
Annex 2

DENOMINACIO REF CLASSIF. APROV. P.P. APROV. P.U.

SUPERFICI 
DEL 
SECTOR Ha

ÀREA DE SÒL 
VACANT (m2)

PLACES EN 
SÒL VACANT

VIVENDES 
EN SÒL 
VACANT

DENSITAT 
PLACES/ Ha 
SÒL VACANT

%VACANT 
SOBRE SÒL luc 
CLASSIFICAT *

ESCORCA  
ES GUIX ES GUIX URBÀ 9,66 49320,00 912,00 228,00 184,91 83,37%

ESCORCA 

PLANEJAMENT VIGENT  

 ES GUIX ES GUIX 
 CLASSIFICACIO Urbà POOT 
 QUALIFICACIO Extensiva A FONDARIA EDIF 
 US Residencial (Vivendes) INDEX CAPACITAT 1/600 
 TIPOLOGIA Unifamiliar aïllat INTENSITAT US 
 PARCEL·LA MINIMA 600 INDEX RESIDENCIAL 600 
 COEF  EDIFICACIÓ 0,4 INDEX TURÍSTIC 0 
 ALÇADA 2 AREA: 33.710 * 
 OCUPACIO 0,25 HABITATGES: 56 * 
 OBSERVACIONS _ HABITANTS: 224 * 
 
 
 CLASSIFICACIO Urbà POOT 
 QUALIFICACIO Zona Llogaret FONDARIA EDIF 
 US Turístic / Residencial INDEX CAPACITAT 
 TIPOLOGIA Plurifamiliar aïllat INTENSITAT US 
 PARCEL·LA MINIMA  INDEX RESIDENCIAL  
 COEF  EDIFICACIÓ 0,7 INDEX TURÍSTIC 30 
 ALÇADA 2 AREA: 22.010 * 
 OCUPACIO 0,4 HABITATGES: 183 * 
 OBSERVACIONS _ HABITANTS: 733 * 
 
 
 CLASSIFICACIO Urbà POOT 
 QUALIFICACIO Zona Serveis FONDARIA EDIF 
 US Terciari / Residencial INDEX CAPACITAT 
 TIPOLOGIA Plurifamiliar aïllat INTENSITAT US 
 PARCEL·LA MINIMA  INDEX RESIDENCIAL  
 COEF  EDIFICACIÓ 1 INDEX TURÍSTIC  
 ALÇADA 2 AREA: 3.530 * 
 OCUPACIO 0,5 HABITATGES: 12,5 
 OBSERVACIONS Residencial només PP HABITANTS: 50 

ES GUIX 

“Es Guix” és un dels sòls urbans que preveu el planejament general vigent al TM d’Escorca. En el seu 
desenvolupament la tipologia d’habitatges prevista inclou l’habitatge unifamiliar, l’habitatge plurifamiliar i 
apartaments turístics. La capacitat de població que pot acollir aquest nucli és d’uns 1000 habitants. 
Actualment el  grau de consolidació de l’edificació és escàs (inferior al 20%). 

  Aquesta zona es troba situada en una àrea interior de la Serra de Tramuntana, propera al conjunt 
històric del monestir de Lluc. Ubicada al costat de la carretera que condueix al nucli de Lluc, els terrenys es 
troben immersos dins el conjunt d’una àrea boscosa, en una àrea de pendent considerable.   

L’àrea és inclosa dins l’àmbit de Paratge Pintoresc (Decret 984/1972, de 24 de març, mitjançant el 

qual es declara Paratge Pintoresc la costa noroest de l’illa de Mallorca. BOE 94, 19/4/1972). Mitjançant la 

Llei 16/85, del patrimoni històric espanyol en la seva disposició addicional primera, el Paratge Pintoresc 

passa a tenir la consideració de Bé d’Interès Cultural, consideració que manté la llei autonòmica de 

patrimoni del 98.La protecció d’aquest entorn destaca l’aspecte paisatgístic i la seva bellesa excepcional, 

amb multitud de punts d’interès natural o paisatgístic, amb un caràcter molt peculiar digne de ser conservat 

en tota la seva integritat.  

Inclosa en el seu moment, per la Llei 1/1991, de 30 de gener, dins una de les àrees d’especial 

protecció pels seus excepcionals valors ecològics, geològics i paisatgístics, es troba actualment  envoltada 

per àrees protegides per aquesta mateixa llei (ANEI, ARIP,  AANP). 

Situat a la proximitat del conjunt històric del Monestir de Lluc, santuari simbòlic i lloc emblemàtic de 

la societat mallorquina; es troba en un indret singularment visible del recorregut històric de pelegrinatge a 

aquesta vall.  

Destaquen com a característiques naturals pròpies de l’àmbit i el seu entorn les corresponents als 
hàbitats presents catalogats, Clematido cirrhosae – Quercetum rotundifoliae, associació considerada el nucli 
principal de l’alzinar de Mallorca, dels quals al seu entorn se’n troben exemples en molt bon estat de 



conservació i les màquies tipus l’Oleo – Ceratonion, i també esmentar hàbitats tan interessants i escassos a 
les Balears com Molinio – Holoschoenion (aliança que es localitza en sòls humits però rarament inundats), 
Populion albae (boscs caducifolis de ribera sobre sòls amb l’aigua freàtica més o menys permanent) així com 
Clematido balearicae – Myrtetum communis (màquia molt densa on predomina la murta). 

S’hi constata un alt interès ecològic que deriva de l’existència de terrenys susceptibles de ser 
l’hàbitat de comunitats de torrents. 

D’altra banda cal considerar que l’àrea presenta una vulnerabilitat elevada als incendis forestals i als 
esllavissaments de vessants i a l’erosió. Climàticament resulta una zona humida i molt poc assolellada. 

Dins aquest context, el lloc del Guix representa una àrea de gran valor mediambiental i 
paisatgístic, on l’àmbit que ens ocupa te la mateixa vocació natural i paisatgística dels terrenys 
confrontants i entorn que l’envolta; constitueix així un element paradigmàtic de l’essència del 
paisatge de muntanya mallorquina on es poden observar els valors que defineixen els paisatges 
característics i representatius de les zones de muntanya de la Serra (alzinars, pinars, marjades..), 
de la qual no pot obviar formar-ne part, constituint en conjunt un entorn territorial emblemàtic 
amb elements de primer ordre ambiental i patrimonial. 

Pel que fa a l’adequació del desenvolupament urbà del sector d’es Guix al model territorial proposat 

al Pla Territorial, cal valorar l’escàs grau de consolidació per l’edificació que s’observa a aquest àmbit, 

inferior al 20 % del sòl lucratiu previst, així com el seu evident sobredimensionament en l’entorn on s’ubica, 

especialment si es compara la capacitat de població que s’hi preveu (al voltant d’un miler de nous 

habitants) enfront del cens real d’habitants del municipi que en prou feines s’acosta als tres-cents habitants. 

D’altra banda, les tipologies residencials previstes al planejament són més pròpies de l’habitatge de segona 

residència que dels nuclis tradicionals de primera residència, la qual cosa es preveu limitar al màxim. Per 

últim cal considerar que la Serra de Tramuntana és una de les fites paisatgístiques més importants de les 

Illes Balears, i els seus paisatges són mereixedors de la conservació màxima. Les actuacions urbanístiques 

a la Serra de Tramuntana tenen un impacte paisatgístic superior perquè és un territori poc transformat i 

més fràgil a qualsevol tipus d’actuació, a més la disposició dels terrenys amb pendents a vegades 

importants, com és el cas, als vessants de les muntanyes que implica que les actuacions resultin més 

impactants visualment sobre el territori. 

En definitiva, el desenvolupament urbà en aquesta àrea suposaria un contrasentit amb la 
preservació dels inequívocs valors ambientals que conté, ja que l’àrea té una vocació d’espai 
natural protegit similar a la dels espais amb els que confronta.  

 

“ES GUIX”. 

Planejament Vigent: 

 - NNSS del Terme Municipal d’Escorca.  

Aprovació definitiva amb prescripcions 25/11/93.  

A dia d’avui manca complimentar les prescripcions, especialment la 1a. “manca presentar 
esquemes territorials de les infrastructures bàsiques existents i les necessitats per a cadascun dels 
nuclis, com també la interconnexió” 

 

- Pla Especial de Protecció del TM d’Escorca:  

Aprovat definitivament amb prescripcions 22/12/2006. 

Pendent de complimentar les prescripcions, especialment la 5a.: “Queden incorporades a la 
memòria del PE les condicions i recomanacions de l’informe emès per la CBMA en data 
21/06/2006: En l’adaptació a les DOT i al PTI de les NNSS d’Escorca, s’han d’avaluar les 
conseqüències paisatgístiques de l’increment de l’edificació dels nuclis de Son Massip, Es Guix, 
Cala Tuent i Sa Calobra”.   

 

Dades del sector: 

a) Superfície: 9,657 Ha. 

b) Situació: Terme Municipal d’Escorca. Els terrenys es troben envoltats en tot el seu àmbit 
d’Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI) de la Llei 1/91 incloses al costat nord de la 
Serra de Tramuntana. Configura un nucli urbà aïllat de la resta de zones urbanes que 
s’ubica proper a la zona de Lluc. Es tracta d’un entorn d’alt valor natural i paisatgístic. 

c) Classificació de sòl per NNSS: Urbà. 

d) Usos: Residencial unifamiliars (Extensiva A), plurifamiliar i apartaments turístics (aldea 
turística). 

 

Pendent mitjà dels terrenys: Pendent superior al vint per cent  

 

2 



 

Resum zonificació, superfícies i capacitat de població segons les NNSS:     

 Superfície Població Superfície* Població*

Zona 
Extensiva A 

9.625 64 33.710* 224* 

Zona 
Aldea 

23.155 771 22.010* 733* 

Zona 
de Serveis 

3.790 50 3.530* 50 

Zona 
centre Cívic 

1.755 - 1.770* - 

Zona 
Dotacional 

1.210 - 1.210* - 

Zona 
verda 
pública 

12.950 - 12.460* - 

Vials 18.130 - 15.900* - 

 96.570 
m2 

885 hab 90.500 
*m2 

1007* hab 

*es corregeix aprox.error superficial detectat a les NNSS. 

Capacitat de població (habitants): 

  Població

- Cens TM Escorca 2007  290 hab.

  

- Capacitat població Es Guix  1007* hab 

   Zona Extensiva A 224* 

   Zona Aldea 733* 

   Zona de Serveis 50 

*es corregeix aprox. error superficial detectat a les NNSS. 

 

  

.PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Es proposa per tant, donada la situació de l’àmbit d’ Es Guix dins la Serra Tramuntana, els elevats 
valors paisatgístics i mediambientals de la zona, i l’important impacte paisatgístic que el 
desenvolupament urbà d’aquest indret provocarà, reclassificar aquest àmbit com sòl rústic 
protegit, equiparable a Àrea Rural d’Interès Paisatgístic Boscós (ARIP-B). 
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Delímitación propuesta de actuación 

 

 

     

ESCORCA, ES GUIX  
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