1/91, 
d’Espais Naturals o una modificació del Pla Territorial per 
incloure unes figures equivalents segons el cas. 

Objectius i justificació 
Els objectius perseguits amb aquest projecte són: 
• Redibuixar i conservar els territoris amb vocació boscosa de la 

zona 
El connector està compost en un 10% per boscs de pinars que 
seran el nucli dur entorn del qual es podran ampliar les zones 
boscoses.  

• Estructurar amb ordre el territori insular 
Aquest connector lineal separa paisatgísticament la zona del Pla 
de la del Llevant, i té una dimensió suficient per ser clarament 
percebut com a frontera paisatgística entre aquestes 
comarques. 

• Compartir entre els municipis externs a la Tramuntana la 
responsabilitat de millora ecològica de l’illa 
Aquest connector lineal transcorre pels municipis de Petra, Sant 
Joan, Montuïri i Porreres, i aconseguirà crear zones ecològiques 
amb què corresponsabilitzar-se de la millora del medi natural 
de l’illa. 
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ART 7. ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE L’ENTORN DE CIMENTERA DE 
LLOSETA 

Justificació 
La fà i a de c m n o et l n i n e e t s qu ibr c i e t de Ll s a Va e c a a de C m n o e h
h l te m u i p l d l s t , a u d a P V 211a a r e m n ci a e L o e a l pe e l M 1, a 
ca s e l a ti ta u u a te m r u i n l e tor nu a d ’ c vi t q e d r e p od e x e ’ n n u

a t a at t i n aimp c e p is gís ic i amb e t l. 
La contaminació ambiental té origen, principalment, en les 
emissions atmosfèriques de partícules de pols. 
L’impacte paisatgístic afecta les persones que resideixen en els tres 
municipis propers, però també les usuàries de la PM 27, l’autopista 
Palma-Inca, des d’on sempre és molt visible, ateses les grans 
dimensions de la fàbrica i la proximitat a l’autopista, a uns 1.000 
metres. 
Per tot això es considera que l'àrea de la cimentera de Lloseta es 
justifica com a ART atès que respon a l'indicat en l'art. 28 de les 
DOT sobre la delimitació de les ART en zones que per les tipologies 
de les seves edificacions fan necessària la rehabilitació d'elements 
singulars que suposen una deterioració de la qualitat ambiental i 
paisatgística de la zona 
L’àrea de reconversió pretén establir una sèrie de mesures 
correctores i minimitzadores de la problemàtica ambiental en 
l’entorn de la cimentera. 
Objectius 
Disminuir la contaminació acústica i ambiental de la fàbrica de 
ciment, que ha de reduir les emissions de partícules en suspensió. 

Disminuir l’impacte visual de la fàbrica de ciment, de manera que la 
presència ineludible de la cimentera en el paisatge de Lloseta es 
faci amable i agradable. 
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Criteris 
Àrea que s’hi ha d’incloure 
Sembla adequat que aquesta reconversió impliqui actuacions tant 
en el terme municipal de Lloseta com en el de Binissalem i en el 
d’Inca, per tal que el projecte prengui un caràcter necessàriament 
supramunicipal, atès que les afectacions són de caràcter territorial 
ja que es troben a uns 1.000 metres escassos de l’autopista Palma-
Inca, i en una situació topogràfica molt visible. 
També ha d’implicar la recuperació paisatgística de les 
instal∙lacions del Foro de Mallorca, que, vistes des de l’autopista, 
afegeixen a la zona un primer terme descurat. 
Mesures contra la contaminació atmosfèrica produïda per les 
emissions de la planta 
Capsular els elements emissors de la pols de ciment. 
Instal∙lar filtres antiemissors. 
Fixar límits estrictes i controls continus de paràmetres respecte de 
les emissions atmosfèriques. 
Emmagatzemar el material de combustió en hangars o en sitges. 
Mesures contra l’impacte visual de les estructures més elevades de 
la fàbrica 
S’ha de crear una àrea forestal, amb la fàbrica de ciment com a 
centre. Per fer-ho, s’hauria d’incentivar econòmicament els 
propietaris de parcel∙les d'aquest entorn perquè sembrassin i 
mantinguessin arbrat de mida gran; per exemple, Pinus halepensis. 
Caldria aprofitar perquè l’àrea d’arbrat arribés fins a l’autopista, a 
la zona del Foro de Mallorca. D’aquesta manera, s’aconseguiria 
evitar que la zona es percebés com un continu urbanitzat, 
percepció que avui es pot arribar a tenir des de l’autopista després 
d’haver vist Santa Maria del Camí, el seu polígon, Consell, el 
polígon de Binissalem i Binissalem mateix. Així mateix, convindria 
lligar l’actuació a la recuperació del corredor vegetal propi del 

torrent des Rafal Garcés, per minimitzar-hi els efectes dels períodes 
de crescudes. 
Gestió 
La gestió es determinarà mitjançant la redacció del Projecte de 
Millora Territorial d’actuació directa, i els acords de col∙laboració 
públic-privat corresponents. Es desenvoluparà mitjançant un acord 
de col∙laboració entre la fàbrica de ciment i l’administració 
competent, en el qual cal definir les actuacions que s’han de dur a 
terme, el termini per realitzar-les, les inversions necessàries, i les 
fonts de finançament i les subvencions disponibles. 

Reducció de l’impacte paisatgístic: creació d’una àrea forestal. 
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ART-8 ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL A LES ZONES POOT 

Introducció 

PLA D'ORDENACIÓ DE L'OFERTA TURÍSTICA 

El POOT regula les característiques bàsiques a les que s’ha 
d’ajustar l’oferta d’allotjament turístic a la totalitat de l’àmbit 
territorial d’aplicació, i estableix pautes d’ordenació per a l’entorn 
urbà i no urbà que conforma el suport territorial de l’activitat 
turística. 
El POOT és d’aplicació a la totalitat de Mallorca, i s’hi estableixen 
dos règims normatius diferents, un per a les zones definides com a 
turístiques, i un altre per a la resta del territori. 
Respecte a les zones turístiques, es delimiten 37 zones, per a les 
que s’estableixen criteris d’ordenació urbanística, es fixen les 
condicions de l’oferta d’allotjament i es regulen les característiques 
bàsiques de les futures edificacions destinades a ús turístic o 
residencial. 
Respecte a la resta de l’àmbit d’aplicació, el POOT ordena les 
característiques generals de l’oferta d’allotjament turístic, i 
estableix mesures de foment per a la implantació de l’oferta 
turística alternativa. 
En les anàlisis de les zones, es detallen la totalitat de les places 
turístiques, les categories del hotels i la seva antiguitat. 
Als articles 20 i 21 es regulen les anomenades operacions 
d’intercanvi d’aprofitament i reconversió, establertes amb la 
finalitat d’eliminar o substituir els establiments d’allotjaments 
turístics obsolets i millorar el nivell de les dotacions d’espais lliures 
i equipaments que tenen les zones turístiques. 
A les operacions d’intercanvi, el POOT només contempla la 
possibilitat de clausurar un establiment hoteler, intercanviant 
l’aprofitament cedit en alguna de les següents operacions: 

a) Cedir la parcel∙la de l’hotel clausurat, demolir l’edificació i 
qualificar-la com a espai lliure. A canvi, a una zona qualificada 
com Zona de Reserva i Dotacional es podrà construir un nou 
hotel amb una bonificació del número de places. 

b) Demolició d’un establiment hoteler i posterior reconstrucció 
del mateix, d’acord amb els paràmetres urbanístics de la zona 
on se situï. 

c)Excepcionalment, destinar l’immoble a un ús no turístic, 
prèvia renovació o remodelació del mateix, sempre que es 
compleixin les condicions de l’apartat 4 de l’article 21. 

LLEI GENERAL TURÍSTICA. 
La Llei General Turística, publicada l'abril de 1999, regula la baixa 
definitiva com a requisit per a l’atorgament d’una autorització 
turística prèvia d’establiments d’allotjament turístic. 
A l’article 50 es regulen les baixes temporals i definitives dels 
establiments d’allotjament turístic. El punt 4 estableix que “la baixa 
definitiva d’un establiment d’allotjament turístic comprendrà la de 
l’autorització d’obertura atorgada en el seu moment i la de la 
totalitat de les places de l’establiment. Això no obstant, es podran 
donar de baixa definitiva un nombre determinat de places 
turístiques en els supòsits de reforma de l’establiment turístic, les 
quals no computaran als efectes de l’intercanvi previst a l’article 
següent”. 
A l’article 51 s’assenyala que “les autoritzacions prèvies 
d’establiments d’allotjament turístic a les Illes Balears estan 
condicionades a la baixa definitiva d’una autorització d’obertura 
turística d’establiment d’allotjament turístic, que no es trobi en 
situació de baixa temporal a l’entrada en vigor de la llei present, de 
conformitat amb el que disposa aquest capítol” 
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A l’article 53 la llei s’estableix el règim dels establiments donats de 
baixa definitiva, que podran acollir-se a qualsevol de les següents 
possibilitats: 

- Demolició i espai lliure públic. 
- Demolició i reconstrucció d’acord amb els paràmetres 

urbanístics vigents. 
- Destinació de l’immoble a ús no turístic, prèvia renovació o 

reforma de l’immoble, si fos necessari, en els termes i les 
condicions que estableixi el planejament urbanístic vigent. 

NTC de 24 de gener de 2002 
A l’article 4 s’assenyala que els projectes de construcció de nova 
planta destinats a establiments d’allotjament turístic, canvi d’ús o 
ampliacions, que suposin un augment del número de places, 
estaran subjectes al règim següent: 

a) Les places que es requereixi donar de baixa definitivament 
hauran de provenir d’establiments d’allotjament on s’hagi 
procedit a la demolició total o parcial de l’edificació. 

b) La parcel∙la de l’hotel de baixa haurà de passar a formar 
part del sistema d’espais lliures o inedificables. 

c) El punt b no serà exigible en cas que la parcel∙la o 
parcel∙les de referència s’afectin a una unitat d’explotació 
turística indivisible i s’hagi procedit a la seva agrupació 
registral. 

PTM  
A la vista de la regulació de la darrera legislació i les poques 
operacions de reconversió que s’han dut a terme emparades en el 
POOT, i tenint en compte que a moltes zones turístiques s’ha posat 
de manifest que el seu caràcter inicialment turístic ha estat 
substancialment transformat per la massiva implantació d’usos 
residencials, el PTM ha incorporat nous sistemes d’intercanvi 

d’aprofitament i reconversió, només d’aplicació a les zones de 
reconversió preferents de l’article 22 del POOT. Les noves 
possibilitats que estableix el Pla es resumeixen en els següent 
punts: 
- Possibilitar la demolició d’un edifici residencial, destinar  la 

parcel∙la a espai lliure públic i/o equipament, i construcció 
d’un nou edifici residencial al sòl de creixement lligat a la 
ART. Condició: que no hi hagi augment de número de places 
residencials.  

- Clausurar un establiment hoteler i transformar-lo o 
reconstruir-lo en residencial. Condicions: ajustar-se als 
paràmetres urbanístics de la zona i contribuir a la millora de 
les dotacions i zones verdes de la zona. Les places 
turístiques donades de baixa passaran a la bossa de places 
donades de baixa definitiva. 

Es preveu que quan les places turístiques es donin de baixa 
definitiva, l’edifici necessàriament s’haurà de demolir i/o passar a 
domini públic i les places aniran a la bossa de places de 
l’Organisme Gestor. 
Es possibiliten les operacions mixtes, tenint en compte usos 
turístics i residencials. 
En tot cas, per als nous supòsits introduïts pel PTM les places 
turístiques obsoletes s’hauran de reconvertir dins el mateix àmbit 
de la unitat d’execució de la ART corresponent. 
Les operacions proposades al PTM, no ho són de forma 
individualitzada, sinó que es delimità la zona degradada a 
transformar (ART) i es crearà, en el cas que sigui necessari, un nou 
sòl de creixement lligat a la ART, allà on es traslladarà 
l’aprofitament. L’actuació s’incorporarà al planejament general, 
delimitant aquest unitats d’actuació continues o discontínues que 
continguin l’àrea territorial subjecta a reconversió i els altres sòls 
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de futur desenvolupament urbà necessaris per poder dur a terme 
els objectius de reconversió. 

LA PROPOSTA D’ARTs TURÍSTIQUES DEL PTM 
S’han incorporat com a ART les zones turístiques preferents que es 
detallen a l’article 22 del POOT. 
En primer lloc cal assenyalar que, des de l’any 1995, en molts 
casos, el planejament municipal s’ha modificat, i els límits del sòl 
urbà i urbanitzable de la zona POOT grafiada  l’any 1995 s’ha 
alterat tenint en compte el planejament vigent. El PTM redelimita 
les zones POOT en relació al sòl urbà i urbanitzable vigents. 
En segon terme, s’ha de remarcar que el PTM aporta la possibilitat 
que els Ajuntament, en el moment de procedir a la revisió del 
planejament, delimitin les àrees més degradades i en  fomentin la 
reconversió, procedint a la seva millora, i a la de les seves 
dotacions de serveis i dels espais lliures públics. 
Per dur a terme aquestes actuacions, el PTM incorpora la 
possibilitat de delimitar àrees de reconversió territorial, potenciant 
així l’intercanvi d’aprofitament i la reconversió amb operacions 
mixtes amb usos turístics i residencials. 
D’acord amb les dades del POOT, en relació als establiments 
turístics a les zones turístiques i a les seves categories, s’ha 
estimat que el número de places turístiques a reconvertir, dins 
l’àmbit de cada ART, és aproximadament del 10% de les places 
turístiques d’hotels inferiors a cinc i quatre estrelles. 
Els ajuntaments, en el moment de la revisió del planejament, 
hauran d’estudiar, en cada cas, les places que cal reconvertir, i 
proposar la delimitació exacta de cada ART, d’acord amb les 
condicions que es proposen per a cada una de les zones 
turístiques preferents: 

FÓRMULA DE RECONVERSIÓ DONANT DE BAIXA PLACES HOTELERES
I/O PLACES RESIDENCIALS. 
1) A partir del nombre de places que cal reconvertir, l’Ajuntament

haurà d’establir el número de places turístiques i/o residencials 
a implantar, i que sigui possible ubicar dins del nou sòl de 
creixement lligat a la ART. S’ha de tenir en compte que s’haurà 
de mantenir una densitat màxima de 60 hab/ha i, a partir 
d’aquí, s’ha de calcular la superfície necessària d’aquest. 

2) La zona urbana que reconvertim s’ha de reordenar per tal de 
fomentar la implantació d’espais lliures, equipaments i millorar 
les dotacions de serveis. També serà possible reubicar-hi part 
de les places donades de baixa (turístiques o residencials) 
sempre que la nova proposta respongui als objectius finals 
establerts en aquest annex. 

3) Per a les places turístiques que es donin de baixa definitiva, 
s’haurà de calcular el valor econòmic que les mateixes tenen al 
mercat. Aquesta valoració s’haurà de tenir en compte per tal de 
procedir al repartiment de beneficis i càrregues dins del 
procediment d’execució del PRT o, si n’és el cas, del pla 
especial corresponent. 

4) D’acord amb el número de places turístiques a reconvertir i la 
ràtio turística de la zona, es podrà determinar la superfície de 
la parcel∙la mínima turística en el nou sòl lligat a la ART. 

5) En el nou sòl de futur creixement lligat a la ART, s’ha de 
destinar el 20 %  per a sistemes generals. 

6) El sòl restant (nou sòl de creixement menys la parcel∙la 
hotelera menys els sistemes generals) es repartirà de la 
següent manera: un màxim d’un 40 % a lucratiu residencial, i 
un mínim d’un 30% equipament privat i d’un 30 % equipament 
públic. 
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7) Es podrà també proposar que en el nou sòl només s’implantin 
usos residencials. En aquest cas, s’aplicarà el repartiment sense 
tenir en compte la parcel∙la turística. 

8) En tots els casos, l’edificabilitat global de l’operació, tenint en 
compte tota la unitat d’execució discontinua, serà com a 
màxim de 0,4 m2/m2 

9) No serà possible fer la reconversió de places residencials a 
places turístiques. 

10) Les places donades de baixa dins d’una UA delimitada per dur 
a terme la reconversió, s’hauran de reconvertir dins de la 
mateixa unitat d’actuació. Les places que no siguin 
reconvertides, aniran a la bossa de l’organisme gestor. 
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ART 8.1. MARIVENT, CALA MAJOR, CAS CATALÀ 

 

 

 
OBJECTIUS 

∙ Reduir densitats a les zones congestionades. 
∙ Fer operacions d’esponjament d’immobles obsolets.  
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar activitats incompatibles.  
∙ Millorar els accessos i la comunicació. 
∙ Potenciar esponjaments creant espais lliures.  
∙ Crear nous equipaments.  
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa.  
∙ En virtut de la situació geogràfica, millorar el turisme de la 

ciutat i compatibilitzar-lo amb una zona urbana residencial. 
PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT  

∙ Millorar l’oferta de platja. 
∙ Modernitzar la planta hotelera. 
∙ Crear oferta complementària i de serveis d’acord amb el 

turisme urbà. 
∙ Crear una interconnexió entre la zona turística i la Fundació 

Miró. 
∙ Recuperar l’oferta lúdica de qualitat. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART s’ha de fer en el Pla general d’ordenació 
urbana corresponent d’acord amb els criteris següents: 

 Ha d’incloure tots els sòls de creixement i els nous  
sistemes generals. 

 Ha d’incloure tots els sòls ocupats per edificacions 
obsoletes que s’han de reconvertir, que, com a 
norma general, s’utilitzaran per millorar les 
dotacions d’espais lliures i d’equipaments públics. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
necessaris per millorar el nivell d’equipaments i 
d’espais lliures que es pretén. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
que es considerin d’interès. 

En qualsevol cas, els sòls de creixement han d’estar en la mateixa 
unitat d’execució que els sòls que s’han de reconvertir,  a l’igual 
que els nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

inci ls: paParàmetres pr
PROPOSTA ART 8.1 CALA MAJOR 

Ràtio de la zona 1 0 

Places de baixa 229 

Places al nou sòl 458 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 76.333 

Ràtio zona 60 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 27.480 

SSGG 20% 15.267 

SOL RESTANT 33.587 

Residencial 40% 13.435 

Eq. privat 30% 10.076 

Eq. públic 30% 10.076 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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ART 8.2. PALMANOVA, MAGALUF, PORTALS VELLS 

 

 

 

 
OBJECTIUS 

∙ Reduir densitats a les zones congestionades. 
∙ Fer operacions d’esponjament d’immobles obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació. 
∙ Potenciar esponjaments creant espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments.  
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ En virtut de la situació geogràfica, consolidar el turisme no 

estacional. 
PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 

• Modernitzar els establiments hotelers i reconvertir l’oferta 
complementària. 

• Construir un edifici multifuncional on realitzar actes 
culturals, socials, etc. 

• Construir un passeig marítim. 
• Potenciar el turisme esportiu individual i col∙lectiu 

mitjançant la creació d’instal∙lacions per a l’hivern. 
INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de reconversió territorial. 
EXECUCIÓ 

∙ Diferida. 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART s’ha de fer en el Pla general d’ordenació 
urbana corresponent d’acord amb els criteris següents: 

 Ha d’incloure tots els sòls de creixement i els nous  
sistemes generals. 

 Ha d’incloure tots els sòls ocupats per edificacions 
obsoletes que s’han de reconvertir, que, com a 
norma general, s’utilitzaran per millorar les 
dotacions d’espais lliures i d’equipaments públics. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
necessaris per millorar el nivell d’equipaments i 
d’espais lliures que es pretén. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
que es considerin d’interès. 

En qualsevol cas, els sòls de creixement han d’estar en la mateixa 
unitat d’execució que els sòls que s’han de reconvertir , a l’igual 
que els nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Paràmetres principals: 

PROPOSTA ART 8.2 PALMA NOVA-MAGALLUF 

Ràtio de la zona 4 70 

Places de baixa 1.477 

Places al nou sòl 2.954 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 492.333 

Ràtio de la zona 70,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 206.780 

SSGG 20% 98.467 

SOL RESTANT 187.087 

Residencial 40% 74.835 

Eq. privat 30% 56.126 

Eq. Públic 30% 56.126 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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8.3. EL TORO. SANTA PONÇA. COSTA DE LA CALMA 

 

  

  
OBJECTIUS 

∙ Reduir densitats a les zones congestionades. 
∙ Fer operacions d’esponjament d’immobles obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació entre els municipis. 
∙ Potenciar esponjaments creant espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments.  
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ En virtut de la situació geogràfica, millorar el turisme no 

estacional i consolidar la temporada tradicional. 
PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 

∙ Potenciar el turisme esportiu individual i col∙lectiu 
mitjançant la creació d’instal∙lacions per a l’hivern. 

∙ Aconseguir la reconversió hotelera a Santa Ponça. 
∙ Reconvertir l’oferta complementària. 
∙ Potenciar el turisme residencial. 
∙ Construir un edifici multifuncional on fer actes culturals, 

socials, etc. 
INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de reconversió territorial. 
EXECUCIÓ 

∙ Diferida. 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART s’ha de fer en el Pla general d’ordenació 
urbana corresponent d’acord amb els criteris següents: 

 Ha d’incloure tots els sòls de creixement i els nous  
sistemes generals. 

 Ha d’incloure tots els sòls ocupats per edificacions 
obsoletes que s’han de reconvertir, que, com a 
norma general, s’utilitzaran per millorar les 
dotacions d’espais lliures i d’equipaments públics. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
necessaris per millorar el nivell d’equipaments i 
d’espais lliures que es pretén. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
que es considerin d’interès. 

En qualsevol cas, els sòls de creixement han d’estar en la mateixa 
unitat d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que 
els nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Paràmetres principals: 

PROPOSTA ART 8.3 EL TORO S. PONÇA  COSTA CALMA 

Ràtio de la zona 05 70 

Places de baixa 586 

Places al nou sòl 1172 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 195.333 

Ràtio de la zona 70,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 82.040 

SSGG 20% 39.067 

SOL RESTANT 74.227 

Residencial 40% 29.691 

Eq. privat 30% 22.268 

Eq. Públic 30% 22.268 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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ART 8.4. PEGUERA, CALA FORNELLS 

 

 

  
OBJECTIUS 

∙ Reduir densitats a les zones congestionades. 
∙ Fer operacions d’esponjament d’immobles obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació. 
∙ Potenciar esponjaments creant espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments.  
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ En virtut de la situació geogràfica, millorar el turisme no 

estacional. 
PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 

• Millorar les platges. 
• Millorar l’oferta complementària. 
• Modernitzar la planta hotelera. 
• Fomentar un turisme de convencions. 
• Promoure el turisme d’excursionistes. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART s’ha de fer en el Pla general d’ordenació 
urbana corresponent d’acord amb els criteris següents: 

 Ha d’incloure tots els sòls de creixement i els nous  
sistemes generals. 

 Ha d’incloure tots els sòls ocupats per edificacions 
obsoletes que s’han de reconvertir, que, com a 
norma general, s’utilitzaran per millorar les 
dotacions d’espais lliures i d’equipaments públics. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
necessaris per millorar el nivell d’equipaments i 
d’espais lliures que es pretén. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
que es considerin d’interès. 

En qualsevol cas, els sòls de creixement han d’estar en la mateixa 
unitat d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que 
els nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Paràmetres principals: 

PROPOSTA ART 8.4 PAGUERA. FORNELLS 

Ràtio de la zona 6 70 

Places de baixa 768 

Places al nou sòl 1.536 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 256.000 

Ràtio de la zona 70,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 107.520 

SSGG 20% 51.200 

SOL RESTANT 97.280 

Residencial 40% 38.912 

Eq. privat 30% 29.184 

Eq. Públic 30% 29.184 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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ART 8.5. PORT DE SÓLLER 

 

 

OBJECTIUS 
∙ Reduir densitats a les zones congestionades. 
∙ Fer operacions d’esponjament d’immobles obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació. 
∙ Potenciar esponjaments creant espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments.  
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ Consolidar el turisme en la temporada tradicional. 
∙ Promoure el turisme d’hivern. 

PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 
• Potenciar un entorn agradable. 
• Fer excursions Sant Elm, sa Calobra i el torrent de Pareis. 
• Controlar el desenvolupament residencial que deriva de 

l’obertura del túnel. 
• Atreure el turisme de qualitat. 
• Possibilitat d’utilitzar instal∙lacions nàutiques de la base 

militar. 
INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de reconversió territorial. 
EXECUCIÓ 

∙ Diferida. 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART s’ha de fer en el Pla general d’ordenació 
urbana corresponent d’acord amb els criteris següents: 

 Ha d’incloure tots els sòls de creixement i els nous  
sistemes generals. 

 Ha d’incloure tots els sòls ocupats per edificacions 
obsoletes que s’han de reconvertir, que, com a 
norma general, s’utilitzaran per millorar les 
dotacions d’espais lliures i d’equipaments públics. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
necessaris per millorar el nivell d’equipaments i 
d’espais lliures que es pretén. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
que es considerin d’interès. 

En qualsevol cas, els sòls de creixement han d’estar en la mateixa 
unitat d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que 
els nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Paràmetres principals: 

PROPOSTA ART 8.5 PORT DE SOLLER 

Ràtio de la zona 10 60 

Places de baixa 287 

Places al nou sòl 574 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 95.667 

Ràtio de la zona 60,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 34.440 

SSGG 20% 19.133 

SOL RESTANT 42.093 

Residencial 40% 16.837 

Eq. privat 30% 12.628 

Eq. Públic 30% 12.628 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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ART 8.6. CALA SANT VICENÇ OBJECTIUS 
∙ Reduir densitats a les zones congestionades. 
∙ Fer operacions d’esponjament d’immobles obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar activitats incompatibles. 
∙ Millora dels accessos i comunicació. 
∙ Potenciar esponjaments creant espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments. 
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ En virtut de la situació geogràfica, millorar el turisme no 

estacional i consolidar-la com a zona d’allotjaments 
turístics. 

PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 
• Potenciar turisme residencial. 
• Modernitzar la planta hotelera. 
• Millora oferta complementària. 
• Ampliació del camp de golf de Can Porquer a 18 forats. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

41 



La delimitació de l’ART s’ha de fer en el Pla general d’ordenació 
urbana corresponent d’acord amb els criteris següents: 

 Ha d’incloure tots els sòls de creixement i els nous  
sistemes generals. 

 Ha d’incloure tots els sòls ocupats per edificacions 
obsoletes que s’han de reconvertir, que, com a 
norma general, s’utilitzaran per millorar les 
dotacions d’espais lliures i d’equipaments públics. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
necessaris per millorar el nivell d’equipaments i 
d’espais lliures que es pretén. 

 Ha d’incloure tots els sòls urbans o urbanitzables 
que es considerin d’interès. 

En qualsevol cas, els sòls de creixement han d’estar en la mateixa 
unitat d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que 
els nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

inci ls: paParàmetres pr

ART 8.6 CALA SANT VICENÇ 

Ràtio de la zona 11 60 

Places de baixa 71 

Places al nou sòl 142 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 23.667 

Ràtio de la zona 60,00 m2/plaça 

Parcel.la hotelera 8.520 

SSGG 20% 4.733 

SOL RESTANT 10.413 

Residencial 40% 4.165 

Eq. privat 30% 3.124 

Eq. Públic 30% 3.124 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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 ART 8.7. CAN PICAFORT 

 

 

 

 
OBJECTIUS 

∙ Reduir les densitats de les zones congestionades. 
∙ Portar a terme operacions d’esponjament d’immobles 

obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar les activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació. 
∙ Potenciar els esponjaments amb la creació d’espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments.  
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ Consolidar el turisme en la temporada tradicional. 

PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 
∙ Millorar l’entorn mediambiental. 
∙ Potenciar la reconversió hotelera. 
∙ Millorar l’oferta complementària. 
∙ Crear un centre cívic multifuncional. 
∙ Potenciar el cicloturisme. 
∙ Promoure l’excursionisme. 
∙ Crear un camp de golf en una àrea d’influència. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART es farà en el corresponent pla general 
d’ordenació urbana d’acord amb els criteris següents que inclouran: 

 Tots els sòls de creixement i els nous sistemes 
generals. 

 Tots els sòls ocupats per edificacions obsoletes que 
s’han de reconvertir, i que s’utilitzaran en general 
per millorar les dotacions d’espais lliures i els 
equipaments públics. 

 Tots els sòls urbans i urbanitzables necessaris per 
millorar el nivell d’equipaments i d’espais lliures que 
es pretén. 

 Tots aquells sòls urbans i urbanitzables que siguin 
d’interès. 

En tot cas, els sòls de creixement hauran d’estar a la mateixa unitat 
d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que els 
nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Princi lpa s paràmetres: 

PROPOSTA ART 8.7 CAN PICAFORT 

Ràtio de la zona 16 75 

Places de baixa 746 

Places al nou sòl 1.492 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 248.667 

Ràtio de la zona 75,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 111.900 

SSGG 20% 49.733 

SOL RESTANT 87.033 

Residencial 40% 34.813 

Eq. privat 30% 26.110 

Eq. Públic 30% 26.110 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global 0,4 m2/m2  
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ART 8.8. SA FONT DE SA CALA. ES CARREGADOR. SA PEDRUSCADA. 
PLATJA DE SON MOLL. CALA RAJADA. CALA AGULLA. 

 

 
OBJECTIUS 

∙ Reduir les densitats de les zones congestionades. 
∙ Portar a terme operacions d’esponjament d’immobles 

obsolets.  
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar les activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació entre municipis. 
∙ Potenciar els esponjaments amb la creació d’espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments. 
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ Consolidar el turisme en la temporada tradicional. 
∙ Millorar el turisme no estacional, atesa la situació 

geogràfica. 
PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 

∙ Crear un centre d’excursionisme. 
∙ Augmentar l’oferta de turisme de cap de setmana. 
∙ Potenciar el turisme esportiu individual i col∙lectiu amb la 

creació d’instal∙lacions d’hivernada. 
∙ Millorar l’oferta complementària. 
∙ Modernització de la planta hotelera. 
∙ Crear un centre cívic multifuncional. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART es farà en el corresponent pla general 
d’ordenació urbana d’acord amb els criteris següents que inclouran: 

 Tots els sòls de creixement i els nous sistemes 
generals. 

 Tots els sòls ocupats per edificacions obsoletes que 
s’han de reconvertir, i que s’utilitzaran en general 
per millorar les dotacions d’espais lliures i 
equipaments públics. 

 Tots els sòls urbans i urbanitzables necessaris per 
millorar el nivell d’equipaments i d’espais lliures que 
es pretén. 

 Tots aquells sòls urbans i urbanitzables que siguin 
d’interès. 

En tot cas, els sòls de creixement hauran d’estar a la mateixa unitat 
d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que els 
nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Principals paràmetres: 

PROPOSTA ART 8.8  CALA RATJADA 

Ràtio de la zona 20,1  20,2 60-75 

Places de baixa 653 

Places al nou sòl 1.306 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 217.667 

Ràtio de la zona 75,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 97.950 

SSGG 20% 43.533 

SOL RESTANT 76.183 

Residencial 40% 30.473 

Eq. privat 30% 22.855 

Eq. Públic 30% 22.855 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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ART 8.9 CALA BONA, SON SERVERA – SANT LLORENÇ 

 

OBJECTIUS 
∙ Reduir les densitats de les zones congestionades. 
∙ Portar a terme operacions d’esponjament d’immobles 

obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar les activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació entre municipis. 
∙ Potenciar els esponjaments amb la creació d’espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments.  
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ Consolidar el turisme en la temporada tradicional. 
∙ Millorar el turisme no estacional, atesa la situació 

geogràfica.  
PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 

∙ Consolidar el turisme de qualitat  a la Costa del Pins. 
∙ Ampliació del camp de golf de Costa dels Pins a 18 forats. 
∙ Promoure el cicloturisme. 
∙ Crear un centre cívic multifuncional. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial/projecte de millora territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART es farà en el corresponent pla general 
d’ordenació urbana d’acord amb els criteris següents que inclouran: 

 Tots els sòls de creixement i els nous 
sistemes generals. 

 Tots els sòls ocupats per edificacions obsoletes que 
s’han de reconvertir, i que s’utilitzaran en general 
per millorar les dotacions d’espais lliures i 
equipaments públics. 

 Tots els sòls urbans i urbanitzables necessaris per 
millorar el nivell d’equipaments i d’espais lliures que 
es pretén. 

 Tots aquells sòls urbans i urbanitzables que siguin 
d’interès. 

En tot cas, els sòls de creixement hauran d’estar a la mateixa unitat 
d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que els 
nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Principals paràmetres: 

ART 8.9 CALA BONA SON SERVERA 

Ràtio de la zona 22,1 22,2 75 

Places de baixa 1.063 

Places al nou sòl 2.126 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 354.333 

Ràtio de la zona 75,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 159.450 

SSGG 20% 70.867 

SOL RESTANT 124.017 

Residencial 40% 49.607 

Eq. privat 30% 37.205 

Eq. Públic 30% 37.205 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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ART 8.10 SA COMA, S’ILLOT, CALA MOREIA 

 

 

 

OBJECTIUS 
∙ Reduir les densitats de les zones congestionades. 
∙ Portar a terme operacions d’esponjament d’immobles 

obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar les activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació. 
∙ Potenciar els esponjaments amb la creació d’espais lliures.  
∙ Crear nous equipaments.  
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ Consolidar el turisme en la temporada tradicional. 

PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 
 Millorar l’entorn. 
 Potenciar l’oferta complementària i els serveis de qualitat. 
 Potenciar el turisme residencial. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART es farà en el corresponent pla general 
d’ordenació urbana d’acord amb els criteris següents que inclouran: 

 Tots els sòls de creixement i els nous sistemes 
generals. 

 Tots els sòls ocupats per edificacions obsoletes que 
s’han de reconvertir, i que s’utilitzaran en general 
per millorar les dotacions d’espais lliures i 
equipaments públics. 

 Tots els sòls urbans i urbanitzables necessaris per 
millorar el nivell d’equipaments i d’espais lliures que 
es pretén. 

 Tots aquells sòls urbans i urbanitzables que siguin 
d’interès. 

En tot cas, els sòls de creixement hauran d’estar a la mateixa unitat 
d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que els 
nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Principals paràmetres: 

PROPOSTA ART 8.10 SA COMA, S'ILLOT 

Ràtio de la zona 23 60 

Places de baixa 377 

Places al nou sòl 754 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 125.667 

Ràtio de la zona 60,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 45.240 

SSGG 20% 25.133 

SOL RESTANT 55.293 

Residencial 40% 22.117 

Eq. privat 30% 16.588 

Eq. Públic 30% 16.588 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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 ART 8.11. CALA FERRERA, CALA SERENA, CALA ESMERALDA, CALA 
D’OR, CALA LLONGA, CALA GRAN 

OBJECTIUS 

∙ Reduir les densitats de les zones congestionades. 
∙ Portar a terme operacions d’esponjament d’immobles 

obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar les activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació entre municipis. 
∙ Potenciar els esponjaments amb la creació d’espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments. 
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ Consolidar el turisme en la temporada tradicional. 

PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 
 Potenciar la qualitat de l’entorn natural. 
 Enriquir l’oferta complementària amb serveis de qualitat. 
 Potenciar el turisme residencial. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT



La delimitació de l’ART es farà en el corresponent pla general 
d’ordenació urbana d’acord amb els criteris següents que inclouran: 

 Tots els sòls de creixement i els nous sistemes 
generals. 

 Tots els sòls ocupats per edificacions obsoletes que 
s’han de reconvertir, i que s’utilitzaran en general 
per millorar les dotacions d’espais lliures i 
equipaments públics. 

 Tots els sòls urbans i urbanitzables necessaris per 
millorar el nivell d’equipaments i d’espais lliures que 
es pretén. 

 Tots aquells sòls urbans i urbanitzables que siguin 
d’interès. 

En tot cas, els sòls de creixement hauran d’estar a la mateixa unitat 
d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que els 
nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Principals paràmetres: 

PROPOSTA ART 8.11 CALA FERRERA... 

Ràtio de la zona 28 60 

Places de baixa 456 

Places al nou sòl 912 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 152.000 

Ràtio de la zona 60,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 54.720 

SSGG 20% 30.400 

SOL RESTANT 66.880 

Residencial 40% 26.752 

Eq. privat 30% 20.064 

Eq. Públic 30% 20.064 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima  0,4 m2/m2  
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ART 8.12.- PLATJA DE PALMA, CAN PASTILLA 

 

 

 

OBJECTIUS 
∙ Reduir les densitats de les zones congestionades. 
∙ Portar a terme operacions d’esponjament d’immobles 

obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar les activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació entre municipis. 
∙ Potenciar els esponjaments amb la creació d’espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments. 
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 
∙ Consolidar el turisme en la temporada tradicional. 
∙ Millorar el turisme no estacional, atesa la situació 

geogràfica. 
PROPOSTES INCLOSES EN EL POOT 

 Modernitzar la planta hotelera. 
 Crear oferta complementària en consonància amb el turisme 

urbà. 
 Potenciar les zones per a vianants a primera línia. 
 Millorar l’oferta complementària esportiva. 
 Crear instal∙lacions per a congressos i convencions. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial/projecte de millora territorial. 

 
EXECUCIÓ 

∙ Diferida. 

Sist. General Sòl Rustic

S. Urbtz. (SAU o SUP) amb PP Aprob.

S. Urbtz (SAU o SUP) sense PP Aprob.

S. Urbtz No Program.

S. Urbà (SU)

Límite zona POOT

Delimitación ART



La delimitació de l’ART es farà en el corresponent pla general 
d’ordenació urbana d’acord amb els criteris següents que inclouran: 

 Tots els sòls de creixement i els nous sistemes 
generals. 

 Tots els sòls ocupats per edificacions obsoletes que 
s’han de reconvertir, i que s’utilitzaran en general 
per millorar les dotacions d’espais lliures i 
equipaments públics. 

 Tots els sòls urbans i urbanitzables necessaris per 
millorar el nivell d’equipaments i d’espais lliures que 
es pretén. 

 Tots aquells sòls urbans i urbanitzables que siguin 
d’interès. 

En tot cas, els sòls de creixement hauran d’estar a la mateixa unitat 
d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que els 
nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Principals paràmetres: 

ART 8.12 PLATJA DE PALMA 

Ràtio de la zona 36 60 

Places de baixa 2618 

Places al nou sòl 5236 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 872.667 

Ràtio de la zona 60,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 314.160 

SSGG 20% 174.533 

SOL RESTANT 383.973 

Residencial 40% 153.589 

Eq. privat 30% 115.192 

Eq. Públic 30% 115.192 

SUP. SÒL ART a determinar 

Edificabilitat global màxima 0,4 m2/m2 
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ART 8.13  S’ARENAL, LLUCMAJOR PROBLEMÀTICA 
S’Arenal de Llucmajor va ser una de les primeres zones turístiques 
desenvolupades a la badia de Palma.  Va començar essent una zona 
residencial per al turisme local de vacances amb uns tipus 
d’edificacions de baixa alçada, carrers estrets i porxos petits que 
donaven al carrer. 
Més endavant la zona es va densificar, en aparèixer noves 
construccions d’ús turístic, hoteler i residencial, i es va consolidar 
amb la vialitat existent, la qual cosa va deformar sens dubte una 
estructura urbanística no pensada per a aquest nou tipus 
d’edificacions. 
Tal vegada s’Arenal de Llucmajor sigui l’àrea turística de Mallorca 
que més necessiti una reconversió, per la qual cosa se’n proposa 
l’execució d’una ART que serveixi d’exemple i experiència a altres 
reconversions turístiques costaneres. 
Amb la finalitat que Llucmajor no perdi capacitat turística es 
proposa incloure dins de l’àmbit de l’àrea de reconversió territorial, 
no només els terrenys corresponents al sòl urbà de l’Arenal, sinó 
també els sòls colindants i concretament part dels sòls requalificats 
coma rústics (SUNP 12, 13 i 14) on s’ubicarien les places hoteleres a 
reconvertir i que desapareixerien per permetre un esponjament en 
el sòl urbà de l’Arenal.  
Segons dades del POOT, s’Arenal de Llucmajor té un total de 
10.035 places hoteleres de tres estrelles o menys. L’objectiu és 
eliminar-ne almenys un 25 % (2.000 places) i ubicar-les, d’acord 
amb els coeficients previstos en la Llei General Turística, en un nou 
sòl de creixement lligat a l’ART per al que es necessita una 
superfície de 92 hectàrees. 
OBJECTIUS 
Es procurarà eliminar les places turístiques i residencials per illes 
completes, que permetin crear nous espais públics amb prou 
entitat. 
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∙ Reduir les densitats de les zones congestionades. 
∙ Portar a terme operacions d’esponjament d’immobles 

obsolets. 
∙ Delimitar amb claredat els diferents usos. 
∙ Limitar les activitats incompatibles. 
∙ Millorar els accessos i la comunicació entre municipis. 
∙ Potenciar els esponjaments amb la creació d’espais lliures. 
∙ Crear nous equipaments. 
∙ Reordenar i millorar la primera línia de costa. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de reconversió territorial. 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida. 

La delimitació de l’ART que s'inclou té caràcter de sugerència.  La 
delimitació definitiva es farà en el corresponent Pla General 
d’Ordenació Urbana, d’acord amb els criteris següents: 

 Incloure els sòls de creixement i nous sistemes generals, a 
localitzar a l’àrea de Bellavista i a l’àrea posterior de 
S’Arenal i de Son Verí Nou definides en aquesta fitxa. 

 Incloure tots els sòls ocupats per edificacions obsoletes a 
reconvertir, que per norma general s’utilitzaran per 
millorar les dotacions d’espais lliures i equipament 
públics. 

 Incloure tots els sòls urbans o urbanitzables necessaris 
per millorar el nivell d’equipaments i d’espais lliures que 
es pretén. 

En tot cas, els sòls de creixement hauran d’estar a la mateixa unitat 
d’execució que els sòls que s’han de reconvertir, a l’igual que els 
nous equipaments i les zones verdes de cessió. 

Principals paràmetres: 

PROPOSTA ART 8.13 S'ARENAL LLUCMAJOR 

Ràtio de la zona 35 70 

Places de baixa 2.781 

Places al nou sòl 5.562 

NOU SÒL DE CREIXEMENT 926.843 

Ràtio de la zona 70,00 m2/plaça 

Parcel·la hotelera 389.340 

SSGG 20% 185.369 

SOL RESTANT 352.134 

Residencial 40% 140.854 

Eq. Privat 30% 105.640 

Eq. Públic 30 % 105.640 

SUP. SÒL ART Arenal 

Edificabilitat global màxima 0,4 m2/m2 
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ART 9. ÀREES DEGRADADES EN ELS LÍMITS MUNICIPALS 

Introducció 

Aquestes àrees de reconversió s'estableixen per donar solució a 
unes zones degradades situades en els límits entre dos termes 
municipals, sense ordenació adequada i amb deficient connexió 
viària, principalment per manca de coordinació entre els municipis.  

ART 9.1.-CONNEXIÓ PALMA-MARRATXÍ 

OBJECTIUS 
∙ Millora de les comunicacions entre els diferents nuclis. 
∙ Creació d’espais lliures públics. 
∙ Reordenació i millora paisatgística de les franges de sòl 

rústic entre nuclis. 
∙ Prohibir usos en sòl rústic incompatibles amb àrees 

residencials ( deixalles...) 
∙ Minimitzar l’impacte de les vies de gran capacitat. 
∙ Donar continuïtat a la trama urbana entre els dos municipis. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 
∙ Pla de Reconversió Territorial/ Projecte de Millora Territorial 

EXECUCIÓ 
∙ Diferida 

Delimitació ART 
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ART 9.2.- CONNEXIÓ SON SERVERA-SANT LLORENÇ OBJECTIUS 
∙ Millora de les comunicacions entre els diferents nuclis. 
∙ Creació d’espais lliures públics i d’equipaments. 
∙ Reordenació i millora paisatgística de les franges de sòl 

rústic entre nuclis. 
∙ Donar continuïtat a la trama urbana entre els dos municipis. 
∙ Delimitar els diferents usos turístics i residencials. 
∙ Limitar activitats incompatibles amb usos residencials i 

turístics. 
INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial/ Projecte de Millora Territorial 
EXECUCIÓ 

• Diferida 

Delimitació ART 
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ART 10. ÀREES I ELEMENTS SINGULARS 

En aquest apartat es recullen set àrees de reconversió territorial 
d’actuació directa, és a dir, ARTs en què tant el planejament com la 
seva gestió i la urbanització es podran posar en marxa una vegada 
que s’hagi aprovat el Pla Territorial Insular, sense haver d’esperar a 
revisar totalment els Plans Municipals (Plans Generals o Normes 
Subsidiàries). Per a això a la DA 3 de les normes d’ordenació 
d’aquest pla s’estableix un mecanisme d’adaptació parcial dels 
plans municipals a les determinacions relatives a aquestes ART 
sense necessitat d’adaptació a la resta del Pla. A tal efecte es fixa 
un termini màxim per tal de procedir a l’adaptació, transcorregut el 
qual el Consell de Mallorca podrà subrogar-se i aprovar les normes 
complementàries i subsidiàries necessàries per tal de recollir 
aquestes ART al planejament. 
Amb aquesta mesura es pretén començar una sèrie d’actuacions en 
matèria de reconversió que han d’incidir en la qualitat turística de 
l’illa. 
Aquestes actuacions són: 

1. Cala Carbó - L’Ullal (Pollença). Pretén resoldre el problema 
del deteriorament paisatgístic potencial d’una àrea tan 
sensible com Cala Sant Vicenç, deteriorament que es 
produirà en cas que als vessants de Cala Carbó es 
desenvolupin les previsions del planejament vigent. 
L’operació consisteix a transvasar  aquesta edificabilitat a un 
sòl de segona línia del Port de Pollença, el desenvolupament 
del qual, d’altra banda, és interessant, ja que, sense tenir un 
impacte paisatgístic negatiu, serviria per tancar la trama 
urbana a la part sud del sòl urbà del Port de Pollença. 

2. Antiga central tèrmica d’Alcúdia. Es pretén solucionar un 
punt negre de la badia d’Alcúdia, com són les instal∙lacions 
abandonades de l’antiga central tèrmica, i donar continuïtat 
a l’itinerari de la costa, millorar les instal∙lacions del port 
comercial, i possibilitar la creació d’un equipament i d’un 
parc empresarial que serveixi per diversificar l’activitat 
econòmica d’Alcúdia. 

3. Hotel Don Pedro (Pollença), Hotel Rocamar (Sóller) - Sa 
Ràpita (Campos). Aquesta operació té una finalitat doble. 
D’una banda, consisteix a eliminar dos hotels. El primer 
d’aquests és l’hotel Don Pedro, que està situat en plena 
platja de Cala Sant Vicenç, notori perquè representa una  
invasió de la zona marítimo- terrestre. Protegir aquesta 
zona, com a mesura complementària de la proposada a 
l’ART 1 de Cala Carbó, en conjunt implicaria millorar de 
manera indubtable la qualitat de Cala Sant Vicenç, lloc 
emblemàtic del municipi de Pollença, que és un dels 
municipis de Mallorca que té un major potencial de qualitat 
per a l’activitat turística. El segon edifici és l’hotel Rocamar, 
al Port de Sóller; aquest hotel ha quedat delimitat dins d’una 
àrea que passa a ser d’equipaments d’acord amb el nou 
planejament municipal de Sóller.Aquesta operació es 
combina, mitjançant el transvasament de les places 
hoteleres, amb un desenvolupament turístic a Sa Ràpita 
(Campos), municipi que, encara que té una costa d’una gran 
qualitat, no ha tingut una activitat i un desenvolupament 
turístics considerables. Ja a l’Exposició de Motius de les DOT 
es feia referència al cas de Campos com a exemple 
paradigmàtic de municipi en situació de crisi que justificaria 
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l’establiment de mesures singulars destinades a corregir 
desequilibris territorials. 

4. Bonaire - AS 6 (Alcúdia). A l’àrea de Bonaire es localitzen un 
sòls urbans amb una urbanització bàsica, que se situen en 
un vessant que té un impacte paisatgístic important des de 
la carretera cap a la Victòria. L’operació que es proposa, 
semblant a la de Cala Carbó, tracta de preservar els sòls de 
més impacte, i se’n transvasa l’edificabilitat al sector AS 6. 
Aquest sector es va reclasificar com a rústic al seu dia; 
actualment representa un buit dins la trama urbana del Port 
d’Alcúdia, i desenvolupar-lo no implicaria impactes negatius 
considerables. 

5. Sa Ràpita - Est - Campos. A l’extrem est de Sa Ràpita hi ha 
uns sòls que són la connexió i la ròtula amb els sòls 
protegits d'Es Trenc i des Salobrar. Amb aquesta actuació es 
tracta de fer compatible un desenvolupament 
turísticoresidencial en segona línia amb la creació d’un sòl 
públic que aculli un centre d’accés d’interpretació de l’espai 
protegit a les edificacions d’una antiga vaqueria. Tot això 
també amb la mateixa justificació ja apuntada a l’ART 
anterior de Campos. 

6. Son Crever de Marratxí - UA8 i AS16 d’Alcúdia. La zona 
AS16 d’Alcúdia està pendent de resolució judicial que 
determinarà la classificació dels terrenys. D’altra banda, al 
sector UA8, també d’Alcúdia, hi ha una proposta 
d’esponjament que necessita un sòl que suporti el 
transvasament d’edificació. Per tal de facilitar l’operació 
d’esponjament i d’evitar el possible desenvolupament 
urbanístic de l’AS16, es proposa aquesta ART. 

9. S’Arenal. Es plantegen dues actuacions puntuals que 
pretenen facilitar l’inici de la reconversió d’aquesta zona 
turística, una de les primeres que es desenvolupà 
turísticament i que pateix una alt grau de densificació i 
deteriorament. Amb aquestes actuacions es vol millorar la 
qualitat urbana de la zona i aconseguir cessions per a ús 
d’equipaments, esponjament o espais lliures. 

Mentre el Govern de les Illes Balears no desplegui el contingut, 
l’abast i el procediment de redacció, de tramitació i de gestió dels 

60



Plans de Reconversió Territorial, les operacions que s’inclouen en 
aquest apartat es desenvoluparan com a plans especials 
discontinus, d’àmbit supramunicipal en cas que afectin diversos 
municipis. 
L’atorgament de llicència a les zones afectades per aquests Plans de 
Reconversió Territorial d’actuació directa està condicionada al fet 
que s’aprovin els expedients corresponents d’equidistribució de 
càrregues i de beneficis, i també al fet que s’urbanitzin de manera 
adequada els solars objecte de llicència. 
En els Plans de Reconversió Territorial que impliquin demolir places 
hoteleres obsoletes, per valorar els béns aportats s’ha de tenir en 
compte l’aportació que suposa, d’acord amb la Llei General 
Turística, l’existència d’unes places que s’eliminaren i que donen 
dret a construir-ne de noves, d’acord amb els coeficients de 
ponderació que es concreten en l’article 51 de la Llei esmentada. 
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ART 10.1. CALA CARBÓ - L’ULLAL, (POLLENÇA) 
 
 

 
 
 

 
 

Problemàtica 

A la zona de Cala Sant Vicenç hi ha un sòl urbà que procedeix de 
l’antic Pla Parcial de Cala Carbó, que recollí el Pla General de 
Pollença de 1990 i que s’ubica en el vessant sud-est, de manera 
que domina tot el conjunt de cales. Al seu moment, l’Ajuntament de 
Pollença encarregà un estudi paisatgístic a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, que feia saber que aquesta zona és altament 
vulnerable atesa la seva situació i recomanava no fer-hi cap 
actuació de tipus urbanístic i/o d’edificació. 
Actualment els sòls d’aquesta zona estan urbanitzats de manera 
deficient, ja que hi falten voravies, sanejament i, a més, 
parcialment, altres serveis. 
És, doncs, altament aconsellable aconseguir que aquesta zona sigui 
inedificable, per a la qual cosa es proposa transvasar-ne 
l’edificabilitat a una altra àrea del municipi de Pollença que no 
suposi un impacte paisatgístic com el que es pretén evitar. 
Dins el Port de Pollença, l’antic sòl urbanitzable de l’Ullal compleix 
les condicions adequades, ja que està situat en segona línia i 
constitueix un buit dins el continu urbà l’aprofitament urbanístic 
del qual entenem que no seria problemàtic i, a més, ajudaria a 
donar continuïtat a la trama urbana. 
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OBJECTIUS ∙ Altures màximes: planta baixa + 2 

∙ Transvasar els aprofitaments urbanístics de l’àrea a ∙ Usos: Residencial unifamiliar i plurifamiliar 

reconvertir de Cala Carbó a l’àrea que s’ha delimitat en el ∙ Dotacions: almenys les que es preveuen per a plans parcials 
sector UP 6 del Port de Pollença. en la Llei del Sòl vigent. 

∙ Ordenar i consolidar l’àrea de  l’Ullal. ∙ Densitat màxima a l'Ullal: 60 Hab/ha 

∙ Crear nous vials que millorin la interconnexió de l’àrea 
afectada. 

∙ El sòl vacant de Cala Carbó passaria a ser espai lliure públic 
o privat. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial 

EXECUCIÓ 

∙ Directa. 

PARÀMETRES PER DESENVOLUPAR EL PRT 

∙ Superfícies: 

A Cala Sant Vicenç (Cala Carbó):  90.838 m2 

Al Port de Pollença (l’Ullal) 107.151 m2 

Total d’actuació 197.989 m2 

∙ Aprofitament: 0,23 m2/m2 sobre la superfície total 
d’actuació. 

Aprofitament a l'Ullal: 0,42 m2/m2 

Tot l’aprofitament es localitzarà a l’Ullal. 
∙ Els sòls no ocupats de Cala Carbó podran tenir la condició 

d’espai lliure privat inedificable o d’espai lliure públic. 
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ART 10.2. ANTIGA CENTRAL TÈRMICA D’ALCÚDIA PROBLEMÀTICA 

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

OBJECTIUS 

∙ Condicionar l’edifici central per a un ús dotacional. 

∙ Crear un parc empresarial. 

∙ Crear una gran zona verda a l’extrem est. 

∙ Ordenar l’àmbit afectat mitjançant la creació de vials 
interiors, preferentment per a vianants, que assegurin una 
continuïtat entre el nucli del Port d’Alcúdia, el port comercial 
i el nucli residencial d’Alcanada. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial. 
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EXECUCIÓ 

∙ Directa. 

PARÀMETRES PER DESENVOLUPAR EL PRT 

∙ Superfície de l’actuació: 9,04 Ha. 

∙ Aprofitament: 0.3 m2/m2. 

∙ Alçades màximes: s’han de definir en el PRT. 

∙ Reserva d’espais lliures: almenys 18.000 m2. 

∙ Usos prevists: terciaris de tot tipus i equipaments. 

∙ S’ha de regularitzar el límit amb l’àrea portuària del Port 
d’Alcúdia, de manera que millori l’explotació del port 
esmentat. 

∙ S’ha de garantir la connexió per a vianants entre el port 
esportiu i la zona residencial d’Alcanada. 

∙ S’ha de tenir en compte que hi ha un parc de combustibles 
líquids i una subestació d’energia elèctrica, actualment en 
funcionament, i també que s’hi construeix una planta 
desaladora d’aigua del mar dins l’àmbit d’actuació.  
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ART 10.3. HOTEL DON PEDRO (POLLENÇA), HOTEL ROCAMAR 
(SÓLLER) - SA RÀPITA (CAMPOS) 

PROBLEMÀTICA 
A la zona de Cala Sant Vicenç hi ha les instal∙lacions de l’hotel Don 
Pedro, que literalment es troba sobre l’arenal de la platja. Aquestes 
instal∙lacions ara no es podrien construir amb una interpretació 
correcta del domini públic marítim terrestre i, a més, representen 
un fort límit per a la platja, ja que en redueixen la capacitat i 
l’accessibilitat des de l’àrea urbana. 
El fet que l’hotel Don Pedro desaparegui suposaria una millora 
importantísima per a Cala Sant Vicenç, on facilitaria una utilització 
més adequada de la platja i del litoral. 
Igualment, eliminar l’hotel Rocamar, que se situa al costat de la 
carretera que comunica Sóller amb el port, suposaria millorar de 
manera notable el Port de Sóller. 
Es proposa, doncs, transvasar les places hoteleres a Campos, a la 
zona de la Sa Ràpita. Amb això s’aconsegueix, a més, que el 
municipi de Campos, que té una costa i unes platges d’una gran 

l i   Ca a Sant V cençSa Ràpita qualitat però, en general, amb un nivell de protecció elevat, 
incrementi i millori l’oferta turística. Per altra banda, el terme 
municipal de Campos, tal com s’assenyala a l’Exposició de Motius 
de les DOT, ha sofert un procés d’abandó forçat de les activitats 
agràries més tradicionals i l’absència d’una activitat econòmica 
terciària l’han conduït a una situació de crisi econòmica i social que 
justifica l’adopció de mesures singulars per tal de corregir aquests 
desequilibris interterritorials que, a llarg termini, podrien posar en 
perill el propi model territorial definit per les DOT. 

La zona que s’ha triat està formada pels sectors següents, que es 
reclassificaren com a rústics: 

Sòller 
 Sectors THM XIX, THM XX-2 i REM XXIII, amb una 

superfície de 203.693 m2 
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 Part del sector REM XI-1, amb una superfície de 42.260 m2 

 Sector REM XII, THM XIV i part del sector REM XIII, amb una 
superfície de 176.234 m2 

SUPERFÍCIE TOTAL = 422.187 m2

Densitat màxima: 60 Hab/Ha = 2.532 Habitants.

OBJECTIUS

Creació de tres unitats d'execució

ÀREA 1. Una àrea de reconversió discontínua al sòl rústic format per
part de l'antic sector REM XI-I, amb una superfície de 55.100 m2,
delimitada en el plànol. 

Aquesta àrea de reconversió suposarà: 

∙ Demolir l’hotel Don Pedro i l’Hotel Rocamar per 
construir-hi un espai lliure públic o un equipament en 
el cas del hotel Rocamar. 

∙ Transvasar les 284 places de l’hotel Don Pedro i les 
places de l’hotel Rocamar a les unitats d’actuació que 
es delimiten en el plànol. 

∙ La impossibilitat legal o material de traspassar les 
places dels hotels esmentats permetrà la seva execució 
d'acord amb les previsions de la Llei General Turística. 

PARÀMETRES PER DESENVOLUPAR L'ÀREA DE RECONVERSIÓ 
DISCONTÍNUA 

∙ Superfície: 

A Cala Sant Vicenç 3.600 m2 

A Sóller 9.240 m2 

A Campos 42.260 m2 

Total d’actuació 55.100 m2 

∙ Aprofitament: 

A Cala Sant Vicenç 0 m2/m2 

A Sóller El que es preveu en el PG vigent 
A Campos 0.50 m2/m2 

∙ Ratio mínim: 60m2/plaça 

∙ Nombre màxim de places turístiques: 515 

∙ El transvasament de places des de l'Hotel Don Pedro i 
l'Hotel Rocamar té caràcter alternatiu. 

∙ Sòl privatitzable: màxim 60%. 

∙ Altura màxima. Planta baixa + 3 

∙ Dotacions: almenys les que es preveuen per als plans 
parcials en la Llei del Sòl vigent. 

∙ Per als sectors hotelers és aplicable l’article 172 de les 
Normes Subsidiàries de Campos en quant no contradigui 
aquest article. 

∙ Els sòls que actualment ocupa l’hotel Don Pedro 
adquiriran la condició d’espai lliure públic de cessió i 
podran comptabilitzar com a part de la cessió obligada 
d’espais lliures. 

∙ Usos: hotels, apartaments, ciutats de vacances i 
instal∙lacions annexes. 

D’altra banda, a Campos es classifica sòl per a noves places 
substitutòries de les dels hotels Don Pedro i Rocamar en la 
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proporció que preveu la Llei turística. La superfície de 4.22 
hectàrees d’actuació dins el municipi de Campos consumiria 
la part corresponent del sòl que es preveu per a operacions 
de reconversió a zones POOT. 
El Pla de Reconversió s’ha d’executar preferentment per 
concertació de les parts afectades. 

ÀREA 2. Una àrea per l'ús hoteler, apartaments, ciutats de vacances 
i instal∙lacions annexes en els sectors THM XIX, THM XX-2 i REM 
XXIII amb una superfície de 203.693 m2, delimitats en el plànol. 

EXECUCIÓ 

• Directa 

PARÀMETRES PER DESENVOLUPAR L'ÀREA DE RECONVERSIÓ 
DISCONTÍNUA 

• Superfície: 203.693 m2 

• Aprofitament: 0,50 m2/m2. 

• Ratio mínim: 60 m2/plaça 

• Nombre màxim de places turístiques: 1.078 

• Sòl privatizable: 33% 

• Altura màxima: planta baixa + 3 

• Dotacions: almenys les que es preveuen per als plans 
parcials en la Llei del Sòl vigent. 

• Per als sectors hotelers és aplicable l’article 172 de les 
Normes Subsidiàries de Campos en quant no 
contradigui aquest article. 

ÀREA 3. Una àrea residencial unifamiliar i plurifamiliar adossada els 
sectors REM XII, THM XIV i part del sector REM XI-II, amb una 
superfície de 176.234 m2, senyalada al plànol. 

EXECUCIÓ 

• Directa 

PARÀMETRES PER DESENVOLUPAR L'ÀREA DE RECONVERSIÓ 
DISCONTÍNUA 

• Superfície: 176.234 m2 

• Aprofitament: 0,40 m2/m2. 

• Màxim nombre d'Habitatges: 234 

• Parcel∙la mínima: 800 m2 

• Altura màxima: planta baixa + 1 

• Sòl privatizable: 40% 

• Dotacions: almenys les que es preveuen per als plans 

parcials en la Llei del Sòl vigent. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT

• Pla de Reconversió Territorial 
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ART 10.4. BONAIRE AS.6, ALCÚDIA

PROBLEMÀTICA 
A Bonaire hi ha una urbanització anomenada Pinares, que està poc 
desenvolupada: el grau d’urbanització que hi ha, sobretot a la zona 
situada més al nord, és molt deficient, ja que només s’hi han 
esplanat els carrers, sense pavimentar, hi ha una densitat de 
vegetació alta, especialment pins, i té una situació, atesa la 
topografia, d’un impacte paisatgístic gran, especialment des de la 
carretera que va cap a la Victòria. 
El caràcter emblemàtic que té la zona de la Victòria per a Alcúdia i 
per a tot Mallorca aconsella reconsiderar la conveniència del 
desenvolupament urbanístic dels sòls de la urbanització de Pinares, 
atès l’impacte paisatgístic. 
Es proposa, doncs, que aquests sòls siguin inedificables i que tots 
passin a ser espai lliure públic, tret dels que ja formen part d’una 
parcel∙la edificada parcialment, que podrien quedar com a sòl lliure 
privat inedificable. 
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Per aconseguir-ho es proposa transvasar-ne l’edificabilitat a una 
altra àrea dins del municipi d’Alcúdia on no suposi un impacte 
paisatgístic com el que es pretén evitar. 
Dins el Port d’Alcúdia, l’antic sòl urbanitzable del sector AS6 
compleix les condicions adequades, en concret, el que se situa al 
sud de la carretera que connecta el Port d’Alcúdia amb el cementiri, 
ja que està envoltat per tres costats de sòl urbà existent, de manera 
que constitueix un buit dins el continu urbà l’aprofitament 
urbanístic del qual no seria problemàtic, ajudaria a donar 
continuïtat a la trama urbana i podria servir de suport per a 
equipaments esportius complementaris a l’actual poliesportiu 
d’Alcúdia, que n’està situat enfront, d’alt interès per a la zona. 

OBJECTIUS 

∙ Transvasar els aprofitaments urbanístics de l’àrea a 
reconvertir de Pinares a l’àrea que s’ha delimitat en el sector 
AS6 del Port d’Alcúdia. 

∙ Completar els equipaments esportius dins el Port d’Alcúdia. 

∙ La major part del sòl de Pinares que s’ha delimitat passaria a 
ser espai lliure d’ús públic. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial  

EXECUCIÓ 

∙ Directa. 

PARÀMETRES PER DESENVOLUPAR EL PRT 

∙ Superfícies: 

A la urbanització de Pinares (Bonaire)
Al sector AS6 (Port d’Alcúdia)
Total d’actuació

∙ Aprofitament: 

0,3 m2/m2 sobre la superfície total d’actuació. 
Tot l’aprofitament es localitzarà en el sector AS6, d’acord amb 
els criteris següents: 

 Superfície patrimonializable en el sector AS6: 50% 

 Reserva per a usos esportius públics de decisió obligada 
en el sector AS6: 25% 

∙ Altures màximes: planta baixa + 2 

∙ Usos: 

Principal: hoteler (70% de l’aprofitament total) 
Usos complementaris: comercial, de serveis i esportiu 
privat (30% de l’aprofitament total). 

El sector AN-1, Pinares de Bonaire, reduirà l’àmbit territorial en la 
part que queda afectada per aquesta Àrea de Reconversió Territorial 
i, en aquest aspecte, en queda modificada l’ordenació; per això, per 
desenvolupar i executar la resta del sector, com que no en queda 
afectat, no caldrà modificar-ne el planejament general o de 
desenvolupament. 

  51.554 m2 

146.850 m2 

198.404 m2 
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ART 10.5. SA RÀPITA – EST - CAMPOS PROBLEMÀTICA 

A l’extrem est de Sa Ràpita s’ubiquen uns sòls que serveixen de 
connexió i d’articulació de la zona urbana amb l’àrea natural des 
Trenc - es Salobrar, que està protegida per les figures d’ANEI (àrea 
natural d’especial interès, de la Llei 1/1991, d’Espais Naturals de 
les Illes Balears), ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus, 
Directiva 409/79/CEE, relativa a la protecció d’aus silvestres), i LIC 
(Lloc d’Interès Comunitari, Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres). 
En aquests sòls hi ha una antiga vaqueria, molt típica de les 
activitats ramaderes tradicionals de Campos, a més d’uns sòls que 
no tenen un valor especial i que estan situats en segona línia de 
l’àrea urbana de Sa Ràpita. 
Es tracta, doncs, de fer compatible mitjançant aquesta actuació un 
desenvolupament turístic residencial en segona línia amb la 
consecució d’un sòl públic que aculli un centre d’accés i 
d’interpretació de l’espai protegit aprofitant les edificacions de 
l’antiga vaqueria. 
Aquesta actuació, a més, contribuiria a dinamitzar el municipi de 
Campos, cosa que, com ja s’ha dit en referència a l’ART 10.3, era 
un objectiu explicitat a l’exposició de motius de les DOT. 
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OBJECTIUS S’ordenarà la superfície que es destina a aparcament al 
servei de la platja de Sa Ràpita. 

• Condicionar l’edifici de l’antiga vaqueria perquè pugui 
utilitzar-se com a centre d’acollida i d’interpretació de 2. Parcel∙la situada a la part oest, que s’ha de regular pels 

l’espai natural des Salobrar. següents paràmetres: 

• Crear un àrea d’accés i ordenar la superfície que actualment • Ús: Habitatge plurifamiliar 

s’utilitza com a aparcament de la platja de Sa Ràpita. • Tipus d’ordenació aïllada segons l'ordenança 

• Crear un espai lliure entre el centre d’interpretació i les Residencial Extensiva Mitjana de les Normes 

edificacions de segona línia. Subsidiàries de Campos. 

• Crear un desenvolupament turístic residencial
complementari a la part més a l’oest de l’actuació.

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

• Densitat màxima: 60 Habitants/hectàrea. 

• Coeficient d’edificabilitat: 0,5 m2/m2 

• Percentatge de sòl per ús privat: 50%. 

∙ Pla de Reconversió Territorial • Espais lliures públics: 10%. 

EXECUCIÓ • Zones esportives públiques: 2m2/Habitant. 

∙ Directa • Equipaments complementaris 1m2/Habitant. 

PARÀMETRES PER DESENVOLUPAR EL PRT 3. Resta de l’àrea, que s’ha de regular per l’ordenança de la zona 

 Superfícies de: turística hotelera mitjana de l’instrument de Planejament 
General de Campos i els paràmetres fonamentals de la qual 

Sòl urbanitzable    35,28 Ha són: 
Sòl rústic 14,62 Ha 
Total d’actuació 49,90 Ha • Densitat màxima: 60 Habitants/Hectàrea. 

• Coeficient d’edificabilitat: 0,33 m2/m2 
 Aprofitament: L’àrea es divideix en tres zones clarament 

diferenciades: • Sòl privatizable màxim: 60%. 

• Equipament esportiu: 5 m2/plaça. 
1. Sòl rústic situat a la part est, que tindrà la condició d’espai

lliure públic, i l’aprofitament del qual s’ha de limitar a • Aparcaments públics: 3,5%. 

reutilitzar l’antiga vaqueria com a centre d’interpretació. • Aparcaments privats: 3 m2/plaça.

• Espais lliures públics: 10%. 
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ART 10.6 SON CREVER (MARRATXÍ) – UA8 i AS16 D’ALCÚDIA 

PROBLEMÀTICA 

Al Port d’Alcúdia es troben els sectors AS16 i UA A8, contigus, però 
cadascun amb una problemàtica diferent. 
L’UA8 conté, d’acord amb l’instrument de Planejament General 
d’Alcúdia, una proposta d’esponjament que necessita un sòl que 
suporti el transvasament de l’edificació. 
D’altra banda, l’AS16 està format per un sòl que actualment està 
classificat com a rústic, que al seu dia es reclassificà però amb una 
resolució judicial pendent que, en cas de ser favorable als 
interessos dels propietaris, implicaria urbanitzar una àrea molt 
delicada, atesa la seva localització al costat del llac Esperança. 
En aquesta actuació es tracta, doncs, de fer possible l’esponjament 
que es preveu en l’UA8 i de garantir que l’antic sector AS16 
continuï inedificable. 
La proposta de reconversió territorial suposaria una àrea 
discontínua en què s’inclourien, a més dels dos sòls que s’han 
descrit, uns sòls situats a Son Crever, a Marratxí, i que tenen unes 
condicions idònies per al desenvolupament urbà. 

OBJECTIUS 

∙ Esponjaments de l’UA8 del Port d’Alcúdia. 

∙ Manteniment com a espai lliure amb caràcter públic del sòl 
que ocupa l’antic sector AS16, al costat del llac Esperança 
del Port d’Alcúdia. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial 
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EXECUCIÓ ∙ Dotacions: almenys les que preveu per a plans parcials la 

∙ Directa. Llei del Sòl vigent 

PARÀMETRES PER DESENVOLUPAR EL PRT 

∙ Superfícies d’actuació: 

A l’AS16       18,28 Ha 
A l’UA8 23,44 Ha 
A Son Crever  32.00 Ha 
Total d’actuació 73.72 Ha 

∙ Aprofitament: 

A l’AS16 0 m2/m2 

A l’UA8 El que es preveu en el Pla General d’Alcúdia 
A Son Crever 0,40m2/m2 sobre la superfície inclosa a 

son Crever més 0,44m2/m2 calculada sobre 
la superfície de l'AS16 i l'edificabilitat 
prevista per l'esponjament a la UA8. 

∙ Densitat màxima: 1.200 Habitatges. 

∙ Sòls privatizables: 

A l’AS16      0% 
A l’UA8 El que es preveu en el Pla General d’Alcúdia 
A Son Crever màxim 70% 

∙ Usos: residencials, terciaris i comunitaris 

∙ El 20% de l'aprofitament residencial es destinarà a V.P.O. 

∙ Altura màxima: planta baixa + 2 
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ART 10.9 ARENAL DIRECTA (LLUCMAJOR) PROBLEMÀTICA 

S’Arenal fou una de les primeres zones que es desenvoluparen 
turísticament dins la badia de Palma, començant com una zona 
residencial per al turisme vacacional local, amb unes tipologies de 
baixa alçada, carrers estrets i petits porxos a les façanes. 
Posteriorment es densificà la zona, amb l’aparició de noves 
construccions d’us turístic, hoteler i residencial, que a partir dels 
vials existents deformaren l’estructura urbanística que no estava 
prevista per a aquell tipus d’edificacions. 
El Pla Territorial preveu una àrea de reconversió territorial (ART 
8.13) de caràcter diferit i molt ambiciosa en els seus plantejaments, 
que segurament precisarà d’un llarg termini per a la seva execució. 
Per iniciar el procés de reconversió el més aviat possible, dins l’àrea 
de reconversió de S'Arenal de Llucmajor, s’han delimitat dues àrees 
amb les seves corresponents actuacions de reconversió a les zones 
urbanes de Llucmajor i S'Arenal, que conformen una àrea de 
reconversió directa que facilita l'inici de la reconversió d'aquesta 
zona turística. 
Les dues àrees a incloure són les següents: 

1. Àrea de 20.851 m2 ubicada a la part de darrera del nucli urbà, 
devora al rotonda d’accés general. Aquesta àrea a més de 
resoldre l’acabament de la trama urbana en aquest lloc, es 
vincula a la cessió i rehabilitació de l’antic traçat de la via del 
tren a la zona del viaducte amb una superfície de 2.968 m2 i a la 
cessió per a ús municipal de l’edifici situat en el carrer 
Trencadors, 58. 
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2. Àrea de 148.425 m2 ubicada al sud oest de Son Verí Nou, que 
correspon a un sector reclasificat abans com a rústic. Allà s’hi 
ubicaran equipaments i espais lliures que millorin la qualitat 
urbana de Son Verí Nou, estant també vinculat a la cessió de 
l’immoble del carrer Sant Francesc, 31 de Llucmajor, actualment 
dedicat a cine i que es destinarà a equipament municipal. 
Alternativament també es podran cedir els edificis ubicats entre 
carrer Monges, 6 i carrer Jaume I, 7 de Llucmajor o l’edifici 
ubicat al carrer Terral, 21 de S’Arenal. 

OBJECTIUS 

• Acabar la façana posterior del nucli de S’Arenal 

• Acabar la façana posterior del nucli Son Verí Nou 

• Millorar l’estàndard d’equipaments i zones verdes de 
Llucmajor 

• Millorar l’estàndard d’equipaments i zones verdes de Son 
Verí Nou 

• Reconversió d’un tram i del viaducte de l’antic ferrocarril 

• Rehabilitació i millora de diversos edificis en els nuclis de 
S’Arenal i de Llucmajor 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

• Pla de Reconversió Territorial 

EXECUCIÓ 

• Directa 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

• Ja que les dues àrees delimitades es poden desenvolupar 
de manera autònoma es podran plantejar un o més plans 
de reconversió territorial, sempre que es garanteixi que 
cobriran cada un independentment els objectius plantejats 
i comporten les operacions de reconversió. 

PARÀMETRES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PRT 

ZONA 1 

• Superfície d'actuació: 20.851 m2 

• Aprofitament: 1 m2/m2 

• Màxim aprofitament ús residencial: 0,2 m2/m2 

• 1 Habitatge / 93 m2 de sostre edificable, màxim 41 
Habitatges 

• Sòl privatizable màxim: 60% 

• Altures màximes establertes en el Pla General vigent per la 
zona Residencial Intensiva Mitjana. 

• Sistemes locals i generals. Al menys el 40% de la superfície 
d'actuació. 

• Usos previstos: residencial, turístic, terciari i equipaments. 

• Es vincularà l'operació a : 

o La rehabilitació i cessió de l'antic ferrocarril entre 
el torrent del Jueus i el carrer Sant Cristòfol. 

o La cessió de l'immoble situat al carrer 
Trencadors, 58 de S'Arenal. 
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ZONA 2 

• Superfície d'actuació: 148.425 m2 

• Aprofitament: 0,3 m2/m2 

• 1 Habitatge / 150 m2 de sostre edificable, màxim 296 
Habitatges 

• Sòl privatizable màxim: 60% 

• Altures màximes: Planta baixa + 1 

• Sistemes locals i generals. Al menys el 40% de la superfície 
d'actuació. 

o Sistemes generals. A més dels 122.121 m2 de 
superfície del sector s'inclouran 4.095 m2 de sistema 
general de vialitat i 22.209 m2 de sistema general 
d'espais lliures. 

o Es vincularà aquesta operació a: 

 La cessió per ús municipal de l'immoble situat 
al carrer Sant Francesc, 31 de Llucmajor. 

 La cessió per ús municipal de l'immoble situat 
al carrer monges, 6 i carrer Jaume, 7 de 
Llucmajor o alternativament l'immoble situat al 
carrer Terral, 21 de S'Arenal. 
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ART 11. OPERACIONS ESTRATÈGIQUES EN ELS TRES NODES 
TERRITORIALS DE L'ILLA (Palma, Inca i Manacor) 

Aquestes són operacions estratègiques de rehabilitació i millora 
dels accessos i de la qualitat urbana dels tres nodes territorials: 
Palma, Inca i Manacor. 

ART 11.1.- FAÇANA D’ INCA 
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OBJECTIUS 

∙ Millorar la imatge de la ciutat. 
∙ Creació d’un nou polígon industrial. 
∙ Implantar l’Hospital Comarcal d’Inca. 
∙ Creació d’ una nova zona d’equipaments i de serveis entre 

l’hospital i el sòl urbà d’Inca. 
∙ Millorar els accessos a la ciutat d’Inca, especialment els de 

les carreteres de Sineu i Llubí. 
∙ Creació de zones verdes en els accessos a la ciutat.  

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial / Projecte de Millora
Territorial. 

EXECUCIÓ 

∙ Diferida 



ART 11.2.- FAÇANA DE MANACOR OBJECTIUS 

∙ Millorar la imatge de la ciutat. 
∙ Millorar els accessos a la ciutat, mitjançant la creació de 

nous accessos des de la futura ronda nord de 
circumval∙lació. 

∙ Creació d’una nova àrea per a usos dotacionals. 
∙ Creació una àrea de serveis lligada a l’Hospital de Manacor. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial / Projecte de Millora 
Territorial. 

EXECUCIÓ 

∙ Diferida. 
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ART 11.3.- VIA DE CINTURA DE PALMA OBJECTIUS 

∙ Millorar la imatge de la ciutat. 
∙ Millorar la qualitat urbana de la ciutat en els límits amb la 

Via de Cintura. 
∙ Delimitar-ne els usos, i establir les incompatibilitats. 
∙ Demolir edificis obsolets. 
∙ Donar a la Via de Cintura un caràcter més urbà. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial. 

EXECUCIÓ 

∙ Diferida. 
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ART 12. CASCS ANTICS DE PALMA, INCA I MANACOR 

Aquestes actuacions estan previstes per millora els centres urbans 
degradats dels tres principals nodes, és a dir, els cascs antics de 
Palma, Inca i Manacor. 

ART 12.1. CASC ANTIC DE PALMA 

OBJECTIUS 
∙ Actualització de l’estudi de l’edificació i de les tipologies 

existents. 
∙ Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir. 
∙ Demolir elements arquitectònics inadequats. 
∙ Adequar les ordenances d’edificació a les tipologies de 

l’edificació tradicionals. 
∙ Creació de mecanismes per fomentar les operacions de 

rehabilitació d’edificis protegits. 
∙ Definició d’àmbits urbans que cal protegir. 
∙ Millorar l’accessibilitat rodada i de vianants. 
∙ Recuperar espais públics d’interès. 
∙ Proposar usos i equipaments dinamitzadors de la 

recuperació del nucli antic.

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial 

EXECUCIÓ 

∙ Diferida 
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ART 12.2.- CASC ANTIC D’ INCA
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OBJECTIUS 

∙ Fer l’estudi de l’edificació i de les tipologies existents. 
∙ Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir. 
∙ Demolir elements arquitectònics inadequats. 
∙ Adequar les ordenances d’edificació a les tipologies de 

l’edificació tradicionals. 
∙ Crear mecanismes per fomentar les operacions de 

rehabilitació d’edificis protegits. 
∙ Definició d’àmbits urbans que cal protegir. 
∙ Millorar l’accessibilitat rodada i de vianants. 
∙ Recuperar espais públics d’interès. 
∙ Proposar usos i equipaments dinamitzadors de la 

recuperació del nucli antic. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial. 

EXECUCIÓ 

∙ Diferida. 
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ART 12.3.- CASC ANTIC DE MANACOR

OBJECTIUS 

∙ Fer l’estudi de l’edificació i de les tipologies existents. 
∙ Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir. 
∙ Demolir elements arquitectònics inadequats. 
∙ Adequar les ordenances d’edificació a les tipologies de 

l’edificació tradicionals. 
∙ Creació de mecanismes per fomentar les operacions de 

rehabilitació d’edificis protegits. 
∙ Definició d’àmbits urbans que cal protegir. 
∙ Millorar l’accessibilitat rodada i de vianants. 
∙ Recuperació d’espais públics d’interès. 
∙ Proposar usos i equipaments dinamitzadors de la 

recuperació del nucli antic. 

INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT 

∙ Pla de Reconversió Territorial. 

EXECUCIÓ 

∙ Diferida. 
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