
Estudi de bases pel catàleg de bones pràctiques d’integració 
paisatgística per a la implantació d’energies renovables a Mallorca



1. El dilema: energia vs. territori i paisatge

“L’adopció d’energies renovables, inherent al canvi de model necessari, té incidències territorials, ambientals I
paisatgístiques òbvies per a una illa que aposta al mateix temps per un canvi de model energètic i per la defensa del seu
paisatge. L’ordenació del territori, i en particular la zonificació del sòl rústic, ha d’abordar aquest tema d’una manera
prioritària, perquè no s’han d’entendre energies renovables i paisatge com a matèries enfrontades, sinó com a
components sinèrgics d’un model territorial sostenible.”

EPCIM, 2019

“Podem arribar a fer compatible un aprofitament intens de les fonts d’energies renovables amb la preservació dels 
paisatges i la biodiversitat que atresoren?”

Tello i Marull, 2010

Valor estètic
Valor ambiental
Valor productiu
Valor identitari

...

Més enllà de l’impacte visual



2. Reptes i percepció de les energies renovables

Poden les energies renovables dotar 
de més valors el paisatge?

Aprofundeixen en la fragilitat 
paisatgística o, al contrari, la 
redueixen?

Ho veiem com una intrusió més o, per 
contra, un elements de modernitat i de 
progrés?

Podem fer que certs valors siguin 
compatibles?

Models com el danès o el dels Països 
Baixos poden ser un exemple a 
seguir?



3. El lloc importa

ON i COM

Localització (escala regional/unitat de paisatge)

Emplaçament (espai concret dins de la UP, en
relació als fons escènics, fragilitat, patrimoni,
memòria històrica, conques visuals,
concentració/dispersió, etc.)

Disposició (parcel·lari, separació elements, etc.)

Dimensió (superfície ocupada)

Guany de valors paisatgístics

Mitigació/integració (mesures correctores)

Sorolls i vibracions

(vincle amb els paisatges sonors)



4. Territoris homogenis/heterogenis: la diversitat paisatgística

“(A Catalunya) el parc de generació renovable té un
plantejament diferent del de la resta de l’Estat perquè la
mateixa geografia no permet fer-hi parcs de gran
extensió com els que es fan, per exemple, a l’Aragó.”

“Segurament haurem de fer projectes més acotats en
dimensió i, per tant, amb una rendibilitat més baixa i
amb més participació del territori”



5. El lloc importa (I)

“La Modificació del PDSEIB, doncs,
no estableix localitzacions concretes
per a l’emplaçament de noves
instal·lacions d’energies renovables ni
estableix objectius quantitatius
d’implantació sinó que únicament
zonifica el territori en funció de la
seva aptitud per tal de preveure la
preservació d’aquells indrets de
major qualitat o sensibilitat ambiental
on la instal·lació de noves
infraestructures energètiques podria
causar impactes ambientals negatius
significatius.”

Definició de les 19 UP de 
Mallorca (aproximació)



6. El lloc importa (II)

- El caràcter del paisatge (UP) no depèn només 
de factors biofísics: dimensió social i sentit del 
lloc.

- La relació entre paisatge i les energies 
renovables és variable: relació caràcter 
paisatgístic/factor humà. Hi ha el risc de crear 
una percepció de paisatge de primera i de 
segona.

La realització d’un Catàleg de Paisatge de 
Mallorca pot ser una primera eina necessària.

- Es poden establir també unes recomanacions 
genèriques sobre la implantació



7. Mallorca: criteris generals de localització i emplaçament de l’energia fotovoltaica

- Optar per la instal·lació dels parcs fotovoltaics en 
terrenys planers

- Evitar la generació de grans conques visuals

- Reduir la incidència visual de les instal·lacions

- Allunyar-se de llocs o elements catalogats

- Vetllar per no afectar la qualitat paisatgística existent

- Evitar la concentració de plantes fotovoltaiques en un 
mateix àmbit territorial

- Limitar l’extensió dels parcs fotovoltaics per fomentar 
una major integració

- Respectar la distribució parcel·lària existent sense 
produir grans canvis morfològics

- Utilitzar els camins ja existents per accedir a les
instal·lacions fotovoltaiques



8. Mallorca: criteris generals de mitigació/integració de l’energia fotovoltaica

- Usar tanques perimetrals integrades amb les instal·lacions i el 
seu entorn

- Aprofitar els murs de pedra preexistents

- Fomentar l’ús de pantalles vegetals

- Soterrar el cablejat

- Seguir un esquema d’ordenació adaptat al lloc (respectar el 
parcel·lari)

- Utilitzar i integrar les construccions ja existents dins del parc

- Utilització de vegetació en els marges i espais intersticials

- Adaptar-se al relleu en les zones de pendent

- Utilitzar una gama de colors pròpia de l’entorn paisatgístic

- No instal·lar cartells amb finalitats publicitàries 



9. Mallorca: cas pràctic
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12. Mallorca: criteris generals de localització, emplaçament i integració de l’energia eòlica

- Necessitat d’ubicar-se en zones de potencial eòlic elevat
- Emplaçament proper a vies de comunicació existents i a la 

xarxa elèctrica
- Evitar la instal·lació en espais protegits, elements catalogats o 

fons simbòlics
- Evitar l’efecte acumulatiu en un mateix àmbit territorial
- Proporcionar ordre visual i evitar el desordre
- Vetllar per la qualitat de les perspectives visuals
- Formes i patrons homogènies en el parc
- Colors homogenis i integrats
- Mesures de mitigació del soroll dels generadors
- Establir una velocitat de rotació en relació a les dimensions 

dels aerogeneradors
- Soterrar el cablejat
- Aprofitar i integrar construccions anteriors



13. Podem fer els valors del paisatge compatibles i no excloents?
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17. L’especificitat de l’entorn urbà i periurbà

- Analitzar la ciutat/zona urbana en el seu conjunt per 
establir una asimetria normativa en coherència amb la 
diversitat urbanística i arquitectònica

- Restringir les instal·lacions en espais o edificis 
catalogats, supeditant-ho a estudis d’impacte

- Evitar la visió de les instal·lacions fotovoltaiques des 
de l’espai públic immediat, a no ser que formin part 
del disseny arquitectònic i supeditat a estudis 
d’impacte

- Si no és possible evitar la visió, aplicar mesures de 
mitigació

- Incentivar la col·locació d’instal·lacions de renovables 
com a elements de valorització del paisatge urbà

- Mitigar la generació de reflexos en les instal·lacions en 
façana

- Fomentar la instal·lació de generadors en elements de 
l’espai públic (marquesines, pèrgoles, etc.) com a part 
estructurant del mateix i afavorint la valorització 
paisatgística



18. L’especificitat de l’entorn urbà i periurbà
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Gràcies!
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