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INTRODUCCIÓ
El procés d'elaboració d'aquesta Modificació núm. 3 del Pla territorial insular el document del qual per
aprovació inicial s'adjunta, ha estat sotmesa a un procés d'informes pilotada des del Departament de
Territori, Direcció Insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca.
Les fites més rellevants del procés han estat:
-

La consulta prèvia desenvolupada.
El taller de difusió.
Reunions d’explicació i contrast amb els ajuntaments.

1. CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
NOMBRE 3 DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA
D'acord amb allò que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'objectiu de millorar la participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de disposicions amb efectes normatius, amb caràcter previ a
l'elaboració de la «Modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca», s'ha dut a terme una
CONSULTA PÚBLICA, a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, amb l'objectiu de recollir
l'opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta
modificació proposada, tot això amb independència d'altres processos participatius que es promouran
oportunament al llarg de la fase d'elaboració de la modificació del PTIM.
S'adjunta còpia del document ANNEX 1
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2. JORNADA DE PARTICIPACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ TERCERA DEL
PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA
S'ha desenvolupat una sessió Informativa de participació ciutadana el 21 de juny de 2012
A l'agost de 2021 es va desenvolupar una jornada sobre la modificació tercera del Pla Territorial Insular de
Mallorca es va dividir en dues activitats principals:
- La primera va consistir en una intervenció de la Sra. Consellera Maria Antonia Garcías Roig amb
vista a introduir la jornada, juntament amb el director insular de Territori i Paisatge, el Sr. Miquel
Vadell Balaguer. Posteriorment, el Sr. Joan Carles Fuster i Guasp va explicar de forma detallada en
què consisteix la modificació puntual que està duent a terme el Consell.
Aquesta darrera intervenció era un dels punts principals de la jornada ja que introduïa de forma
detallada les persones assistents, en quins punts de la planificació afecta la modificació. A partir
d'aquí els actors implicats podrien intervenir al taller que es duria a terme a continuació.
A grans trets, al llarg de l'explicació es va exposar quin context s'emmarca la modificació i quines
necessitats respon. Igualment, es van tractar els objectius que s'hi persegueixen així com les seves
principals estratègies i plantejaments per dur-la a terme.
- En segon lloc, i entrant pròpiament en la participació, es va dur a terme una activitat de
participació amb els actors implicats en aquesta modificació, de cara a recollir les seves propostes
en relació amb aquesta.
L'activitat consistia que els participants havien de detectar problemes actuals relacionats amb 3
eixos concrets:
- Actualització del model territorial de Mallorca,
- Estratègia del paisatge del Consell de Mallorca
- Estratègies d’adaptació al canvi climàtic.
A nivell d'assistència i participants, a la jornada estaven convocats alcaldes i alcaldesses dels municipis de
Mallorca, tècnics municipals d'urbanisme dels ajuntaments així com altres actors representants de
diferents col·legis professionals: immobiliària, economistes, advocats, enginyers, aparelladors i
arquitectes, guies turístics, etc. A més, també estaven convocats representats dels sectors econòmics que
es veuran afectats per la modificació: CAEB, PIMEM, AFEDECO, PIMECO, FEHM. Finalment, també es van
convocar diferents entitats sense ànim de lucre relacionades amb l’objecte de la modificació: GOB
Mallorca, Terraferida, Amics de la Terra, Tramuntana XXI, Palma XXI, ARCA. En total, a la jornada hi van
assistir 21 persones entre representants de diverses entitats convocades.
En aquest procés es van rebre aportacions especifiques per escrit dels següents agents:
- El Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca
- La Junta de Compensació del Sector VII Auximasa del PGOU de Llucmajor
- Ciutadana sol·licitant correcció sobre un camí de titularitat privada
- Associació de Promotors Immobiliaris de Balears (PROINBA)
- Representants de MIRADOR D´ES TRENC SL
- Representants de PLAYAL. SL.
Us adjuntem còpia de l'Informe de Participació desenvolupament. ANNEX 2
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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA PROPOSTA DE
MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE
MALLORCA (2021)

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb
l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de disposicions amb efectes normatius, amb caràcter previ a
l’elaboració de la «Modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca»,
es duu a terme una CONSULTA PÚBLICA, a través de la Seu Electrònica del
Consell de Mallorca, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i
organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta
modificació proposada, tot això amb independència d’altres processos
participatius que es promouran oportunament al llarg de la fase d’elaboració de
la modificació del PTIM.
Seguint les prescripcions de la Llei 39/2015, aquesta consulta ha de tractar els
objectius següents:
a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.

ASPECTES ESSENCIALS DE LA INICIATIVA
Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
El Pla territorial insular de Mallorca va ser aprovat pel Pla del Consell Insular el
13 de desembre de 2004 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 188 Ext. de 3112-2004), i ha estat modificat puntualment en dues ocasions: amb la
modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 (BOIB núm. 90 de 15-062010); i amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 (BOIB
núm. 18 Ext. de 4-02-2011).
Transcorreguts setze anys des de l’entrada en vigor, i tot i que la norma 4 del
pla estableix la seva vigència indefinida, aquest es pot substituir, modificar o
revisar en qualsevol moment.
L’actual conjuntura no fa aconsellable procedir a la revisió del pla, però és
evident que hi ha nombrosa normativa sobrevinguda que condiciona alguns
aspectes regulats al vigent instrument que permet invocar la necessitat de
procedir a una modificació parcial que doni resposta a la solució de
determinats problemes, en especial el de cohesió de l’instrument.
Concretament, existeixen motius d’urgència temporal a la vista del mandat
legal emanat del Decret llei 9/2020, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears, modificat posteriorment per la Llei 2/2020, de 15
d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a pal·liar els efectes de la
crisi ocasionada per la pandèmia de Covid-19. Aquestes disposicions
encomanen als consells insulars assumir les competències dels municipis en
relació a la modificació del planejament municipal per donar compliment al
disposat a la Disposició transitòria onzena de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d'urbanisme de les Illes Balears. Aquesta adaptació a la DT11a

d'acord amb el Decret llei es pot dur a terme a través d’una modificació del
Pla territorial insular de Mallorca la qual s’ha d’aprovar inicialment abans del
dia 31 de desembre de 2021. Aquest termini de temps ajustat és motiu per
donar prioritat a la modificació puntual i urgent del PTIM.
Amb això, tot i que un dels problemes essencials que cal solucionar amb
aquesta modificació del Pla territorial insular és complir amb el mandat legal
de l’article 2 del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, amb la redacció
consolidada derivada de la modificació introduïda a la Disposició final vint-iquatrena de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, no seria coherent amb aquesta
mesura no fer altres ajustos amb relació a aquells condicionants sobrevinguts
amb relació a les àrees de desenvolupament (sòl urbà i urbanitzable) i els seus
voltants, com ara les àrees de transició i altres interfases rururbanes.
En el marc d’aquesta modificació urgent, amb aquesta modificació es pot
aprofitar per corregir errades i disfuncions detectades al llarg dels anys
transcorreguts gestionant el Pla territorial. És per això que, per motiu de
coherència amb l’estructura del model territorial insular, convé escometre la
modificació del Pla territorial amb una perspectiva una mica més àmplia que
no tan sols es limiti a l’execució del manament esmentat del Decret llei 9/2020
sinó que també es fixi com objectiu una intervenció sobre tot el sistema
d’assentaments urbans i el model de creixement de tal manera que
s’aprofundeixi en una millora de la sostenibilitat territorial i la integració
paisatgística en l’entorn a l’empara del Conveni europeu del paisatge.
La legislació vigent contempla la participació ciutadana com una peça
fonamental del sistema democràtic que promou la construcció d’una societat
activa que ajudi a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica,
cultural o política. En el mateix sentit la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona
administració i del bon govern de les Illes Balears recull que les

administracions públiques han d’establir les vies de relació directa amb la
ciutadania que, amb el subministrament previ de la informació veraç i suficient
que es consideri, proporcionin informació amb el fi d’adequar les polítiques
públiques a les demandes i inquietuds de la ciutadania.
Tot això justifica el tràmit actual de consulta pública prèvia.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
La necessitat deriva d’un mandat exprés de rang legislatiu, amb la qual
cosa les raons d’oportunitat queden així desplaçades pel contingut de
l’assenyalat article 2 del Decret Llei 9/2020,que diu (en la versió
consolidada vigent):

1. Transcorregut el termini previst a l'apartat 4 de la disposició transitòria onzena
de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, sense que
el municipi afectat no hagi iniciat l'adaptació a l'esmentada disposició, els
consells insulars, abans del dia 31 de desembre de 2021, han d'assumir les
potestats d'ordenació urbanística dels terrenys afectats. Aquesta ordenació pot
considerar el manteniment del règim que resulti de l'aplicació de l'apartat 2 de
l'esmentada disposició transitòria onzena, o bé alterar el planejament en els
termes que determina l'apartat 3, sigui per conferir una nova ordenació dels
terrenys mantenint la condició de sòl urbà sense urbanització consolidada, sigui
per conferir-los una nova classificació com a sòl urbanitzable o com a sòl rústic,
respecte dels terrenys que el planejament general classifica formalment com a
urbans, destinats a ús residencial, turístic o mixt, en els quals concorrin
acumulativament, les circumstàncies següents:
a) Que el planejament general municipal on s'han previst no estigui
adaptat íntegrament al corresponent pla territorial insular.
b) Que, per poder disposar de tots els serveis urbanístics bàsics, s'hagi de
dur a terme una actuació de transformació urbanística i que, a aquests
efectes, els terrenys hagin estat inclosos en la delimitació del corresponent
àmbit o unitat d'actuació.

c) Que no s'hagi iniciat l'execució material de l'actuació de transformació
urbanística.
d) Que no estiguin envoltats amb més de dos terços del seu perímetre per
sòls que tenguin la condició d'urbans per haver estat completament
urbanitzats.
e) Que ja hagin vençut qualsevol dels terminis que, a efectes de legitimar o
fer efectiva l'actuació de transformació urbanística, estiguin prevists en els
instruments de planejament, en la delimitació de l'àmbit d'actuació o en el
projecte d'urbanització, i que el venciment no sigui imputable a
l'Administració.
2. En el cas que no s'hagin previst terminis de venciment a què fa referència la
lletra e) de l'apart 1 d'aquest article, s'ha d'entendre que aquests han vençut si en
el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret llei es dóna alguna de les
circumstàncies següents:
a) Haver transcorregut vuit anys de vigència de l'instrument de
planejament general, o de l'aprovació de la delimitació de l'àmbit
d'actuació, si aquesta no estigués continguda en el pla, i no haver-se dictat
acte d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització.
b) Haver transcorregut dos anys des de l'aprovació definitiva del projecte
d'urbanització i no haver-se iniciat l'execució material de l'actuació de
transformació urbanística.
3. Els consells insulars poden realitzar les adaptacions a què fa referència aquest
article mitjançant modificacions puntuals del pla territorial insular.
4. S'entén iniciat el procediment d'adaptació a què fa referència l'apartat 4 de la
disposició transitòria onzena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
de les Illes Balears, per part dels ajuntaments, quan s'hagi dut a terme l'aprovació
inicial abans de l'entrada en vigor d'aquest decret llei. Així mateix, s'entén que els

Consells Insulars han assumit les potestats d'alteració del planejament referides
a l'apartat 1,si han aprovat inicialment l'instrument d'ordenació abans de dia 31
de desembre de 2021.
5. La subrogació dels consells insulars establerta a l'apartat primer d'aquest
article, no serà aplicable a l'Ajuntament de Palma, el qual haurà de dur a terme
les adaptacions en el mateix termini i condicions establertes per als consells.
6. En cas que el dia 31 de desembre de 2021 els consells insulars o l'Ajuntament
de Palma no hagin exercit les potestats a què fa referència l'apartat primer
d'aquest article, aquestes seran assumides, per subrogació, per part del Govern
de les Illes Balears, el qual ha d'aprovar el corresponent instrument d'ordenació
abans del 31 de desembre de 2022.
7. Queden suspeses les tramitacions i aprovacions de plans de desenvolupament
i d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i
llicències urbanístiques en aquestes àrees, fins al 31 de desembre de 2022, o fins
a l'aprovació definitiva de les adaptacions a que fa referència aquest article, si és
anterior.»

No obstant l’anteriorment exposat, davant l’obligatorietat de procedir
a la modificació del Pla territorial en un aspecte concret, en la mateixa
línia de tractament dels sols de desenvolupament urbà, per raons
d’oportunitat

o

per

adaptar-se

a

previsions

de

normativa

sobrevinguda, també és lògic ampliar la modificació a altres aspectes
més enllà de les previsions del Decret Llei 9/2020.
Al llarg dels anys de vigència del PTIM s'ha aprovat nombrosa
normativa sobrevinguda que implica actualitzar les normes del pla per
garantir l'aplicació del règim complet que va preveure quan es va
aprovar. També el context social i econòmic ha variat i cal, en general,

iniciar la seva actualització per definir un pla més acord amb polítiques
de protecció del territori i del paisatge.
La situació descrita, però, no fa convenient iniciar una revisió completa
del PTIM per les qüestions abans esmentades i també perquè
podríem dir que en aquests 16 anys, a causa de la situació de crisi
econòmica sobrevinguda i l’estancament en el desenvolupament que
se’n deriva, no s’han complert totes les expectatives ni les projeccions
inicials previstes l’any 2004.

Objectius de la norma
L’objectiu fonamental de la modificació 3 del PTIM se centra en la
reconsideració de dos dels cinc pilars que fonamenten el model
territorial del PTIM vigent, en concret: el Pilar 1 que es refereix a una
distribució coherent del creixement i el Pilar 3 que tracta sobre el nou
enfoc del desenvolupament urbanístic, amb nous paràmetres per
assentar-se sobre el territori. Tot això sense oblidar la interrelació i
coherència d’aquests dos pilars amb la resta d’elements del model
territorial i la concepció de Mallorca com un territori únic i continu on
cada peça té un paper i on els espais tant urbans com rurals i naturals
es relacionen harmònicament.
Així mateix la modificació 3 del PTIM ha d’integrar, de forma adequada a
la seva naturalesa i abast, el contingut de l’Estratègia de Paisatge del
Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell el 14 de febrer de
2019, com a document orientador de les polítiques territorials al conjunt
de l’illa de Mallorca en matèria de paisatge.
Igualment, la modificació a escometre haurà d’incloure mesures per
contribuir a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible
de l’Agenda 2030, potenciar l’urbanisme inclusiu, la millora de l’accés a
l’habitatge, l’ús eficient dels recursos i la mitigació de les causes i efectes
del canvi climàtic.
Aquest procés s’ha de plantejar fonamentant els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació de la ciutadania, i per aquest motiu es
realitzarà (a banda d’aquesta consulta prèvia) un programa de
participació ciutadana específic.

D’altra banda, els nous planejaments hauran de perseguir la utilització
racional del territori i combinar les necessitats de creixement amb la
preservació del recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics i
culturals. Així mateix, han de garantir la qualitat de vida i la salut de la
ciutadania i configurar models d’ocupació de sòl que evitin la dispersió
en el territori, considerin la rehabilitació del sòl urbà i afavoreixin la
cohesió social impulsant entre d’altres les polítiques d’igualtat de
gènere, d’accessibilitat universal i de conciliació de la vida laboral i
familiar de la població, així com la preservació de l’estabilitat
pressupostària de les administracions públiques.
Entre altres objectius més específics, la modificació proposa:
Desenvolupar l'article 2 del Decret Llei 9/2020, pel que fa al
tractament de les unitats d'actuació dels planejaments urbanístics
que s'hi subjecten.
Actualitzar la delimitació de les àrees de desenvolupament urbà i
urbanitzable i de les àrees d'assentament en paisatge d'interès,
d'acord amb els canvis de classificació operats per la legislació vigent,
especialment pel que fa a la Llei 4/2008, la Llei 12/2017, i al Decret
llei 9/2020.
Reconsiderar la classificació d'àmbits de sòl urbà o urbanitzable
contraris al model territorial del PTIM.
Reconsiderar les necessitats i paràmetres de creixement de sòl
urbanitzat als diferents municipis i nuclis de població de l'illa d'acord
a la seva funcionalitat territorial, a una projecció demogràfica
actualitzada, a les dinàmiques socioeconòmiques i la dificultat
d'accés a l'habitatge, i sota un paradigma de sostenibilitat territorial i
d'adaptació al canvi climàtic.

Desplegar l'Estratègia del Paisatge del Consell de Mallorca a l'àmbit
d'intervenció, en especial les línies d'estratègia relacionades amb
l'objectiu 2 que pertoquin. Es posarà esment en la integració
paisatgística dels assentaments de naturalesa urbana en l'entorn,
especialment en aquells ubicats en terrenys en pendent.
Reconsiderar les àrees de reconversió territorial i els àmbits
d'intervenció paisatgística que afectin àrees de desenvolupament
urbà i urbanitzable.
Adaptar les categories de sòl rústic a l'entorn dels nuclis de població
i reconsiderar-ne els paràmetres d'assentament.
Establir una base d'informació geogràfica i un sistema d'indicadors
per al seguiment i control dels processos de creixement i
desenvolupament urbà.
Coordinar el PTIM amb la legislació, la normativa i el planejament
sectorial vigent en allò que es refereixi a les àrees de
desenvolupament urbà i urbanitzable o a les àrees d'assentament en
paisatge d'interès, i al seu entorn immediat, per a la qual cosa caldrà
adaptar els Títols I, III, IV i V, i les disposicions correlatives, de les
normes d'ordenació del PTIM i dels seus annexos.

Possibles solucions i alternativa reguladora i no reguladora

L’opció no reguladora implica deixar sense resposta a la demanda que fa el
Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears, per la qual cosa es descarta aquesta opció.
Igualment, pel que fa a donar resposta a les disfuncions derivades de la
manca d’adaptació del Pla territorial a altra normativa sobrevinguda, tampoc
no és opció no intervenir, ja que són nombroses les consultes i posades en
crisi d’algunes previsions del Pla que forcen a l’administració insular i
ajuntaments a forçar el marc interpretatiu més enllà del que seria raonable.
És per això que no es contempla l’alternativa no reguladora, en aquest cas,
no escometre la modificació del Pla territorial insular en els termes i amb els
objectius enunciats a l’apartat anterior.

Departament de Territori
Direcció Insular de Territori i Paisatge
Servei d’Ordenació del Territori

Jornada de participació
Modificació tercera del Pla Territorial
Insular de Mallorca
Informe de participació
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1 INTRODUCCIÓ
En els darrers anys, la participació ha esdevingut un dels pilars fonamentals que articulen la
consecució de diferents plans o projectes i que, en la majoria de supòsits, ja estan recollits de forma
legal esdevenint obligatoris en segons quins casos. Si bé la participació és tota aquella intervenció
dels ciutadans i ciutadanes en les activitats i decisions públiques, també es cert que existeixen
diferents tipus de partició però, en última instància, totes contribueixen a una participació ciutadana
activa que é
relativa a la modificació tercera del Pla Territorial Insular de Mallorca promoguda per la pròpia
administració insular. En ella hi participaren actors i representants de diferents col·lectius i
administracions municipals així com representats de varis col·legis professionals.
lloc una descripció del
la dinàmica de participació. Finalment, es presenten els resultats i propostes obtingudes.

2 DESEVOLUPAMENT DE LA JORNADA
En el present apartat es descriu de quina manera es va organitzar i desenvolupar la jornada de
participació en qüestió. Resulta interesant exposar-ho ja que esdevé clau per, posteriorment, explicar
i justificar la metodologia de participació que es va escollir per aquesta jornada.
Així doncs, en línies generals, la jornada es va dividir en dues activitats principals:
-

-

La primera
ías
Roig de cara a introduir la jornada, juntament amb el director insular de Territori i Paisatge,
el Sr. Miquel Vadell Balaguer. Posteriorment, el Sr. Joan Carles Fuster Guasp va explicar de
forma detallada en que consisteix la modificació puntual que està duent a terme el Consell.
Aquesta darrera intervenció era un dels punts principals de la jornada doncs introduïa de
forma detallada a les persones assistents, en quins punts de la planificació afecta la
terme a continuació.
A grans trets, al llarg
a quines necessitats respon. Igualment, es tractaren els objectius que es persegueixen amb
aquesta així com les seves principals estratègies i plantejaments per dur-la a terme.
En segon lloc, i entrant pròpiament en la participació, es va dur a terme una activitat de
participació amb els actors implicats en aquesta modificació, de cara a recollir a les seves
propostes en relació a aquesta.
consistia en que els participants havien de detectar problemes actuals relacionats amb 3
eixos concrets: actualització del model territorial de Mallorca, estratègia del paisatge del

de diferents col·legis professionals: immobiliària, economistes, advocats, enginyers, aparelladors i
arquitectes, guies turístics, etc. A més, també hi estaven convocats representats dels sectors
econòmics que es veuran afectats per la modificació: CAEB, PIMEM, AFEDECO, PIMECO, FEHM.
Finalment, també es co
de la modificació: GOB Mallorca, Terraferida, Amics de la Terra, Tramuntana XXI, Palma XXI, ARCA.
En total, a la jornada hi assistiren 21 persones entre representants de vàries entitats convocades. A
l annex 5.2. Full
a la jornada.

3 DINÀMICA DE PARTICIPACIÓ
En aquest tercer apartat es comentaran els aspectes relacionats amb la dinàmica de participació que
es va escollir per dur a terme la jornada. De la mateixa manera, es farà una justificació de la seva
elecc
-la a terme.
Així doncs, en el moment de plantejar la dinàmica i els temes a treballar, es va apostar per tractar 3
nada.
Actualització del model territorial de Mallorca vinculat al PTIM
Mesures contra el canvi climàtic
Estratègia del Paisatge del Consell de Mallorca i la seva vinculació amb la modificació tercera
del PTIM.
P

amb el canvi climàtic.
Pel que fa la dinàmica pròpia, es va escollir

da
ma, el tronc representa la
problemàtica, les branques son les conseqüències de la problemàtica i els fruits serien les propostes
per solucionar-les.
D aquesta manera, es va elaborar una fitxa que inclogués a aquesta temàtica i s adaptés a les
temàtiques a tractar. Es varen imprimir en grans dimensions les fitxes de suport per tal d anar
emplenant les propostes exposades per part dels assistents.
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Imatge 1. Esquema de l'arbre de propostes. Font: elaboració pròpia

El grup tota
assistents i al col·lectiu que representaven. A continuació, en una primera part de la dinàmica, els
s proposats, identificant la
problemàtica i les causes i efectes sobre la temàtica a tractar. Posteriorment, els dos grups
propostes per solucionar-los.
5.1. Model de participació.
A continuació es mostren les propostes recollides per part dels assistents a cada una de les fitxes
treballades. En total hi ha 6 fitxes, ja que es va emprar una fitxa per cada eix temàtic i eren un total
de dos grups.
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4 RESULTATS OBTINGUTS
TAULA 1: ACTUALITZAR EL MODEL TERRITORIAL DE MALLORCA
Part 1. Anàlisi de la situació
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a realitat actual (crisis, creixement
demogràfic, etc.)
Macrocefàlia de Palma degut a que existeix una concentració dels serveis i això genera un excés de mobilitat.
Monocultiu turístic degut a que potenciació en tots els àmbits i això genera augment preu de lloguer i adquisició i es deixen de banda altres activitats
econòmiques.
era més consum de territori que és contrari al model sostenible
que es persegueix.
Existència àrees reconversió territorial Marratxí degut a que augmenta la capacitat de consum de territori i això genera extensió de la urbanització.
Trànsit de mercaderie

Part 2. Propostes a les problemàtiques
1. Actualització del PTIM segons la realitat actual.
2. Deslocalitzar serveis, industria, etc.; i seg
3. Àrees urbanes menys monofuncionals.
4. Mancomunar serveis i millorar el transport intercomunitari.
habitatge

pals).

Ó AL CANVI CLIMÀTIC
Part 1. Anàlisi de la situació
1.

això genera danys materials i humans quan hi ha inundacions.

2.
3.

Falta de definició de les àrees de prevenció de riscs degut a que falta claredat en la normativa i això genera personalització dels criteris.
ent de les temperatures a les zones urbanes i ampliació de

4.
5.
6.

Sequeres amb major freqüència degut a que hi ha hagut un canvi en el règim de precipitacions i això genera dèficit hídric.
ues existents i això genera una pèrdua de qualitat

7.
8.

Massificació de cotxes en els centres urbans dels m

9.

Marratxí ha tingut un desenvolupament urbanístic extensiu a causa del model de creixement i això ha generat un important consum de territori.

Part 2. Propostes a les problemàtiques

3. Implantació de sistemes urbans de drenatge. Orientació carrer-vent. Noves àrees de creixement amb arbrat obligat.
4. Regular la seva utilització dins els nuclis urbans a partir del planejament.
5. Obligació
6. Ídem Punt 5.
tenir com a objectiu buidar els centres urbans de cotxes.
telecomunicacions, etc. ja existents.
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TAULA 3: ESTRATÈGIA DEL PAISATGE
Part 1. Anàlisi de la situació
1.
2.
3.
4.
5.

Façana urbana poc integrada degut a desenvolupament urbà sense criteris paisatgístics i això genera un impacte visual a nivell paisatgístic producte dels
contrastos entre les diferents tipologies edificatòries.
Existència de tanques publicitàries en el límit urbà/rústic degut a que en les zones urbanes es pot i a les rústiques no i això genera fort impacte visual.
Prolifer
això genera poca integració amb la
façana urbana.

6.
7.

a a vegades més impacte visual.
Els límits del planejament urbà són molt bruscs degut a que
coneix com els darreres dels edificis).

Part 2. Propostes a les problemàtiques
1. El planejament municipal ha de definir els criteris edificatoris que han de prevaldre sobre la façana urbana dels municipis.
2. Normativa del planejament local molt més estricte en aquest sentit.

4. Ajustar la normativa de la parcel·la amb mecanismes que evitin la seva proliferació.
5. Diferenciar entre ambdós tipus de mecanismes.
6. Més desenvolupament de la norma amb mesures més concretes i més encaminades a la integració
7. A les àrees periurbanes hi ha de prevaldre els espais i zones verdes i hauria de ser obligatori el manteniment de la façana urbana.
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TAULA 1: ACTUALITZAR EL MODEL TERRITORIAL DE MALLORCA
Part 1. Anàlisi de la situació
1.

na planificació que no té en compte la realitat
actual (crisis, creixement demogràfic, etc)

2.
3.
4.
5.
6.

o han
funcionat i això genera una dificultat en la gestió urbanística.
Densitats màximes de serveis de Palma degut a que concentració dels serveis a Ciutat i això genera elevada mobilitat i una baixa
densitat de serveis a la resta de municipis.

Índex de 80 m2 de habitatge degut a que modificació transitòria PTM i això genera problemes de demanda per menys m2.

Part 2. Propostes a les problemàtiques
1. Actualització del PTIM segons la realitat actual.

3. Implementar mecanismes de descentralització de serveis.

5. Els mecanismes de descentralització esmentats poden ajudar a resoldre aquest problema.
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T
Part 1. Anàlisi de la situació
1.

això genera danys
materials i humans quan hi ha inundacions.

2.
3.
4.
5.
6.

per producció
Necessitat de més arbrat degut a la pujada de temperatura i això genera que a les zones peatonals la temperatura sigui molt elevada.
Falta de flexibilitat per a la construcció degut a que hi ha poc control i això genera construcció en zones inundables.
a la creació
uassoris.

Part 2. Propostes a les problemàtiques

2. Regularitzar la instal·lació de plaques solars
3. Ídem Punt 2
4. Incorporar aquests aspectes a les ordenances municipals i el manteniment i impulsar polítiques de sensibilització de la població.
5. Delimitació de les zones inundables i incorporació de les APR-Inundables al sòl urbà.
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TAULA 3: ESTRATÈGIA DEL PAISATGE
Part 1. Anàlisi de la situació
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Façana urbana poc integrada degut a desenvolupament urbà sense criteris paisatgístics i això genera un impacte visual a nivell paisatgístic producte
dels contrastos entre les diferents tipologies edificatòries.
Cr
Instal·lació aparells aire condicionat degut a que augment de les temperatures i això genera impactes visual.
Proliferació de construccions e
Transformació de les construccions en parcel·les rurals degut a la norma 22 del PTIM i això genera canvis en el paisatge rural.
Degradació de les
l degut a la disconformitat.

Part 2. Propostes a les problemàtiques
1. El planejament municipal ha de definir els criteris edificatoris que han de prevaldre sobre la façana urbana dels municipis.

4. Incloure mesures al planejament sobre els paràmetres edificatoris.
5. NS/NC

7. Treball amb materials propis dels voltants.
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5 ANNEX
5.1 FITXA PARTICIPACIÓ
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5.2

SISTÈNCIA A LA JORNADA
Nom

Correu

Entitat

Ángel Gallego

reservas@latobadelucas.com

Amics de la Terra

Antoni
Bauzà

Pau

Bonet

Andreu Bujosa

apbonet@ajlloretdevistalegre.net Ajuntament Lloret de Vistalegre

Arquitecte municipal

Ajuntament de Bunyola

batle

Joan Torrens

Ajuntament de Bunyola

Tècnic urbanisme

Natalia Bueno Comas

apibaleares@apibaleares.com

Colegio Oficial de Agentes de la
Presidenta
Propiedad Inmobiliaria de Baleares

serveistecnics@ajselva.net

Ajuntament de Selva

joanmbbonet@hotmail.com

Col.legi Oficial de Guies de Turisme de
les Illes Balears

Úrsula Triay Riudavets

mcosta@ajmuro.net

Ajuntament de Muro

Miquela Costa Ramis

mcosta@ajmuro.net

Ajuntament de Muro

arquitecta municipal

Luis Martín

CAEB

President

Maria Antònia Garcias
Roig

Consell de Mallorca, dpt Territori i
Consellera executiva de Territori
Paisatge

Miquel Vadell Balaguer

Consell de Mallorca, dpt Territori i
Director Insular de Territori i Paisatge
Paisatge

Joan Carles Guasp

Consell de Mallorca, dpt Territori i
Paisatge

Luis Corral

Consell de Mallorca, dpt Urbanisme

Tomeu Tugores Truyol

Consell de Mallorca, dpt Territori i Director gerent de l'Agència de Defensa del
Paisatge
Territori de Mallorca

Xisco Alemany
Joan Bonet Miquel

batlia@ajbunyola.net

Càrrec

Arquitecte municipal

arquitecta tècnica municipal

Director Insular d Urbanisme
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Bel Romero

Consell de Mallorca, dpt Territori i Cap de servei de l'oficina de suport territorial
Paisatge
als municipis

Jose Manuel Gómez
Gonzàlez

Consell de Mallorca, dpt Territori i Cap de servei jurídic d'Ordenació del
Paisatge
Territori

Maria
Terera
Wurschmidt Delgado

Consell de Mallorca, dpt Territori i
Tècnics del Servei d'Ordenació del Territori
Paisatge

Antonia
Horrach

Fornès

Consell de Mallorca, dpt Territori i
Tècnics del Servei d'Ordenació del Territori
Paisatge

Mayans

Consell de Mallorca, dpt Territori i
Tècnics del Servei d'Ordenació del Territori
Paisatge

Homar

Consell de Mallorca, dpt Territori i
Tècnics del Servei d'Ordenació del Territori
Paisatge

Jaume
Sureda

O.

Margalida
Marcè

P à g i n a | 14

5.3 IMATGES DE LA JORNADA
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Gaspar Oms 9, Local 4. 07300, Inca
Tel.971 50 60 68 636 979 418
info@gram.cat
www.gram.cat

