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El Consell de Mallorca ha anat configurant un marc de 
referència propici per impulsar i desenvolupar tot un 

conjunt de polítiques de paisatge, en aplicació del Conveni 
europeu del paisatge (CEP) del Consell d’Europa.

Des de l’adhesió al Conveni europeu del paisatge (2008), el 
Departament de Territori  ha continuat el recorregut iniciat amb 

les polítiques de paisatge des de la formulació de les Bases per 
a una estratègia de paisatge de Mallorca (2009), juntament 
amb la incorporació de les accions d’intervenció i de millora 
paisatgística a desenvolupar mitjançant el PTIM, als àmbits 
d’intervenció paisatgístics (2011), seguint amb el foment de 

l’accés públic al gaudi del paisatge i la seva interpretació 
mitjançant la Llei de camins públics i rutes senderistes 
(2018), l’Estratègia de paisatge del Consell de Mallorca 

(2019) i la recent constitució de l’Observatori del paisatge, 
setembre de 2020.



Els valors ecològics i patrimonials, així com
la diversitat i singularitat dels paisatges
mediterranis de les Illes Balears han estat,
des de fa temps, un fort atractiu per a
Mallorca.
Unes dinàmiques econòmiques accelerades
han transformat el territori a gran velocitat,
sense tenir present una apropiada
planificació territorial a les diferents etapes
expansives.



•Important creixement econòmic que s’ha
reflectit en la demografia.
•La insularitat: dimensió i escala.
•Territori subjecte passiu i principal “actiu”.
•Relació entre paisatge i territori i entre paisatge
i turisme.
•Història recent de les Illes Balears - des de la
segona meitat del Segle XX – ha estat totalment
lligada al turisme. Destaca la velocitat de
transformació del territori i de la societat.
•Ara s’obren nous horitzons a nivell global, que
hem de ser capaços d’assimilar a nivell local.



La insularitat i l’escala geogràfica

La insularitat:

•Delimitació precisa del territori
•Territori escàs i fràgil
•Molt de perímetre de cosa
•Unitat espacial i diversitat: petit microcosmos

L’escala és una qüestió primordial. 
El perill de convertir Mallorca en un gran sistema urbà



Els paisatges alterats, quan 
arriben a nivells de 

saturació o de degradació, 
són els que s’han de 

transformar.



El Conveni Europeu del 
Paisatge planteja els 

desafiaments i els 
compromisos d’una 

política compromesa 
amb ell.







Objectius de l’Estratègia de paisatge 

I. Millorar el coneixement, la formació, la sensibilització i 
la participació pública en matèria de paisatge 

II. Implementar la protecció, gestió i ordenació del 
paisatge a través de l’ordenació territorial general del 
PTIM 

III. Incorporar la dimensió paisatgística en las polítiques i 
instruments sectorials d’incidència en el paisatge 

IV. Promoure la protecció, gestió i activació dels paisatges 
d’especial interès cultural 

V. Fomentar l’accés públic al paisatge i la seva 
interpretació 

VI. Impulsar la cooperació internacional, en matèria de 
paisatge, amb l’administració general de l’estat i les 
comunitats autònomes 























Observatori del paisatge de Mallorca

L'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió 
de la política del paisatge de Mallorca ha de 
funcionar com a òrgan assessor, orientador, de 
seguiment i d'impuls a la gestió de l'Estratègia del 
paisatge del Consell de Mallorca. 

Igualment es configura com a òrgan impulsor de les 
accions en matèria de paisatge que exerceix el 
Consell , atès que és l'oficina tècnica amb 
atribucions d'execució efectiva de les polítiques de 
paisatge d'ordre territorial en el marc del previst a la 
Norma 70 del Pla Territorial Insular de Mallorca.











Sorgeixen, ara mateix, noves propostes:
Polyfarming, és un referent de Harvard 
per a disenyar un nou model de ciutat.
proposa un nou model de paisatge a 
les ciutats, que integri zones urbanes 

amb zones rurals i productives.















INSCRIPCIÓ COM A PAISATGE CULTURAL

“ Paratge generat a partir de l’equilibrada combinació dels seus elements 
patrimonials de tipus cultural –etnològics – amb els elements naturals,  
la qual cosa li confereix  un valor d’excepcionalitat com a paisatge   
cultural ”

ÉS UN VERTADER EXEMPLE DE 
CREACIÓ D’UN PAISATGE 

HUMANITZAT SOBRE UN MEDI 
FÍSIC DE CARACTERÍSTIQUES 

GEOGRÀFIQUES MOLT SINGULARS.



PLA DE GESTIÓ
LA PRÒPIA UNESCO PROPUGNA DE FORMA CLARA LA DEFINICIÓ D’UN PLA DE 

GESTIÓ PER TAL DE GARANTIR LA CONSERVACIÓ DEL BÉ. 

PER PROTEGIR EL PAISATGE CULTURAL DE LA SERRA S’HAN DE 
CUIDAR, MANTENIR I AFAVORIR LES ACTIVITATS QUE EL GENEREN 

I EL SOPORTEN.

EL PLA DE GESTIÓ  DEFINEIX ELS OBJECTIUS, ELS CRITERIS 
I  LES ESTRATÈGIES D’APLICACIÓ:

• Desenvolupament econòmic de la Serra, vinculat a la recuperació 
del paisatge cultural. Especial incidència en l’agricultura i silvicultura

• Educació i divulgació dels valors de la Serra
• Protecció i restauració del patrimoni
• Gestió i control de l’afluència de visitants

ES BASEN EN LA CREACIÓ D’UN MODEL DE TERRITORI SOSTENIBLE 
FONAMENTAT EN LA RECUPERACIÓ I VALORITZACIÓ DE L’ESPECIFICITAT DEL 

PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA. 



Reptes des de la perspectiva territorial

D’una banda, mantenir adequadament els paisatges de 
qualitat, sense que això impliqui una fossilització d’aquests.



Transformar aquells paisatges que pateixen un cert
estadi de degradació i que resulten inadequats a les
exigències actuals, per tal de ser competitius en el
futur.



•Potenciar els paisatges valuosos (protecció i
gestió). Custòdia del territorio i altres formes
de gestió
•“Reinventar” els paisatges degradats o en
procés de degradació.
•Petites o mitjanes inversions que han de
suposar canvis molt importants. Optimitzar al
màxim esforç i despesa. Eliminar tòpics.
•Implicar a la societat en tot el procés:
Participació.
•En resum: és necessària una
planificació integral del territori a
través del paisatge.
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