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1. INTRODUCCIÓ 
 

La ruta de Pedra en Sec és un itinerari senderista, definit i senyalitzat per tal de facilitar el trànsit a peu dels usuaris i el 

contacte amb l’entorn natural, cultural i paisatgístic de la Serra de Tramuntana. Està dissenyat per presentar un grau 

de dificultat baix i adreçat a un públic el més ampli possible. 

La creació d’aquest itinerari va acompanyat de la recuperació del viari tradicional, es contribueix així a la seva conser-

vació i protecció com a eix vertebrador de la rehabilitació i divulgació del patrimoni rural mallorquí. 

La recuperació dels camins i la seva senyalització permetrà apropar-se als paisatges i al món rural i natural de la Serra 

de Tramuntana des d’una postura respectuosa i contribuirà a evitar els conflictes que genera la manca d’ordenació dels 

senders – usos abusius, tancaments, etc.-, minimitzant, a més, els efectes negatius que pot tenir el trànsit incontrolat 

en indrets d’alt valor ambiental i fent compatibles els usos recreatius amb la protecció dels valors naturalístics i patri-

monials. 

La ruta de Pedra en Sec està concebuda com una oferta de lleure i turística de qualitat basada en l’interès cultural i 

paisatgístic i enllaçarà els diferents nuclis de població de la serra de Tramuntana, que tendran així la possibilitat 

d’aprofitar-se d’una oferta alternativa al model turístic tradicional, amb l’objectiu de promoure el seu desenvolupament 

sostenible. 

Amb aquesta proposta senderista s’ajudarà, a més, a desestacionalitzar el turisme atès que, gràcies a les característi-

ques climàtiques de l’illa, aquesta activitat es practica principalment en temporades de baixa ocupació. 

La ruta de Pedra en Sec constituirà, a més, una nova possibilitat d’oci per als residents i contribuirà a promoure la gas-

tronomia, l’artesania de la zona i els productes locals. 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
 

El Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS, d’ara endavant) es fonamenta en la ne-

cessitat de disposar d’un document de caire jurídic que reguli els usos i les actuacions a la ruta.  

El Pla s’ajustarà al règim general del procediment administratiu i a la legislació urbanística i d’ordenació del territori, 

tant estatal com autonòmica, en especial al Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, relatiu al Reglament de planteja-

ment per al desenvolupament i l’aplicació de la Llei del sòl i règim urbà. 

 

2.1. Antecedents 

 

Els antecedents al Pla especial són: 

o Actuacions del Consell de Mallorca en tasques de catalogació i rehabilitació de camins des de l’any 1988.  

o Senyalització de camins per part del Consell de Mallorca des de l’any 1989. 

o Recull d’informació del programa de catalogació dels camins de Mallorca que du a terme el Consell de 

Mallorca i que s’inicià el 1997. 

o Aprovació del Projecte de la Ruta de Pedra en Sec pel Ple del Consell de Mallorca en data de 7 de juny 

de 1999. 

o Homologació provisional de la Ruta com a Ruta de Gran Recorregut (GR 221), atorgada per la Federa-

ción Española de Montaña y Escalada l’any 2002. D’aquesta forma, el Consell de Mallorca adquireix el 

compromís del manteniment de la Ruta. 
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o Enregistrament de la marca a la Oficina Española de Patentes y Marcas: Ruta de Pedra en Sec, que va 

ser obtinguda pel Consell de Mallorca. El número de certificat del títol de registre de marca és el 

2345372. 

o Programa Camina per Mallorca, inclòs al Pla de Desenvolupament Sostenible per Mallorca 2004-2010, 

aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 01/12/2003. 

o Inclusió de la Ruta al Pla Territorial de Mallorca (desembre de 2004), a la Norma 50. Rutes d’Interès Pai-

satgístic (ED) amb l’objectiu de difondre la realitat patrimonial, promoure la seva conservació i potenciar 

el seu coneixement i comprensió. 

o Signatura de convenis entre el Consell de Mallorca i propietaris de les finques per on discorre la ruta per 

tal de facilitar el pas de vianants. 

o Aprovació inicial del Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec pel Ple del Consell 

de Mallorca, en data 11 de juliol de 2008. 

o El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va acordar la conformitat de la Memòria Ambi-

ental del Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec en sessió de 22 de desembre de 2010 amb un conjunt 

de determinacions finals que s’havien d’incorporar als documents del Pla especial. 

o El Pla Especial aprovat inicialment en data 11 de juliol de 2008 no es va aprovar definitivament. Atès el 

temps transcorregut s’ha revisat el pla i s’han introduït canvis en el traçat i la incorporació d’una nova eta-

pa, a més de diversos canvis a la seva normativa.  

o En data 20 d’agost de 2014 és va informar a la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i 

Canvi Climàtic del Govern Balear dels canvis introduïts per a la seva consideració.  
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o En data 7 de gener de 2014 és va rebre la conformitat de la Memòria Ambiental amb un conjunt de condi-

cionants que s’incorporen al present document. 

o Atès que aquests canvis no han estat sotmesos a exposició pública es considera adient una nova apro-

vació inicial per part del Ple del Consell de Mallorca. 
 

3. OBJECTIUS 
 

o Ordenar l’espai afectat per la Ruta de Pedra en Sec d’acord amb les directrius establertes pel Pla Territo-

rial de Mallorca i altres instruments de planificació. 

o Establir les mesures de protecció i la conservació del patrimoni viari que conforma la Ruta de Pedra en 

Sec, del seu entorn natural i rural i dels elements d’interès històric, artístic i etnològic que formen part del 

recorregut. 

o Garantir la seguretat dels usuaris de la Ruta de Pedra en Sec. 

o Contribuir a la divulgació i la valoració de les qualitats culturals, etnològiques i naturalístiques dels llocs 

que travessa l’itinerari. 

o Afavorir i potenciar el desenvolupament local sostenible dels municipis per on discorre la Ruta de Pedra 

en Sec. 

o Assegurar l’accés dels senderistes per un itinerari senyalitzat. 

o Aplicar el principi d’accessibilitat universal en aquells trams en què sigui possible i de manera preferent a 

les persones amb mobilitat reduïda. 
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4. ÀMBIT 
La Ruta de Pedra en Sec discorre per la serra de Tramuntana de Mallorca i està constituïda per un traçat principal 

de 172,98 km distribuït en 8 etapes, i vuit variants que sumen 128,82 km. En total la ruta té una llargària de 301,80 

km. 

L’amplària dels camins de la Ruta de Pedra en Sec es variable. 

La ruta discorre pels termes municipals de Andratx, Calvià, Puigpunyent, Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Vallde-

mossa, Bunyola, Alaró, Mancor de la Vall, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca i Pollença. 

 
5. METODOLOGIA  

 

El Pla Especial s’ha elaborat d’acord amb la següent metodologia: 

1. Recerca de la documentació existent, tant cartogràfica com bibliogràfica dels camins que formen part de 

l’itinerari i dels elements d’interès. 

2. Recull de la legislació aplicable i estudi d’altres plans especials de característiques similars realitzats tant a les  

Illes Balears com a altres indrets de l’estat espanyol. 

3. Recorregut sistemàtic de la ruta per tal de recollir la informació necessària per a l’elaboració del PERPS. A l’hora 

de grafiar el traçat de la ruta s’ha emprat el GPS per a situar els diferents elements, tasca que s’ha complemen-

tat amb l’ús de fotografia aèria. 

4. Redacció del PERPS. 
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6. CONDICIONAMENTS DE LA PLANIFICACIÓ 
 

 S’han utilitzat els següents criteris generals per a la selecció del traçat de la Ruta de Pedra en Sec: 

o Titularitat: s’han elegit camins de titularitat pública, i en aquells casos en que discorre per camins de titu-

laritat privada s’ha establert, com a forma preferent d’actuació, la signatura de convenis amb els propieta-

ris. 

o Dificultat: s’ha dissenyat per tal de fer-lo apte a la major part de la població. 

o Seguretat: s’ha evitat el pas per carreteres asfaltades i amb circulació de vehicles, així com aquells ca-

mins o tiranys que, per les seves característiques, poden presentar algun tipus de perill pels usuaris. En 

aquells indrets on el traçat suposava un perill per a la seguretat dels usuaris s’hi han previst alternatives. 

o Fragilitat: s’ha evitat el pas per entorns naturals fràgils i, quan ha estat imprescindible s’han fet propostes 

per a minimitzar l’impacte. 

o Connectivitat: s’ha donat prioritat a les opcions que permeten la comunicació amb la xarxa de transport 

públic (tren, autobús ...), els possibles allotjaments, aparcaments i altres serveis considerats d’interès, 

zones d’esbarjo i descans de l’usuari. 

o Aptitud: s’ha prioritzat la utilització del viari tradicional amb ferm de terra o empedrat. 
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7. NATURALESA JURÍDICA DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DE LA RUTA DE PEDRA EN SEC 
7.1. Legislació de referència aplicable 

 
7.1.1. Legislació estatal  

• Codi de Dret Civil Espanyol, aprovat pel RD de 24 juliol de 1889 
• Llei de 16 de desembre de 1954 d’expropiació forçosa 
• Llei reguladora de les bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril). 
• Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament de béns de les entitats locals 
• Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol 
• Text refós de Règim Local (Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril) 
• Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas. BOE nº 181 de 29/07/1988 (Títol III per el règim específic de utilització del domini 

públic, i Títol II en referència a les limitacions que per raons de protecció són aplicables als terrenys afectats per Servitut 
de Trànsit o Protecció) 

• Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres i camins estatals 
• Lleis del sòl de 1976 i 1992 (aquesta darrera en allò que resta vigent després de la del Tribunal Constitucional de 1998) 
• Llei 30/1992, modificada per la llei 4/99, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú 
• Preceptes en vigor del Reial decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre règim 

del sòl i ordenació urbana 
• Llei 3/1995 de vies pecuàries 
• Llei 41/1997, de 5 novembre, per la qual es modifica la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i 

de la flora i fauna silvestres 
• Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts 
• Reial decret 1231/2003, de 26 de setembre, d’autopistes i autovies de la xarxa de carreteres de l’estat 
• Llei 10/2006, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts 
• Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat 
• Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl 
• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 
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7.1.2. Legislació autonòmica balear 

 

7.1.2.1. Lleis i/o decrets relacionats amb el medi ambient: 

- Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental 
- Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears 
- Decret 37/1990, de 3 de maig, sobre les actuacions del Govern Balear en les zones de perill d’incendis forestals i d’erosió 
- Llei 6/1991, de 20 de març, de protecció dels arbres singulars 
- Decret 101/1993, de 2 de setembre, pel qual s’estableixen noves mesures preventives en la lluita contra els incendis forestals 
- Decret 130/2001, de 23 novembre, pel qual s’aprova la delimitació a escala 1:5000 de les àrees d’alzinar protegit (deroga el 

Decret 86/1992) 
- Llei 13/2000, de 21 de desembre, del Camí de Cavalls de Menorca 
- Decret 53/2003, de 16 de maig, de declaració del monument natural dels torrents de Pareis, Gorg Blau i de Lluc 
- Acord del Consell de Govern, de 23 d’abril de 2004, d’inici de l’elaboració d’una disposició de caràcter general que amplia la 

llista de LICS i ZEPAS a l’àmbit de les Illes Balears, en compliment de les directives comunitàries 79/409/CE i 92/43/CEE 
- Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) 
- Llei 13/2005, de 27 d’octubre, de mesures tributaries i administratives (art. 52. Normes en matèria de forest) 
- Decret 41/2005, de 22 d’abril, pel qual s’aprova el Pla especial per fer front al risc d’incendis forestals. INFOBAL 
- Acord del Consell de Govern d’inici de la redacció del PORN de la serra de Tramuntana 
- Acord del Consell de Govern, de dia 3 de març de 2006, pel qual s’aprova definitivament, una vegada sotmès a tràmit 

d’audiència i informació pública, la llista de llocs d’importància comunitària (LIC) aprovada per acord del Consell de Govern de 
28 de juliol de 2000 a l’àmbit de les Illes Balears 

- Decret 28/2006, de 24 de març, pel qual es declara les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) a l’àmbit de les Illes 
Balears 

- Llei 6/2006, de 12 d’abril, de caça i pesca fluvial 
- Llei 11/2006, de 14 setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears 
- Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats 

susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal 
 

7.1.2.2. Lleis o decrets relacionats amb l’ordenació territorial: 

- Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la 
llei sobre règim del sòl i ordenació urbana 

- Llei 10/1989, de 2 de novembre, secció 3ª article 78, de substitució de planejament urbanístic municipal 
- Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística 
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- Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la CAIB 
- Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears. Ober-

tura de nous camins en àrees d’especial protecció 
- Preceptes en vigor del Reial decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre règim del 

sòl i ordenació urbana 
- Llei 1/1994, de 23 de març, sobre condicions per a la reconstrucció en sòl no urbanitzable d’edificis i instal·lacions afectats per 

obres públiques o declarades d’utilitat pública i executades pel sistema d’expropiació forçosa 
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les illes Balears (en allò que resta en vigor) 
- Decret 62/1995, de 2 de juny, que regulen la prestació dels serveis turístics en el medi rural de les Illes Balears 
- Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries 
- Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions (LRSV), modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de 

mesures fiscals 
- Llei 9/99, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i urbanisme a les illes Balears 
- Llei 13/2000, de 21 de desembre, de Camí de Cavalls de Menorca 
- Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial 
- Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori 
- Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears 
- Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl 

 

7.1.3. Altres lleis i decrets 

 

7.1.3.1. De caràcter general: 

• Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consell insulars 
• Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric, pel que fa als trams que declarats com a BIC 
• Llei 13/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears i la Llei 6/1993, de 28 de setembre, sobre 

l’adequació de les xarxes d’instal·lacions a les condicions històriques i ambientals dels nuclis de població 
• Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribucions de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins. 

(BOE núm. 13, de 15.1.02) 
• Decret d’organització del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 
• Reglament orgànic del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 
• Pla Especial de Protecció del Lloc Històric de les Possessions de l’Arxiduc Lluís Salvador, dels termes municipals de Vall-

demossa i Deià, per acord de Ple del Consell de Mallorca de 8 d’abril de 2002 
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• Pla Territorial de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de 13 de desembre de 2004. 
(BOIB núm. 188 Ext. de 31 de desembre de 2004) 

• Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de Règim de les llicencies integrades d’activitat de les Illes Balears. 
• Reial decret 684/2013, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el Pla Hidrològic la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Bale-

ars 
 

7.2. La Ruta de Pedra en Sec en el Pla Territorial de Mallorca (PTM) 
El Pla Territorial de Mallorca estableix com un dels seus pilars bàsics, al punt 2.2, la protecció del sòl rústic i del pa-

trimoni urbanístic i arquitectònic a través de dos tipus de propostes: 

o Les que estableixen les pautes que necessàriament han de complir els planejaments municipals, a fi de 

garantir que es protegeixi i es controli adequadament el patrimoni des de l’instrument mateix que regula la 

transformació i el creixement de les poblacions, i per tant les possibles agressions al patrimoni que a-

quests puguin implicar. 

o Les que aborden directament la protecció i la promoció patrimonial (revisió dels conjunts històrics exis-

tents, creació d’altres de nous) proposició d’unes rutes culturals i paisatgístiques, etc. 
 

A l’apartat 2.2.5.7 de la Memòria del Pla es descriu textualment: 

“Es proposen unes rutes senderistes amb un marcat interès paisatgístic i natural, les quals no es consideren excloents, 

ja que qualsevol planejament municipal o supramunicipal pot proposar-ne la creació d’altres de noves. Aquestes prime-

res rutes són les següents: 

o Ruta del sistema hidràulic de la Font de la Vila de Palma 

o Ruta de Pedra en Sec 

 15
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o Ruta Artà-Lluc 

El traçat d’aquestes rutes s’ha d’incloure en els corresponents planejaments municipals, sense perjudici que el propi 

Consell Insular pugui redactar un Pla Especial per a cada una d’elles, ja que, per l’ interès supramunicipal, correspon a 

aquesta administració la planificació, el desenvolupament, l’execució i el manteniment de la xarxa senderista mitjançant 

el corresponent projecte de millora territorial. 

Partint de la xarxa viària pública o d’ús públic i dels camins de titularitat privada (amb els quals es poden establir els 

corresponents convenis de cessió d’usos), el Consell de Mallorca portarà a terme la creació d’aquesta xarxa de rutes 

d’interès senderista. 

Aquesta xarxa implicarà l’ordenació, la rehabilitació, la senyalització i el manteniment dels camins, així com la creació i 

el manteniment dels equipaments necessaris (refugis o albergs, aparcaments, punts d’aigua...). 

Es proposen, en principi, dos senders de gran recorregut, d’acord amb la terminologia acceptada internacionalment, els 

quals suposen uns itineraris de més d’una jornada: la Ruta de Pedra en Sec, que enllaçarà el Port d’Andratx amb Po-

llença, i la ruta d’Artà a Lluc, que unirà el poble d’Artà amb el santuari de Lluc; i un recorregut mitjà que segueix el tra-

çat de l’antic sistema hidràulic de proveïment de la ciutat de Palma. 

Aquests itineraris o senders venen grafiats a la cartografia annexa del PTM, i per delimitar-los i concretar-los se sugge-

reixen els següents requeriments tècnics mínims: 

o Discorrerà per camins públics o camins privats (en aquest darrer cas, mitjançant convenis de cessió d’ús 

i/o manteniment amb els propietaris dels terrenys per on discorre). 

o En cas de ser camí públic de titularitat municipal, s’establirà el corresponent conveni de cessió d’ús i/o 

s’encomanarà la gestió amb l’ajuntament respectiu per  a la seva recuperació i manteniment.  

 16 
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o Estarà destinat a l’ús senderista.  

o Els camins tindran, amb caràcter general, una ample mínim de dos metres. 

o El ferm dels camins estarà fet de terra o de pedra. 

o Els tancaments que s’hagin de realitzar seran de fusta i reixat, pedra en sec o la combinació d’ambdues, 

acabat a una alçada màxima de dos metres. 

o Tindran la corresponent senyalització informativa i orientativa, que estarà construïda amb material adient, 

fusta o metall, i amb un disseny integrat dins l’entorn. 

o Els murs de contenció i els empedrats es realitzaran amb la tècnica de la pedra en sec. 

 

A la memòria del Pla Territorial de Mallorca es descriu la Ruta de Pedra en Sec de la següent manera: “Amb aquesta 

ruta es proposa descobrir els paisatges construïts amb la tècnica de la pedra en sec de la serra de Tramuntana i les 

diferents manifestacions: marges, parets, fons de mina, barraques, casetes de neu, etc. Així mateix, aquesta ruta pos-

sibilita la visita d’interessants vestigis històrics, el retrobament amb els mites i les llegendes, el coneixement de les tra-

dicions, els costums, la gastronomia, l’artesania, etc. Aquest sender de llarg recorregut enllaça l’extrem occidental de la 

serra de Tramuntana, en el municipi d’Andratx, amb l’oriental, en el municipi de Pollença, i passa pels pobles de Calvià, 

Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller i Escorca. Aquest recorregut té una longitud aproximada 

de 150 km, aprofita, en gran part, els antics camins de ferradura i passa molt a prop dels cims més alts de la serra, que 

en nombrosos casos superen els 1.000 m. 

 17
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L’itinerari s’estructura en diverses etapes, al final de les quals es troben distints refugis, situats preferentment en cases 

rehabilitades i gestionades pel Consell de Mallorca. Al mateix temps, es proposen rutes o centres d’interès alternatius a 

la ruta principal. 

Les distintes etapes travessen paisatges molt diferenciats: zones costeres, algunes molt poc habitades, pobles, lloga-

rets, zones agrícoles, boscs, garrigues i màquies en els cims més elevats. Tots amb una important presència de la pe-

dra en sec, en forma de parets de tancament, marjades, camins, etc. 

En tenir tota la ruta com a principal suport, la xarxa d’antics camins de la serra contribueix a donar nous usos i mantenir 

aquest patrimoni que, amb la decadència del món rural, ha desaparegut o ha patit una alarmant degradació. 

Gran part dels refugis situats en aquesta ruta es troben en enclavaments que poden considerar-se miradors naturals, 

alhora que estan associats a importants elements patrimonials de la serra de Tramuntana, tant de caràcter etnològic 

com natural, artístic, històric o cultural. En aquest sentit, s’aprofiten i es rehabiliten antigues cases que responen a 

l’arquitectura tradicional de la zona on s’ubiquen”. 

 

La ruta de Pedra en Sec s’inclou dintre de la normativa de Pla Territorial de Mallorca mitjançant la Norma 50. Rutes 

d’Interès paisatgístic (ED), on estableix: 

1. Per tal de difondre la realitat patrimonial, promoure la seva conservació i potenciar el seu coneixement i 

comprensió, s’han creat les següents rutes d’interès naturalístic, grafiades en el plànol número 5: 

• Ruta Pedra Seca 

• Ruta Artà-Lluc 

• Ruta del sistema hidràulic de Palma 

 18 
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2. Sense perjudici de la possibilitat de redacció de Plans Especials per part del Consell Insular de Mallorca 

per al desenvolupament de les presents determinacions, els traçats de les rutes esmentades s’hauran 

d’incloure en el planejament municipal, i seran vinculants a l’hora de redactar les adaptacions, revisions o 

els nous planejaments urbanístics. S’haurà de preveure una zona de protecció al voltant de cada un dels 

elements que la constitueixen on es prohibeixin actuacions que puguin malmetre o perjudicar el patrimoni 

catalogat, les visuals, l’entorn o la qualitat paisatgística de la ruta i, a la vegada, mantenir-les en condici-

ons de ser transitades i obertes al públic. 

3. Els plans especials de desenvolupament d’aquestes rutes seran vinculants per al planejament urbanístic 

municipal i n’establiran de forma detallada el seu traçat, podent incorporar de forma justificada nous ele-

ments, alternatives o variants en el seu desplegament per a un millor compliment dels objectius assenya-

lats. Quan l’elaboració, tramitació i aprovació correspongui al Consell Insular de Mallorca, serà preceptiu 

sol·licitar informe als ens locals afectats una vegada adoptat l’acord d’aprovació inicial; d’altra banda, es 

podran subscriure convenis entre el Consell i les administracions locals implicades per tal de regular el 

marc de participació en la redacció i desplegament posterior dels plans especials. 
 

 19



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

 20 

8. EFECTES DE L’APROVACIÓ DEL PERPS 
 

L’entrada en vigor del Pla Especial determina els efectes següents: 

o Publicitat, la qual cosa suposa el dret de tothom a consultar els documents o a obtenir informació escrita 

sobre el contingut i aplicació. El Consell de Mallorca regularà els procediments i terminis de consulta.  

o Obligatorietat, la qual cosa suposa el deure legalment exigible de complir amb totes i cada una de les se-

ves determinacions. 

o Exempció d’obtenir la llicència municipal per a les obres previstes en el pla d’acord amb l’article  137.2. 

de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl. 

o Declaració d’utilitat pública per a les obres previstes d’acord amb els articles 9 i 10 de la Llei de 16 de de-

sembre de 1954, d’expropiació forçosa. 

o No necessitat de tramitar la declaració d’interès general als projectes d’obres i millora de les infrastructu-

res que estiguin incloses a la Ruta de Pedra en Sec en aplicació de l’article 21.1.b de la Llei 6/1997, de 8 

de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears. 
o Aplicació de l’article 22 “Activitats i instal·lacions excloses de l’obligació de sol·licitar i d’obtenir permís 

d’instal·lació i llicència d’obertura i funcionament” de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de Règim jurídic de 

les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears. “S’exclouen de la necessitat de permís 

d’instal·lació i de la llicència d’obertura i funcionament les que n’estiguin excloses expressament o en si-

guin declarades exemptes, en virtut d’una disposició legal, o quan es tracti de l’execució d’activitats, prin-
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cipals o auxiliars, previstes expressament, amb el grau de detall suficient per avaluar-ne les característi-

ques fonamentals en els plans territorials insulars o plans directors sectorials”. 
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9. TRAMITACIÓ, VIGÈNCIA I REVISIÓ 
Pel que fa a la tramitació del PERPS, s’ha d’estar en l’elaboració i la tramitació del Pla Especial, a tot allò previst en 

l’article 45 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, pel que fa a la naturalesa dels plans especials, i 

als articles 49 a 55, pel que fa a la formació i aprovació. Tot això, de conformitat amb la doctrina establerta pel TSJIB a 

la sentència de 31 de gener de 20001 (39/2000). 

                                                 
1 “Decíamos en la sentencia 885, de 22 de diciembre de 1999, que es sabido que un plan especial no es otra cosa que un plan territorial de índole particular que, en vez de aten-
der a todos los extremos del ordenamiento, sólo se extiende a una materia concreta y especial. El plan sectorial tiene por objeto la regulación de determinados elementos o aspec-
tos relevantes del territorio. 
En principio, cumple decir que los «planes especiales tienen carácter potestativo, salvo que resultase impuesta su redacción por los instrumentos generales de planeamiento», 
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1999 (RJ 1999\ 3785). Cita jurisprudencial que sacamos a colación, en tanto que la necesidad de un Plan Especial para la Costa 
Sur de Ciutadella de Menorca, surgía de la Ley 1/1991, de 30 de enero (RCL 1991\ 988 y LIB 1991\ 37), de espacios naturales, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en 
cuya Exposición de Motivos se lee: «la presente Ley tiene por objeto establecer el régimen urbanístico de las áreas que por sus valores naturales y paisajísticos de interés para la 
Comunidad Autónoma han de ser objeto de protección especial», lo que se refuerza en su artículo 1.1: «Definir las áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad 
Autónoma, en razón a sus excepcionales valores ecológicos, geológicos y paisajísticos y establecer las medidas y condiciones de ordenación territorial y urbanística precisas para 
su conservación y protección». 
Pues bien, el artículo 3.1 de la aludida dispone: «Se declaran Areas Naturales de Especial Interés... relacionados a continuación», y en lo referente a la isla de Menorca, sitúa en 
su ordinal catorce a la «Costa Sud de Ciutadella», para luego en el artículo 9, tras señalar la exigencia de Planes Territoriales Parciales para unos determinados espacios, en 
cuanto a su ordenación, que no son aquí del caso, significa: «En el resto de los espacios se hará mediante planes de ordenación del medio natural o planes especiales, en todo 
caso de acuerdo con lo que prevé la Ley 8/1987, de 1 de abril (RCL 1987\ 1226 y LIB 1987\ 1183), de ordenación territorial de les Illes Balears o la Ley 19/1975, de 2 de mayo 
(RCL 1975\ 918 y ApNDL 13882), sobre régimen del suelo y ordenación urbana». 
Efectuada la opción en favor del plan especial, lo que posibilitaba el calendado precepto con la disyuntiva «o», era insoslayable la remisión en bloque a la última de las leyes 
citadas, sin que fuera de aplicación lo previsto en el artículo 5 de laLey Autonómica 1/1984, de 14 de marzo (RCL 1984\ 2998 y LIB 1984\ 1146), de ordenación y protección de 
áreas naturales de interés especial, en tanto no había «nacido» todavía como espacio a proteger el de la «Costa Sud de Ciutadella», que lo introduce, como hemos significado en 
líneas anteriores, el artículo 3 de la Ley 1/1991, de 30 de enero, desplazando el artículo 9 de esta última al 5 de aquélla. En consecuencia, al no existir ley singular previa que lo 
regulara, había que atender a lo dispuesto, en la elaboración y tramitación del plan especial, a lo que previenen los artículos 34 del texto refundido de la Ley del suelo de 9 de abril 
de 1976 (RCL 1976\ 1192 y ApNDL 13889) y 145.1 y 2 y 147 del Reglamento de planeamiento de 23 de junio de 1978. 
De esta forma, pues, correspondía al órgano competente del Consell Insular de Menorca, que no al Consell de Govern, la tramitación, aprobación inicial, aprobación provisional y 
aprobación definitiva del Plan Especial, afirmación esta que se compadece con el hecho incuestionado de que el propio Govern remitió el Plan a la Comisión Insular de Urbanismo 
de Menorca para su aprobación definitiva, ya que si entendía lo contrario, es decir, que él, y no otro órgano, era competente, y resultaba, como así fue, que lo había elaborado y 
aprobado inicial y provisionalmente en fechas muy posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1990, de 27 de junio de atribución de competencias a los consejos insulares en 
materia de urbanismo y habitabilidad -en la medida que entendía, reiteramos, que era competente para hacerlo, cuando, por lo que se ha señalado, en realidad no lo era-, debía 
haber continuado con su tramitación, lo que no hizo, ante la evidencia -no otra lectura cabe- que era incompetente y no podía continuar ante manifiesta irregularidad.” 
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En tractar-se de plans competència del Consell de Mallorca en desenvolupament del Pla territorial insular, l’òrgan com-

petent per  a l’aprovació inicial i definitiva és el Ple, previ informe de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Ur-

banisme (CIOTU). 

 

Un breu resum de la tramitació administrativa que el Pla especial de la Ruta de Pedra en Sec ha de seguir és el se-

güent: 

1. Redacció de l’informe ambiental. 

2. Resposta amb l’abast, l’amplitud i el nivell de detall de l’informe de sostenibilitat ambiental. 

3. Redacció de l’informe de sostenibilitat ambiental. 

4. Remissió a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca. 

5. Remissió a Comissió Informativa del Consell de Mallorca 

6. Aprovació inicial pel ple del Consell de Mallorca. 

7. Publicació al Butlletí Oficial (BOIB) de la CAIB. 

8. Període d’al·legacions i resolució. 

9. Elaboració conjunta (Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca – Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient i Territori de la CAIB) de la memòria ambiental. 

10. Tramitació de la memòria ambiental per part del Consell de Mallorca a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient 

i Territori de la CAIB per donar conformitat o no. 

11. Publicació al BOIB de l’acord sobre la memòria ambiental. 

12. Elaboració final del Pla. 
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13. Aprovació final pel Ple del Consell de Mallorca. 

14. Publicació al BOIB, posada a disposició del públic. 

 

El PERPS entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat l’acord d’aprovació definitiu i el text íntegre d’aquestes normes al 

Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i té una vigència indefinida, sense perjudici de la seva substitució, modifica-

ció o revisió d’acord amb allò que estableix la legislació vigent. 

 

La revisió del PERPS serà procedent quan: 

a. L’entrada en vigor de noves lleis o normes de rang jeràrquic superior, o la modificació de les existents, n’imposin 

la revisió. 

b. L’evolució socioeconòmica i territorial o l’aparició de nous escenaris que afectin substancialment els objectius i els 

elements fonamentals del Pla, n’aconsellin i en facin procedent la revisió. 
 

La vigència del PERPS se subjecta a allò previst en els articles 56 a 62 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i 

ús del sòl; pel que fa als efectes, tindrà els previstos en els articles 63 a 68 de la mateixa llei. 

 24 
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10. DESENVOLUPAMENT DE LA RUTA 
La Ruta de Pedra en Sec té una longitud total de 301,80 km, distribuïda entre 8 etapes principals (172,98 km) i 8 

variants (128,82 km).  
 

Es realitza una descripció física de les etapes i variants per trams i es defineix la seva fragilitat. Es recullen els ac-

cessos, els serveis, els elements patrimonials, els refugis i els usos permesos. 
 

10.1. Etapes, variants i trams de la Ruta de Pedra en Sec 
 

10.1.1. Definició de les etapes: 

1. Cada etapa s’ha de poder fer en una sola jornada. 

2. L’usuari disposarà, sempre que sigui possible, al final de cada etapa de la possibilitat d’allotjament o a-

campada.  

10.1.2. Definició de les variants: 

1. Són recorreguts complementaris a la ruta i donen accés a indrets o poblacions considerats d’interès o 

de valor afegit a la ruta  

2. S’han de poder fer en una sola jornada, o en vàries si compten amb punts d’allotjament intermitjos. 
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10.1.3. Definició dels trams de la Ruta de Pedra en Sec 

Per tal d’estudiar les característiques de la Ruta de Pedra en Sec, així com proposar les mesures de man-

teniment, millora i gestió, cada una de les etapes es divideix en trams. 
 

10.1.3.1. Tipologia dels camins 
 

A efectes del Pla Especial, i d’acord amb les característiques físiques i el grau d’elaboració, es diferencien els se-

güents tipus de vials: 

 

Carrer: 

• Definició: 

Espai urbà flanquejat d’edificis o solars destinat al trànsit públic, per a permetre l’accés als diferents in-

drets d’un poble o una ciutat i la comunicació entre ells. 

Es correspon amb el traçat que travessa zona urbana i segueix els vials urbanitzats. 

• Principals problemes detectats: 

 Manca de voravies. 

 Dificultats per a la senyalització a causa de la manca d’espai o de la presència d’elements protegits. 

• Propostes a considerar pel Programa d’Actuacions: 

o Senyalització del recorregut amb panells informatius a les entrades i sortides de les àrees urbanes. 
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o Creació de voravies. 
 

Carretera 

• Definició: 

Via pública asfaltada que forma part de la xarxa viària principal i permet la circulació simultània i en dos 

sentits de vehicles. 

• Tipus de ferm: 

Asfalt. 

• Tipus de delimitació lateral: 

o Carretera amb espai per a vianants: voreres o passeig. 

o Carretera sense espais per a vianants. 

• Principals problemes detectats: 

o Perillositat per manca o insuficiència d’espais pel pas de vianants. 

o Inseguretat del pas de vianants en els encreuaments. 

o Aparcament de cotxes a espais no habilitats, i  que dificulten el pas dels usuaris de la Ruta de Pedra 

en Sec. 

• Propostes que cal considerar pel Programa d’Actuacions: 

o Creació d’espais per a vianants, o millora dels ja existents quan siguin insuficients per motius de se-

guretat. 
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o Senyalització per a vianants i conductors als encreuaments per tal de reduir la seva perillositat. Cre-

ació de passos alternatius (soterrats, a nivell o aeris). 

o Creació d’itineraris alternatius. 

o Creació d’espais d’aparcament a punts d’accés a la ruta. 
 

Pista forestal 

• Definició: 

Via no asfaltada sense cap tipus d’elaboració, apta pel pas de vehicles a motor.  

• Tipus de ferm: 

Terra o asfalt 

• Tipus de delimitació lateral: 

o Acompanyada de paret i/o reixa a un dels costats. 

o Sense delimitació lateral. 

• Principals problemes detectats: 

o Traçat envaït per la vegetació. 

o Erosió o risc d’erosió per manca de manteniment en zones de pendent elevada, per sobrefreqüenta-

ció o usos no compatibles. 

• Propostes que cal considerar pel Programa d’Actuacions: 

o Neteja i manteniment de la pista. 

o Millora dels sistemes de drenatge. 

 28



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

o Recuperació de trams abandonats. 
 

Camí de carro  

• Definició: 

Camí construït originàriament per al trànsit de carros, amb pendent suau i que no forma part de la xarxa vià-

ria principal.  

• Tipus de ferm: 

Terra, formigó, reble o asfalt. 

• Tipus de delimitació lateral: 

o Camí entre dues parets i/o reixa. 

o Camí acompanyat de paret i/o reixa a un dels costats. 

o Sense delimitació lateral. 

• Principals problemes detectats: 

o Traçat envaït per la vegetació. 

o Erosió o risc d’erosió per manca de manteniment en zones de pendent elevada, per sobrefreqüenta-

ció o usos no compatibles. 

o Estat de conservació deficient de les parets, marges i/o altres elements associats al camí. 

• Propostes que cal considerar pel Programa d’Actuacions: 

o Neteja i manteniment del camí i dels elements associats i patrimonials. 

o Recuperació de trams abandonats. 
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o Millora de sistemes de drenatge. 
 

Camí de ferradura 

• Definició: 

Camí que per la seva amplària o pendent sols permet el pas de persones i bísties.  

• Tipus de ferm: 

Terra, reble o empedrat. 

• Tipus de delimitació lateral: 

o Camí entre dues parets i/o reixa. 

o Camí acompanyat de paret i/o reixa a un dels costats. 

o Sense delimitació lateral. 

• Principals problemes detectats: 

o Ferm en mal estat de conservació.  

o Traçat envaït per la vegetació. 

o Risc de creixement del camí en amplada quan no hi ha delimitació lateral. 

o Risc d’erosió o degradació del ferm i elements annexes per manca de manteniment, en zones de 

pendent elevada, per sobrefreqüentació, usos no compatibles o per freqüentació de vehicles inade-

quats.  

• Propostes que cal considerar pel Programa d’Actuacions: 

o Neteja i manteniment del camí i dels seus elements associats i patrimonials. 
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o Recuperació dels trams en mal estat de conservació així com dels elements annexes. 

o Limitacions d’accés a vehicles no adients. 

o Millora dels sistemes de drenatge. 
 

Tirany 

• Definició: 

Camí que s’ha constituït pel pas reiterat de persones i/o animals, o camí amb absència d’elements construc-

tius o molt poc elaborats. 

• Tipus de delimitació lateral: 

o Acompanyat de paret i/o reixa a un dels costats 

o Sense delimitació lateral 

• Principals problemes detectats: 

o Traçat envaït per vegetació 

o Traçat perillós 

o Mal estat del fem 

o Risc de creixement en amplada 

o Erosió o risc d’erosió. 

o Risc de sobrefreqüentació a les vores del tirany, especialment quan el seu traçat discorre per ecosis-

temes sensibles 

o Risc de proliferació de nous viaranys 
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o Risc de degradació del ferm per freqüentació de vehicles inadequats. 

• Propostes que cal considerar pel Programa d’Actuacions: 

o Neteja i manteniment dels tiranys. 

o Limitacions d’accés a vehicles no adients. 

o Delimitació del pas en punts de fragilitat elevada. 

o Millora de les condicions de seguretat. 

o Millora del ferm. 
 

10.1 3.2. Entorn 
 

El traçat de la ruta discorre per zones amb diferents usos del sòl i a efectes del Pla Especial es diferencien 

els següents tipus d’entorn: 
 

• Entorn urbà: tram de la Ruta de Pedra en Sec que travessa zones urbanes o discorre per vials urbanitzats. 

• Entorn agrícola: tram de la ruta que discorre per sòl rústic amb usos agrícoles i/o ramaders (en funciona-

ment o abandonat).  

• Entorn forestal: tram de la ruta que discorre per dintre o al costat de garrigues o  zones boscoses. 
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10.1 4. Les Etapes i el seus trams 

 

Les etapes de la Ruta de Pedra en Sec són les següents: 

1. PORT D’ANDRATX – COMA D’EN VIDAL .................................................28,344 km 

2. COMA D’EN VIDAL – ESPORLES .............................................................19,458 km 

3. ESPORLES– CAN BOI ...............................................................................21,905 km 

4. CAN BOI – MULETA ...................................................................................11,208 km 

5. MULETA – TOSSALS VERDS ....................................................................27,448 km * 

6. TOSSALS VERDS – SON AMER ...............................................................15,411 km ** 

7. SON AMER – POLLENÇA...........................................................................17,748 km 

8. POLLENÇA – FORMENTOR ......................................................................31,462 km 
 

Etapa 1: 
- Tram 1: 

Inici: Port d’Andratx, Avda. Gabriel Roca Garcías. 

Final: carrer Cala Egos. 

Longitud: 1.185 metres. 

Tipologia: carrer. 

                                                 
* El tram inicial de l’etapa 5 és coincident amb la part final de l’etapa 4. 
** El tram inicial de l’etapa 6 és coincident amb la part final de l’etapa 5. 
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Ferm: asfalt i voravia. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre per dintre de l’àrea urbana del Port d’Andratx. 

 
- Tram 2: 

Inici: carrer Cala Egos. 

Final: tram 3 de l’etapa 1. 

Longitud: 102 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 
- Tram 3: 

Inici: tram 2 de l’etapa 1. 

Final: tram 4 de l’etapa 1. 
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Longitud: 787 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: -  

Observacions: camí de nova creació. 

 
- Tram 4: 

Inici: tram 3 de l’etapa 1. 

Final: coll des Vent. 

Longitud: 227 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: -  

Observacions: - 
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- Tram 5: 

Inici: coll des Vent. 

Final: pas Vermell. 

Longitud: 3.024 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: pas Vermell. 

Final: collet de sa Barrera. 

Longitud: 572 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme  
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Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: collet de sa Barrera. 

Final: tram 8 de l’etapa 1. 

Longitud: 527 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 8: 

Inici: tram 7 de l’etapa 1. 

Final: tram 9 de l’etapa 1. 

Longitud: 652 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: tram 8 de l’etapa 1. 

Final: castell de Sant Elm. 

Longitud: 810 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: castell de Sant Elm. 

Final: sa Punta Blanca. 

Longitud: 2.103 metres. 

Tipologia: carrer. 
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Ferm: asfalt i/o voravia. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal.  

Observacions: el camí discorre per dintre de l’àrea urbana de Sant Elm. 

 

- Tram 11: 

Inici: sa Punta Blanca. 

Final: tram 12 de l’etapa 1. 

Longitud: 1.205 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt i terra. 

Delimitació lateral: marge a un dels costats 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 12: 

Inici: tram 11 de l’etapa 1. 

Final: la Trapa. 
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Longitud: 1.425 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 13: 

Inici: la Trapa. 

Final: cova de la Trapa. 

Longitud: 411 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 
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- Tram 14: 

Inici: cova de la Trapa. 

Final: Can Pep de Son Viguet. 

Longitud: 2.902 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: aproximadament a la meitat del tram s’inicia un ramal que finalitza en el Mirador d’en      

Josep Sastre. 

 

- Tram 15: 

Inici: Can Pep de Son Viguet. 

Final: coll de sa Gramola. 

Longitud: 3.378 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 
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Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: tram 15 de l’etapa 1, prop del coll de sa Gramola. 

Final: tram 17 de l’etapa 1. 

Longitud: 975 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 17: 

Inici: tram 16 de l’etapa 1. 

Final: tram 18 de l’etapa 1. 

Longitud: 576 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: asfalt. 
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Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor.  

Observacions: - 

 

- Tram 18: 

Inici: tram 17 de l’etapa 1. 

Final: tram 19 de l’etapa 1. 

Longitud: 55 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: -  

Observacions: - 

 

- Tram 19: 

Inici: pla d’en Valent. 

Final: Can Jaia. 

Longitud: 495 metres. 

 43



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 20: 

Inici: Can Jaia. 

Final: caseta des Carabinero. 

Longitud: 1.394 metres. 

Tipologia: camí de carro i pista forestal. 

Ferm: asfalt a l’inici del tram i terra a la resta. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 21: 

Inici: caseta des Carabinero. 
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Final: partió de la finca Coma d’en Vidal. 

Longitud: 4.504 metres. 

Tipologia: camí de ferradura i tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: la segona meitat del tram discorre per dintre de la finca pública de Galatzó. 

 

- Tram 22: 

Inici: partió de la finca Coma d’en Vidal. 

Final: cases de la Coma d’en Vidal. 

Longitud: 1.029 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de la Coma d’en Vidal. 
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Etapa 2: 
- Tram 1: 

Inici: cases de la Coma d’en Vidal. 

Final: tram 2 de l’etapa 2. 

Longitud: 1.914 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: el tram discorre per dintre de les finques públiques de la Coma d’en Vidal i de Son  

     Fortuny. 
  

- Tram 2: 

Inici: tram 1 de l’etapa 2. 

Final: carretera vella d’Estellencs. 

Longitud: 508 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 3: 

Inici: carretera vella d’Estellencs. 

Final: tram 4 de l’etapa 2. 

Longitud: 382 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 4: 

Inici: tram 3 de l’etapa 2. 

Final: carretera Ma-10, prop del coll des Pi. 

Longitud: 316 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme.  

Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: carretera Ma-10, prop del coll des Pi. 

Final: carretera Ma-10, km 95,6. 

Longitud: 338 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 6: 

Inici: carretera Ma-10, km 95,6. 

Final: nucli urbà d’Estellencs, C/ Eusebi Pascual. 
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Longitud: 1.807 metres. 

Tipologia: camí de carro   

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats després de creuar el torrent. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: nucli urbà d’Estellencs, C/ Eusebi Pascual. 

Final: carretera Ma-10, km 93,9. 

Longitud: 491 metres. 

Tipologia: carrer i carretera   

Ferm: voravia i asfalt els darrers 20 metres del tram. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: - 
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- Tram 8: 

Inici: carretera Ma-10, km 93,9. 

Final: torrent d’en Cuc. 

Longitud: 126 metres. 

Tipologia: camí de carro.   

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: torrent d’en Cuc. 

Final: carretera Ma-10, km 92,8. 

Longitud: 483 metres. 

Tipologia: camí de ferradura.   

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: carretera Ma-10, km 92,8. 

Final: carretera Ma-10, km 92,2. 

Longitud: 651 metres. 

Tipologia: -  

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 11: 

Inici: carretera Ma-10, km 92,2. 

Final: Son Serralta. 

Longitud: 432 metres. 

Tipologia: camí de carro  

Ferm: asfalt fins a les cases de Son Serralta i terra a la resta del tram. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 
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Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 12: 

Inici: Son Serralta. 

Final: tram 13 de l’etapa 2. 

Longitud: 838 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme 

Observacions: la part final del tram discorre per dintre de la finca pública de Planícia. 

 

- Tram 13: 

Inici: tram 12 de l’etapa 2. 

Final: carretera Ma-10, km 90,2. 

Longitud: 417 metres. 

Tipologia: pista forestal. 
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Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Planícia. 

 

- Tram 14: 

Inici: carretera Ma. 10, km 90,2. 

Final: Can Salom. 

Longitud: 211 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme 

Observacions: la major part del tram discorre per dintre de la finca pública de Planícia. 

 

- Tram 15: 

Inici: Can Salom. 

Final: tram 16 de l’etapa 2. 
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Longitud: 188 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: peatonal. 

Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: tram 15 de l’etapa 2. 

Final: tram 17 de l’etapa 2. 

Longitud: 158 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: formigó. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 
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- Tram 17: 

Inici: tram 16 de l’etapa 2. 

Final: font de Can Fura. 

Longitud: 298 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme 

Observacions: l’inici del tram es troba baix un abocament d’enderrocs. 

 

- Tram 18: 

Inici: font de Can Fura. 

Final: carretera Ma-10, km 88,7. 

Longitud: 298 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme 
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Observacions: - 

 

- Tram 19: 

Inici: carretera Ma-10, km 88,7. 

Final: carretera Ma-10, vora la torre de ses Ànimes. 

Longitud: 89 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 20: 

Inici: carretera Ma-10, vora la torre de ses Ànimes. 

Final: carretera Ma-10, km 88. 

Longitud: 617 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 21: 

Inici: carretera Ma-10, km 88. 

Final: Ca na Groga. 

Longitud: 213 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 22: 

Inici: Ca na Groga. 

Final: torrent de Can Fura. 

Longitud: 733 metres. 

Tipologia: camí de carro i carretera. 
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Ferm: asfalt, i terra als darrers 180 metres del camí. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme 

Observacions: el tram discorre per la carretera Ma-10, en el km 87,2, per una llargària de 40 metres. 

 

- Tram 23: 

Inici: torrent de Can Fura. 

Final: nucli urbà de Banyalbufar, C/ Baronia. 

Longitud: 140 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme 

Observacions: - 
 

- Tram 24: 

Inici: nucli urbà de Banyalbufar, C/ Baronia. 

Final: nucli urbà de Banyalbufar, C/ Jeroni Albertí. 
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Longitud: 217 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà de Banyalbufar. 
 

- Tram 25: 

Inici: nucli urbà de Banyalbufar, C/ Jeroni Albertí. 

Final: Son Sanutges 

Longitud: 1.873 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 26: 

Inici: Son Sanutges. 

Final: tram 27 de l’etapa 2. 

Longitud: 4.373 metres. 

Tipologia: camí de ferradura i camí de carro. 

Ferm: terra i empedrat des de sa Potada des Cavall fins poc abans de la carretera Ma-1100. 

Delimitació lateral: paret entre les Mosqueres i la carretera Ma-1100. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 27: 

Inici: tram 26 de l’etapa 2. 

Final: tram 28 de l’etapa 2. 

Longitud: 73 metres. 

Tipologia: camí carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

 60



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Observacions: - 
 

- Tram 28: 

Inici: tram 27 de l’etapa 2. 

Final: nucli urbà d’Esporles, C/ Costa de Sant Pere. 

Longitud: 805 metres. 

Tipologia: camí de ferradura i camí de carro. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram travessa la carretera Ma-1100, km 2,3. 

 

- Tram 29: 

Inici: nucli urbà d’Esporles, C/ Costa de Sant Pere. 

Final: nucli urbà d’Esporles, C/ Joan Riutort. 

Longitud: 174 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

 61



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre del nucli urbà d’Esporles. 

 

Etapa 3: 
 

- Tram 1: 

Inici: nucli urbà d’Esporles, C/ Joan Riutort. 

Final: tram 2 de l’etapa 3. 

Longitud: 943 metres. 

Tipologia: carrer i camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: urbà i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: la primera meitat del tram discorre per dintre del nucli urbà d’Esporles. 
 

- Tram 2: 

Inici: tram 1 de l’etapa 3. 

Final: tram 3 de l’etapa 3. 
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Longitud: 310 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: camí entre dues parets i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 3: 

Inici: tram 2 de l’etapa 3. 

Final: tram 4 de l’etapa 3. 

Longitud: 2.707 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 4: 

Inici: tram 3 de l’etapa 3. 

Final: Mola de Son Pacs. 

Longitud: 931 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 5: 

Inici: mola de Son Pacs. 

Final: tram 6 de l’etapa 3. 

Longitud: 940 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: - 
 

- Tram 6: 

Inici: tram 5 de l’etapa 3. 

Final: coll de Sant Jordi. 

Longitud: 651 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 7: 

Inici: coll de Sant Jordi. 

Final: es Pujol. 

Longitud: 2.802 metres. 

Tipologia: camí de ferradura i camí de carro la part final del tram. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 
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Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 8: 

Inici: es Pujol. 

Final: nucli urbà de Valldemossa, C/ Xesc Forteza. 

Longitud: 1.262 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt, empedrat o voravia. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà de Valldemossa. 

 

- Tram9: 

Inici: nucli urbà de Valldemossa, C/ Xesc Forteza. 

Final: finca pública de Son Moragues. 

Longitud: 1.891 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: algunes seccions amb reixa. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: finca pública de Son Moragues. 

Final: tram 11 de l’etapa 3, prop de la font des Poll. 

Longitud: 1.627 metres. 

Tipologia: camí de carro i camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Moragues. 

 

- Tram 11: 

Inici: tram 10 de l’etapa 3. 

Final: tram 12 de l’etapa 3. 
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Longitud: 375 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Moragues. 

 

- Tram 12: 

Inici: tram 11 de l’etapa 3. 

Final: es Caragolí. 

Longitud: 3.137 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i reble. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Moragues. 
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- Tram 13: 

Inici: es Caragolí. 

Final: tram 14 de l’etapa 3. 

Longitud: 1.303 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 14: 

Inici: tram 13 de l’etapa 3. 

Final: Can Borràs. 

Longitud: 2.894 metres. 

Tipologia: camí de carro i camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 15: 

Inici: Can Borràs. 

Final: carretera Ma-10, km 62,9. 

Longitud: 784 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: carretera Ma-10, km 62,9. 

Final: nucli urbà de Deià. 

Longitud: 138 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 17: 

Inici: nucli urbà de Deià. 

Final: nucli urbà de Deià, C/ Clot. 

Longitud: 73 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà de Deià. 

 

Etapa 4: 
 

- Tram 1: 

Inici: nucli urbà de Deià, C/ Clot. 

Final: nucli urbà de Deià, C/ Felip Bauçà. 
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Longitud: 230 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà de Deià. 

 
- Tram 2: 

Inici: nucli urbà de Deià, C/ Felip Bauçà. 

Final: nucli urbà de Deià, C/ Costa d’en Topa. 

Longitud: 134 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà de Deià. 
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- Tram 3: 

Inici: nucli urbà de Deià, C/ Costa d’en Topa. 

Final: nucli urbà de Deià, camí es Verger. 

Longitud: 411 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà de Deià. 

 

- Tram 4: 

Inici: nucli urbà de Deià, camí es Verger. 

Final: tram 5 de l’etapa 4. 

Longitud: 615 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: tram 4 de l’etapa 4. 

Final: tram 6 de l’etapa 4. 

Longitud: 46 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: tram 5 de l’etapa 4. 

Final: tram 7 de l’etapa 4. 

Longitud: 435 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: tram 6 de l’etapa 5. 

Final: carretera Ma-10, km 60,8. 

Longitud: 434 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 8: 

Inici: carretera Ma-10, km 60,8. 

Final: urbanització ses Coves, C/ Ses Coves de Can Puigserver. 

Longitud: 592 metres. 

Tipologia: - 
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Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 
 

- Tram 9: 

Inici: urbanització ses Coves, C/ Ses Coves de Can Puigserver. 

Final: urbanització ses Coves, C/ Ses Coves de Can Puigserver. 

Longitud: 157 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 10: 

Inici: urbanització ses Coves, C/ Ses Coves de Can Puigserver. 

Final: pla des Pi. 
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Longitud: 2.613 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 11: 

Inici: pla des Pi. 

Final: Can Prohom. 

Longitud: 194 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
 

 

 77



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

- Tram 12: 

Inici: Can Prohom. 

Final: capella de Castelló. 

Longitud: 60 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 13: 

Inici: capella de Castelló. 

Final: carretera Ma-10, km 56,8. 

Longitud: 295 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: - 
 

- Tram 14: 

Inici: carretera Ma-10, km 56,8. 

Final: carretera Ma-10, km 56,9. 

Longitud: 132 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 15: 

Inici: carretera Ma-10, km 56,9. 

Final: tram 16 de l’etapa 4. 

Longitud: 1.745 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt els primers 890 metres del tram i terra a la resta. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: tram 15 de l’etapa 4. 

Final: Muleta Gran 

Longitud: 1.035 metres. 

Tipologia: camí de ferradura i camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 
 

- Tram 17: 

Inici: tram 15 de l’etapa 4. 

Final: refugi de Muleta. 

Longitud: 1.892 metres. 

Tipologia: pista forestal i camí de ferradura. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: prop del final de tram surt un ramal que connecta amb el refugi de Muleta per la seva 

part posterior. 
 

- Tram 18: 

Inici: refugi de Muleta. 

Final: aparcament del far des Cap Gros. 

Longitud: 223 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra la primera meitat del tram i asfalt a la resta. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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Etapa 5: 
 

L’etapa s’inicia en el refugi de Muleta, el tram comprés entre el refugi i les proximitats de Muleta Gran és comú 

amb l’etapa 4. 
 

- Tram 1: 

Inici: tram 15 de l’etapa 4. 

Final: Muleta Gran. 

Longitud: 162 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor a tot el tram, i senderisme a la primera meitat del tram. 

Observacions: - 
 

- Tram 2: 

Inici: Muleta Gran. 

Final: tram 4 de l’etapa 5. 

Longitud: 2745 metres. 
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Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 3: 

Inici: tram 2 de l’etapa 5. 

Final: carretera Ma-1134. 

Longitud: 124 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: -forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions:  
 

- Tram 4: 

Inici: tram 2 de l’etapa 5. 
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Final: tram 5 de l’etapa 5. 

Longitud: 1.304 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra els primers 213 metres i asfalt a la resta del tram. 

Delimitació: parets i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: tram 4 l’etapa 5. 

Final: tram 6 de l’etapa 5. 

Longitud: 79 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 6: 

Inici: tram 5 de l’etapa 5. 

Final: camí de Son Puça. 

Longitud: 209 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 7: 

Inici: camí de Son Puça. 

Final: pont de Can Rava. 

Longitud: 2.225 metres. 

Tipologia: carrer i carretera. 

Ferm: voravies i asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 
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Observacions: el tram final comprés entre el camp de futbol i el pont de Can Rava discorre per la car-

retera Ma-2122. 

o  

- Tram 8: 

Inici: pont de Can Rava. 

Final: sa Porrella. 

Longitud: 850 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: sa Porrella. 

Final: Binibassí. 

Longitud: 283 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 
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Delimitació lateral: parets i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 10: 

Inici: Binibassí. 

Final: tram 11 de l’etapa 5. 

Longitud: 941 metres. 

Tipologia: camí de carro i carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per la carretera Ma-2121 al llarg de 55 metres. 
 

- Tram 11: 

Inici: tram 10 de l’etapa 5. 

Final: Biniaraix, C/ de Sant Guillem. 

Longitud: 151 metres. 
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Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa. 

Entorn: agrícola i urbà. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 12: 

Inici: Biniaraix, C/ de Sant Guillem. 

Final: Rentadores de Biniaraix. 

Longitud: 176 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: empedrat i asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre el nucli urbà de Biniaraix. 
 

- Tram 13: 

Inici: Rentadores de Biniaraix. 
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Final: camí de Cas Don. 

Longitud: 230 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 14: 

Inici: camí de Cas Don. 

Final: tram 16 de l’etapa 5. 

Longitud: 3.951 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 15: 

Inici: tram 14 d l’etapa 5. 

Final: mirador Xim Quesada. 

Longitud: 1.920 metres. 

Tipologia: camí de ferradura i tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: tram 14 de l’etapa 5. 

Final: tram 17 de l’etapa 5. 

Longitud: 177 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 17: 

Inici: tram 16 de l’etapa 5. 

Final: Binimorat. 

Longitud: 1.532 metres. 

Tipologia: pista forestal i camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor en les parts de pista forestal i senderisme a tot el tram. 

Observacions: - 
 

- Tram 18: 

Inici: Binimorat. 

Final: tram 19 de l’etapa 5. 

Longitud: 3.528 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: a la partió entre Binimorat i Cúber hi ha un tram de tirany de 26 metres. Part del tram 

discorre per la finca pública de Cúber. 
 

- Tram 19: 

Inici: tram 18 de l’etapa 5. 

Final: àrea recreativa de sa font des Noguer. 

Longitud: 298 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: El tram discorre per la finca pública de Cúber. 
 

- Tram 20: 

Inici: àrea recreativa de sa font des Noguer. 

Final: tram 21 de l’etapa 5. 

Longitud: 75 metres. 
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Tipologia: pista forestal i carretera. 

Ferm: ciment i terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 21: 

Inici: tram 20 de l’etapa 5. 

Final: refugi des Tossals Verds. 

Longitud: 6.579 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: La major part del tram discorre per la finques públiques de Cúber i des Tossals Verds. 
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Etapa 6: 
L’etapa s’inicia en el refugi de Tossals Verds, el tram comprés entre el refugi i es prat de Cúber és comú amb 

l’etapa 5. 

 
- Tram 1: 

Inici: tram 23 de l’etapa 5. 

Final: comellar des Prat. 

Longitud: 411 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: prop del final de tram surt una desviació a la font des Prat. 

 

- Tram 2: 

Inici: comellar des Prat. 

Final: proximitat de les cases de neu d’en Galileu. 

Longitud: 5.889 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 
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Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: en el coll des Telègraf surt un ramal fins a la casa de neu de Son Lluc.  

 

- Tram 3: 

Inici: casa de neu d’en Galileu. 

Final: casa de neu de Son Macip. 

Longitud: 1.249 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Macip. 

 

- Tram 4: 

Inici: casa de neu de Son Macip. 

Final: tram 5 de l’etapa 6. 
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Longitud: 1.277 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Macip. 
 

- Tram 5: 

Inici: tram 4 de l’etapa 6. 

Final: tram 6 de l’etapa 6. 

Longitud: 188 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Macip. 
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- Tram 6: 

Inici: tram 5 de l’etapa 6. 

Final: tram 7 de l’etapa 6. 

Longitud: 370 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Macip. 
 

- Tram 7: 

Inici: tram 6 de l’etapa 6. 

Final: tram 8 de l’etapa 6. 

Longitud: 928 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: el tram travessa la carretera Ma-10 al punt quilomètric 22,5. 
 

- Tram 8: 

Inici: tram 7 de l’etapa 6. 

Final: tram 9 de l’etapa 6. 

Longitud: 227 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 9: 

Inici: tram 8 de l’etapa 6. 

Final: camí vell de Lluc. 

Longitud: 342 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

 98



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
 

- Tram 10: 

Inici: font Coberta. 

Final: carretera Ma-2140, km 0,5. 

Longitud: 440 metres. 

Tipologia: carrer i carretera. 

Ferm: asfalt i voravia. 

Delimitació lateral: paret a la segona meitat del tram. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: la segona meitat del tram discorre en paral·lel a la carretera Ma-2140. 
 

- Tram 11: 

Inici: carretera Ma-2140, km 0,5. 

Final: molí de Lluc. 

Longitud: 299 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 12: 

Inici: molí de Lluc. 

Final: refugi de Son Amer. 

Longitud: 360 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Amer. 
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Etapa 7 

 

- Tram 1: 

Inici: refugi de Son Amer. 

Final: tram 2 de l’etapa 7. 

Longitud: 85 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Amer. 

 

- Tram 2: 

Inici: tram 1 de l’etapa 7. 

Final: tram 3 de l’etapa 7. 

Longitud: 111 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Amer. 

 

- Tram 3: 

Inici: tram 2 de l’etapa 7. 

Final: proximitats de la font de s’Ermita. 

Longitud: 1.209 metres. 

Tipologia: camí de ferradura i camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Amer. 

 

 

- Tram 4: 

Inici: proximitats de la font de s’Ermita. 

Final: tram 5 de l’etapa 7. 

Longitud: 624 metres. 
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Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Son Amer. Prop de la connexió amb      

el tram 5 surt un ramal fins al mirador des Foment. 

 

- Tram 5: 

Inici: tram 4 de l’etapa 7. 

Final: tram 6 de l’etapa 7. 

Longitud: 122 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de les finques públiques de Son Amer. 
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- Tram 6: 

Inici: coll Pelat. 

Final: tram 7 de l’etapa 7. 

Longitud: 463 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Binifaldó. 

 

- Tram 7: 

Inici: tram 6 de l’etapa 7. 

Final: sa Paret. 

Longitud: 959 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Binifaldó. 

 

- Tram 8: 

Inici: sa Paret. 

Final: tram 9 de l’etapa 7. 

Longitud: 881 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Binifaldó. 

 

- Tram 9: 

Inici: tram 8 de l’etapa 7. 

Final: tram 10 de l’etapa 7. 

Longitud: 1.839 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Binifaldó fins a la Barrera de Muntanya. 

 

- Tram 10: 

Inici: tram 9 de l’etapa 7. 

Final: tram 11 de l’etapa 7. 

Longitud: 349 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 11: 

Inici: tram 10 de l’etapa 7. 

Final: es Collet. 

Longitud: 299 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals:  vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 12: 

Inici: es Collet. 

Final: tram 13 de l’etapa 7. 

Longitud: 71 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 13: 

Inici: tram 12 de l’etapa 7. 

Final: tram 14 de l’etapa 7. 
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Longitud: 264 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor en els primers 31 metres del tram i senderisme a tot el tram. 

Observacions: - 

 

- Tram 14: 

Inici: tram 13 de l’etapa 7. 

Final: tram 15 de l’etapa 7. 

Longitud: 449 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 15: 

Inici: tram 14 de l’etapa 7. 

Final: ca l’Hereuet. 

Longitud: 1.533 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: ca l’Hereuet. 

Final: carretera Ma-10, km 5,3. 

Longitud: 3.165 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: formigó i asfalt. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 17: 

Inici: carretera Ma-10, km 5,3. 

Final: tram 18 de l’etapa 7. 

Longitud: 1.912 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 18: 

Inici: tram 17 de l’etapa 7. 

Final: es Canyaret. 

Longitud: 354 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 19: 

Inici: es Canyaret. 

Final: pas d’en Barqueta. 

Longitud: 1.555 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt fins als primers 910 metres del tram i terra a la resta. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 20: 

Inici: pas d’en Barqueta. 

Final: pas d’en Barqueta. 

Longitud: 35 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 
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Ferm: fusta. 

Delimitació lateral: barana. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

 Observacions: el tram discorre per un pont. 

 

- Tram 21: 

Inici: pas d’en Barqueta. 

Final: refugi del Pont Romà. 

Longitud: 1.155 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: parets i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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Etapa 8: 
 

- Tram 1: 

Inici: refugi del Pont Romà. 

Final: carretera Ma-10, km 0. 

Longitud: 903 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: voravies i asfalt. 

Delimitació lateral:- 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre el nucli urbà de Pollença. 

 

- Tram 2: 

Inici: carretera Ma-10, km 0. 

Final: nucli urbà del Port de Pollença, C/ Juan XXIII. 

Longitud: 5.070 metres. 

Tipologia: passeig peatonal. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa a un dels costats. 
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Entorn: urbà i agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre en paral·lel a la carretera Ma-2200. 

  

- Tram 3: 

Inici: nucli urbà del Port de Pollença, C/ Juan XXIII. 

Final: nucli urbà del Port de Pollença, C/ de Formentor. 

Longitud: 2.502 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: voravia. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre del nucli urbà del Port de Pollença. 

 

- Tram 4: 

Inici: nucli urbà del Port de Pollença, C/ de Formentor. 

Final: tram 5 de l’etapa 8. 

Longitud: 846 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: -. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: tram 4 de l’etapa 8. 

Final: carretera Ma-2210, km 4,7. 

Longitud: 873 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: carretera Ma-2210, km 4,7. 

Final: carretera Ma-2210, km 5,3 al coll de la Creueta. 
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Longitud: 566 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: habilitació de sender. 

 

- Tram 7: 

Inici: carretera Ma-2210, km 5,3 al coll de la Creueta. 

Final: tram 8 de l’etapa 8, prop de la talaia d’Albercutx. 

Longitud: 2.334 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 
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- Tram 8: 

Inici: tram 7 de l’etapa 8. 

Final: talaia d’Albercutx. 

Longitud: 40 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: tram 8 de l’etapa 8. 

Final: tram 10 de l’etapa 8. 

Longitud: 978 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 
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Observacions: habilitació de sender. 

 

- Tram 10: 

Inici: tram 9 de l’etapa 8. 

Final: carretera Ma-2210, km 6,9. 

Longitud: 269 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 11: 

Inici: carretera Ma-2210, km 6,9. 

Final: carretera Ma-2210, km 8,5. 

Longitud: 722 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

 118



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: els primers 122 metres del tram es corresponen amb habilitació de sender. 

 

- Tram 12: 

Inici: carretera Ma-2210, km 8,5. 

Final: tram 13 de l’etapa 8. 

Longitud: 617 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: habilitació de sender. 

 

- Tram 13: 

Inici: tram 12 de l’etapa 8. 

Final: tram 14 de l’etapa 8, prop del coll del Olivardar. 

Longitud: 2.557 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 14: 

Inici: tram 13 de l’etapa 8, prop del coll del Olivardar. 

Final: torrent de Cala Murta. 

Longitud: 1.421 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 15: 

Inici: torrent de Cala Murta. 

Final: prop de Cala Murta. 
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Longitud: 609 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: prop de Cala Murta. 

Final: carretera Ma-2210, km 14,3. 

Longitud: 5.121 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: els primers 60 metres del tram es corresponen amb habilitació de sender. 
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- Tram 17: 

Inici: carretera Ma-2210, km 14,3. 

Final: carretera Ma-2210, km 15,1. 

Longitud: 817 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: habilitació de sender. 

 

- Tram 18: 

Inici: carretera Ma-2210, km 15,1. 

Final: carretera Ma-2210, km 15,9. 

Longitud: 975 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 19: 

Inici: carretera Ma-2210, km 15,9. 

Final: carretera Ma-2210, km 16,3. 

Longitud: 395 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: habilitació de sender. 

 

- Tram 20: 

Inici: carretera Ma-2210, km 15,9. 

Final: far del Cap de Formentor. 

Longitud: 3.600 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram travessa 8 vegades la carretera Ma-2210. 
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10.1 5. Les Variants i els seus trams 
 

S’han descrit un seguit de variants annexes a la Ruta. A continuació s’enumeren i se’n detalla la seva longitud: 

Variant A. S’Arracó...............................................................................................9,033 km 

Variant B. Galatzó................................................................................................7,924 km 

Variant C. Calvià ...............................................................................................19,245 km 

Variant D. Castell d’Alaró...................................................................................43,249 km 

Variant E. Sa Costera ........................................................................................35,007 km 

Variant F. Pas Llis ...............................................................................................4,849 km 

Variant G. Mancor................................................................................................6,139 km 

Variant H. Puig de Maria......................................................................................3,380 km 

 

Variant A: 
 

- Tram 1: 

Inici: tram 7 de l’etapa 1, al collet de sa Barrera. 

Final: carretera Ma-1030, km 4,2. 

Longitud: 2.002 metres. 

Tipologia: pista forestal el primers 700 metres del tram i camí de carro després. 
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Ferm: terra els primers 700 metres del tram i asfalt a la resta. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 2: 

Inici: carretera Ma-1030, km 4,2. 

Final: nucli urbà de s’Arracó, Avinguda Sant Elm. 

Longitud: 170 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 3: 

Inici: nucli urbà de s’Arracó, Avinguda Sant Elm. 

Final: nucli urbà de s’Arracó, C/ Porvenir. 
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Longitud: 895 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: voravia. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre el nucli urbà de s’Arracó. 

 

- Tram 4: 

Inici: nucli urbà de s’Arracó, C/ Porvenir. 

Final: rotlo d’en Boira. 

Longitud: 5.114 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt fins es Collet i terra a la resta. 

Delimitació lateral: reixa fins es Collet. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 5: 

Inici: rotlo d’en Boira. 

Final: tram 16 de l’etapa 1. 

Longitud: 852 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

Variant B: 
 

- Tram 1: 

Inici: tram 21 de l’etapa 1. 

Final: tram 2 de la Variant B. 

Longitud: 1.731 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Galatzó. 

 

- Tram 2: 

Inici: tram 1 de la Variant B. 

Final: pou de ses Sínies. 

Longitud: 439 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Galatzó. 

 

- Tram 3: 

Inici: pou de ses Sínies. 

Final: tram 4 de la Variant B. 

Longitud: 1.492 metres. 

Tipologia: pista forestal. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Galatzó. 

 

- Tram 4: 

Inici: tram 3 de la Variant B. 

Final: nucli urbà d’es Capdellà, C/ Galatzó. 

Longitud: 3.756 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra i asfalt en els darrers 350 metres del tram. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram fins al coll Gomà discorre per dintre de la finca pública de Galatzó. 

 

- Tram 5: 

Inici: nucli urbà d’es Capdellà, C/ Galatzó. 

Final: nucli urbà d’es Capdellà, C/ Major. 
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Longitud: 505 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà d’es Capdellà. 

 

Variant C: 
 

- Tram 1: 

Inici: nucli urbà d’Estellencs, carretera Ma-10. 

Final: tram 2 de la Variant C. 

Longitud: 153 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 
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- Tram 2: 

Inici: tram 1 de la Variant C. 

Final: tram 3 de la Variant C. 

Longitud: 92 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació 

 

- Tram 3: 

Inici: tram 2 de la Variant C. 

Final: tram 4 de la Variant C. 

Longitud: 1.226 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 
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Observacions: - 

 

- Tram 4: 

Inici: tram 3 de la Variant C. 

Final: proximitats de la font d’Abaix. 

Longitud: 327 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: proximitats de la font d’Abaix. 

Final: es Trast des Eivissencs. 

Longitud: 636 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: es Trast des Eivissencs. 

Final: coll d’Estellencs. 

Longitud: 801 metres. 

Tipologia: pista forestal i camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor a les seccions de pista forestal. 

Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: coll d’Estellencs. 

Final: coll d’Estellencs. 

Longitud: 307 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 8: 

Inici: coll d’Estellencs. 

Final: tram 9 de la Variant C. 

Longitud: 145 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: tram 8 de la Variant C. 

Final: tram 10 de la Variant C. 
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Longitud: 546 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: tram 9 de la Variant C. 

Final: tram 11 de la Variant C. 

Longitud: 628 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 11: 

Inici: tram 10 de la Variant C. 

Final: tram 12 de la Variant C. 

Longitud: 644 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 12: 

Inici: tram 11 de la Variant C. 

Final: tram 13 de la Variant C. 

Longitud: 90 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

 137



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Observacions: - 

 

- Tram 13: 

Inici: tram 12 de la Variant C. 

Final: carretera Ma-1101, km 1. 

Longitud: 1.896 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra els primers 722 metres del tram i asfalt a la resta del tram. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 14: 

Inici: carretera Ma-1101, km 1. 

Final: nucli urbà de Puigpunyent, Crta. de Galilea. 

Longitud: 546 metres. 

Tipologia: carretera els primers 117 metres del tram i carrer a la resta. 

Ferm: asfalt i voravia. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre el casc urbà de Puigpunyent. 

 

- Tram 15: 

Inici: carretera Ma-1032, km 11,1. 

Final: carretera Ma-1032, km 10,9. 

Longitud: 216 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per la carretera Ma-1032. 

 

- Tram 16: 

Inici: carretera Ma-1032, km 10,9. 

Final: carretera Ma-1032, km 10,2. 

Longitud: 725 metres. 

Tipologia: - 
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Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 17: 

Inici: carretera Ma-1032, km 10,2. 

Final: carretera Ma-1032, km 9,9. 

Longitud: 140 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 18: 

Inici: carretera Ma-1032, km 9,9. 

Final: carretera Ma-1032, km 9,5. 

 140



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Longitud: 330 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 19: 

Inici: carretera Ma-1032, km 9,5. 

Final: carretera Ma-1032, km 8,6. 

Longitud: 404 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 20: 

Inici: carretera Ma-1032, km 8,6. 

Final: carretera Ma-1032, km 8,5. 

Longitud: 81 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 21: 

Inici: carretera Ma-1032, km 8,5. 

Final: tram 22 de la Variant C. 

Longitud: 268 metres. 

Tipologia: tirany i camí de ferradura 

Ferm: terra 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 
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Observacions: - 

 

- Tram 22: 

Inici: tram 21 de la Variant C. 

Final: es Garrover des Morts. 

Longitud: 256 metres. 

Tipologia: camí de carro 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 23: 

Inici: es Garrover des Morts. 

Final: tram 24 de la Variant C. 

Longitud: 399 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 24: 

Inici: tram 23 de la Variant C. 

Final: carretera Ma-1032, km 7,6. 

Longitud: 109 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 25: 

Inici: carretera Ma-1032, km 7,6. 

Final: nucli urbà de Galilea, Plaça s’Escopidor. 

Longitud: 332 metres. 

Tipologia: carretera els primers 80 metres del tram i carrer. 
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Ferm: asfalt 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre el nucli urbà de Galilea. 

 

- Tram 26: 

Inici: carretera Ma-1032, km 8,5. 

Final: sa Planeta. 

Longitud: 805 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 27: 

Inici: sa Planeta. 

Final: puig Falcó. 
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Longitud: 1.374 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 28: 

Inici: puig Falcó. 

Final: na Morruda. 

Longitud: 1.025 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 29: 

Inici: na Morruda. 

Final: tram 30 de la Variant C. 

Longitud: 1.558 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per la urbanització de Son Font. 

 

- Tram 30: 

Inici: tram 29 de la Variant C. 

Final: tram 31 de la Variant C. 

Longitud: 775 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 31: 

Inici: tram 30 de la Variant C. 

Final: nucli urbà de Calvià, C/ Son Mir. 

Longitud: 1.062 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra els primers 380 metres del tram i asfalt a la resta. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 32: 

Inici: nucli urbà de Calvià, C/ Son Mir. 

Final: nucli urbà de Calvià, C/ Major. 

Longitud: 667 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: voravies. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre el nucli urbà de Calvià. 

 

Variant D: 
 

- Tram 1: 

Inici: tram 10 de l’etapa 3. 

Final: Son Verí. 

Longitud: 2.770 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra el primers 1.058 metres del tram fins les cases de sa Coma, asfalt a una secció de 400 

metres a partir de les cases de sa Coma i terra a la resta. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 2: 

Inici: Son Verí. 
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Final: tram 3 de la Variant D. 

Longitud: 756 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: els primers 33 metres del tram són de nova creació ja que l’antic camí ha desapare-       

gut. 

 

- Tram 3: 

Inici: tram 2 de la Variant D. 

Final: tram 4 de la Variant D. 

Longitud: 94 metres. 

Tipologia: camí de carro 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 
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- Tram 4: 

Inici: tram 3 de la Variant D. 

Final: tram 5 de la Variant D. 

Longitud: 115 metres. 

Tipologia: camí de carro 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor 

Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: tram 4 de la Variant D. 

Final: tram 6 de la Variant D. 

Longitud: 282 metres. 

Tipologia: tirany i camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 
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Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: tram 5 de la Variant D. 

Final: sa Corralassa. 

Longitud: 725 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: sa Corralassa. 

Final: tram 8 de la Variant D. 

Longitud: 729 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 8: 

Inici: tram 7 de la Variant D. 

Final: Raixeta. 

Longitud: 1.189 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: Raixeta. 

Final: aparcament de Raixa. 

Longitud: 2.591 metres. 

Tipologia: camí de carro i pista forestal els darrers 405 metres del tram. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: aparcament de Raixa. 

Final: tram 11 de la Variant D. 

Longitud: 185 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 11: 

Inici: tram 10 de la Variant D. 

Final: tram 12 de la Variant D. 
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Longitud: 444 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 12: 

Inici: tram 11 de la Variant D. 

Final: camí de s’Alqueria. 

Longitud: 827 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 13: 

Inici: camí de s’Alqueria. 

Final: carretera Ma-11, km 14,5. 

Longitud: 865 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra,  i asfaltr als darrers 285 metres del tram. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 14: 

Inici: carretera Ma-11, km 14,5. 

Final: nucli urbà de Bunyola, C/ Costa de s’Estació. 

Longitud: 775 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor 
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Observacions: - 

 

- Tram 15: 

Inici: nucli urbà de Bunyola, C/ Costa de s’Estació. 

Final: nucli urbà de Bunyola, C/ Germans Cabot Franciscans. 

Longitud: 1.062 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: voravies. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre del casc urbà de Bunyola. 

 

- Tram 16: 

Inici: nucli urbà de Bunyola, C/ Germans Cabot Franciscans. 

Final: carretera Ma-2100, km 1,5. 

Longitud: 866 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

 157



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 17: 

Inici: carretera Ma-2100, km 1,5. 

Final: carretera Ma-2100, km 2,4. 

Longitud: 887 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: hi ha una secció de 85 metres que és camí de nova creació abans de creuar la carre-

tera Ma-2100. 

 

- Tram 18: 

Inici: carretera Ma-2100, km 2,4. 

Final: carretera Ma-2100, km 4. 

Longitud: 1.302 metres. 
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Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. Hi ha una secció de 58 metres als voltants de sa Vinyassa on el 

camí és de carro.  

 

- Tram 19: 

Inici: carretera Ma-2100, km 4. 

Final: carretera Ma-2100, km 8,2. 

Longitud: 2.657 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: prop del final del tram hi ha una secció de 40 metres de nova creació. 
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- Tram 20: 

Inici: carretera Ma-2100, km 8,2. 

Final: carretera Ma-2100, km 8,5. 

Longitud: 312 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 21: 

Inici: carretera Ma-2100, km 8,5. 

Final: carretera Ma-2100, km 10,6, i tram 22 de la Variant D. 

Longitud: 3.664 metres. 

Tipologia: camí de carro 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 22: 

Inici: carretera Ma-2100, km 10,6. 

Final: nucli urbà d’Orient. 

Longitud: 391 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola i urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 23: 

Inici: tram 21 de la Variant D. 

Final: carretera Ma-2100, km 11,2. 

Longitud: 668 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: paret. 
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Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 24: 

Inici: carretera Ma-2100, km 11,2. 

Final: carretera Ma-2100, km 11,8. 

Longitud: 597 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 25: 

Inici: carretera Ma-2100, km 11,8. 

Final: s’Oliverar Jove. 

Longitud: 418 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 26: 

Inici: s’Oliverar Jove. 

Final: castell d’Alaró i tram 27 de la Variant D. 

Longitud: 3.613 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 27: 

Inici: tram 26 de la Variant D. 

Final: tram 28 de la Variant D. 
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Longitud: 581 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 28: 

Inici: tram 27 de la Variant D. 

Final: tram 29 de la Variant D. 

Longitud: 84 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 29: 

Inici: tram 28 de la Variant D. 

Final: tram 30 de la Variant D. 

Longitud: 57 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 30: 

Inici: tram 29 de la Variant D. 

Final: tram 31 de la Variant D. 

Longitud: 124 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 31: 

Inici: tram 30 de la Variant D. 

Final: tram 32 de la Variant D. 

Longitud: 382 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 32: 

Inici: tram 31 de la Variant D. 

Final: tram 33 de la Variant D. 

Longitud: 502 metres. 

Tipologia: tirany i camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 33: 

Inici: tram 32 de la Variant D. 

Final: carretera Ma-2100, km 18,3. 

Longitud: 1.457 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 34: 

Inici: carretera Ma-2100, km 18,3. 

Final: nucli urbà d’Alaró, Plaça de la Vila. 

Longitud: 1.248 metres. 

Tipologia: carretera i carrer. 
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Ferm: asfalt i voravia. 

Delimitació lateral: paret. 

Entorn: agrícola i urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: els darrers 418 metres del tram discorren pel nucli urbà d’Alaró. 

 

- Tram 35: 

Inici: carretera Ma-2100, km 18,3. 

Final: carretera Ma-2100, km 17,9. 

Longitud: 460 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: els primers 176 metres del tram són de nova creació. 

 

- Tram 36: 

Inici: carretera Ma-2100, km 18,3. 

Final: ses Passadores de Solleric. 
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Longitud: 1.898 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt en els primers 1.000 metres i terra a la resta. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 37: 

Inici: ses Passadores de Solleric. 

Final: sa Font Figuera. 

Longitud: 840 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 38: 

Inici: sa font Figuera. 

Final: tram 39 de la Variant D. 

Longitud: 1.881 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra i asfalt els darrers 545 metres del tram. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 39: 

Inici: tram 38 de la Variant D. 

Final: tram 40 de la Variant D. 

Longitud: 47 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 40: 

Inici: tram 39 de la Variant D. 

Final: tram 41 de la Variant D. 

Longitud: 1.015 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 41: 

Inici: tram 40 de la Variant D. 

Final: tram 42 de la Variant D. 

Longitud: 426 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

 171



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 42: 

Inici: tram 41 de la Variant D. 

Final: sementer d’Enmig. 

Longitud: 558 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 43: 

Inici: sementer d’Enmig. 

Final: prop del torrent d’Almadrà. 

Longitud: 343 metres. 

Tipologia: tirany. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: -  

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 44: 

Inici: prop del torrent d’Almadrà. 

Final: tram 45 de la Variant D. 

Longitud: 305 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra els primers 55 metres del tram i asfalt a la resta. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram amb ferm d’asfalt discorre per dintre de la finca pública de Tossals Verds. 

 

- Tram 45: 

Inici: tram 44 de la Variant D. 

Final: tram 46 de la Variant D. 
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Longitud: 191 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Tossals Verds. 

 

- Tram 46: 

Inici: tram 45 de la Variant D. 

Final: tram 47. 

Longitud: 40 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Tossals Verds. 
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- Tram 47: 

Inici: tram 46 de la Variant D. 

Final: tram 48 de la Variant D. 

Longitud: 415 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Tossals Verds. 

 

- Tram 48: 

Inici: tram 47 de la Variant D. 

Final: refugi des Tossals Verds. 

Longitud: 112 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: asfalt i terra la part final del tram. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: el tram discorre per dintre de la finca pública de Tossals Verds. 

 

- Tram 49: 

Inici: tram 44 de la Variant D. 

Final: Son Ordines. 

Longitud: 1.748 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt i formigó, als darrers 830 metres del tram el ferm és de terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

Variant E: 
 

- Tram 1: 

Inici: tram 8 de l’etapa 5, a Binibassí. 

Final: tram 2 de la Variant E. 

Longitud: 561 metres. 

Tipologia: camí de ferradura i camí de carro. 
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Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 2: 

Inici: tram 1 de la Variant E. 

Final: cementiri de Fornalutx. 

Longitud: 376 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt i formigó. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 3: 

Inici: cementiri de Fornalutx. 

Final: nucli urbà de Fornalutx, Camí de Binibassí. 
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Longitud: 630 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà de Fornalutx. 

 

- Tram 4: 

Inici: nucli urbà de Fornalutx, Camí de Binibassí. 

Final: tram 5 de la Variant E. 

Longitud: 309 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 5: 

Inici: tram 4 de la Variant E. 

Final: tram 6 de la Variant E. 

Longitud: 76 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: tram 5 de la Variant E. 

Final: tram 7 de la Variant E. 

Longitud: 60 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: tram 6 de la Variant E. 

Final: tram 8 de la Variant E. 

Longitud: 49 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 8: 

Inici: tram 7 de la Variant E. 

Final: carretera Ma-2120, km 0,1. 

Longitud: 203 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: reixa. 
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Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 9: 

Inici: carretera Ma-2120, km 0,1. 

Final: carretera Ma-10, km 47,4. 

Longitud: 112 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 10: 

Inici: carretera Ma-10, km 47,4. 

Final: tram 11 de la Variant ·. 

Longitud: 900 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 11: 

Inici: tram 10 de la Variant E. 

Final: tram 12 de la Variant E. 

Longitud: 92 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: formigó, als darrers 15 metres del tram el ferm és de terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 12: 

Inici: tram 11 de la Variant E. 

Final: tram 13 de la Variant E. 
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Longitud: 153 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 13: 

Inici: tram 12 de la Variant E. 

Final: tram 14 de la Variant E. 

Longitud: 272 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 14: 

Inici: tram 13 de la Variant E. 

Final: tram 15 de la Variant E. 

Longitud: 583 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre 35 metres per el parking del mirador de ses Barques. 

 

- Tram 15: 

Inici: tram 14 de la Variant E. 

Final: tram 16 de la Variant E. 

Longitud: 257 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 16: 

Inici: tram 15 de la Variant E. 

Final: sa barrera de Montcaire. 

Longitud: 370 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i reixa 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 17: 

Inici: sa barrera de Montcaire. 

Final: tram 18 de la Variant E. 

Longitud: 1.052 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 18: 

Inici: tram 17 de la Variant E. 

Final: Font de Bàlitx. 

Longitud: 187 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 19: 

Inici: tram 17 de la Variant E. 

Final: tram 20 de la Variant E. 

Longitud: 344 metres. 

Tipologia: pista forestal. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 20: 

Inici: tram 19 de la Variant E. 

Final: tram 21 de la Variant E. 

Longitud: 177 metres. 

Tipologia: tirany. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 21: 

Inici: tram 20 de la Variant E. 

Final: tram 22 de la Variant E. 
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Longitud: 407 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals:- 

Observacions: - 

 

- Tram 22: 

Inici: tram 21 de la Variant E. 

Final: tram 23 de la Variant E. 

Longitud: 221 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 
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- Tram 23: 

Inici: tram 22 de la Variant E. 

Final: ses Cases Velles. 

Longitud: 351 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 24: 

Inici: ses Cases Velles. 

Final: Bàlitx d’Avall. 

Longitud: 796 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 25: 

Inici: Bàlitx d’Avall. 

Final: tram 26 de la Variant E. 

Longitud: 239 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 26: 

Inici: tram 25 de la Variant E. 

Final: tram 27 de la Variant E. 

Longitud: 758 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 27: 

Inici: tram 26 de la Variant E. 

Final: tram 28 de la Variant E. 

Longitud: 630 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 28: 

Inici: tram 27 de la Variant E. 

Final: tram 28 de la Variant E. 

Longitud: 358 metres. 

Tipologia: pista forestal. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 29: 

Inici: tram 28 de la Variant E. 

Final: tram 30 de la Variant E. 

Longitud: 3.891 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: a la meitat del tram s’inicia un ramal que du fins a sa Fàbrica. 

 

- Tram 30: 

Inici: tram 29 de la Variant E. 

Final: tram 31 de la Variant E. 
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Longitud: 42 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: reixa. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 31: 

Inici: tram 30 de la Variant E. 

Final: tram 32 de la Variant E. 

Longitud: 153 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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- Tram 32: 

Inici: tram 31 de la Variant E. 

Final: tram 33 de la Variant E. 

Longitud: 45 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 33: 

Inici: tram 32 de la Variant E. 

Final: tram 34 de la Variant E. 

Longitud: 224 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 
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Observacions: - 

 

- Tram 34: 

Inici: tram 33 de la Variant E. 

Final: tram 35 de la Variant E. 

Longitud: 213 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 35: 

Inici: tram 36 de la Variant E. 

Final: tram 37 de la Variant E. 

Longitud: 1.433 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: reixa 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 36: 

Inici: tram 35 de la Variant E. 

Final: cala de Tuent. 

Longitud: 81 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 37: 

Inici: tram 35 de la Variant E. 

Final: tram 39 de la Variant E. 

Longitud: 1.999 metres. 

Tipologia: camí de ferradura . 
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Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: un tram de 165 metres del camí antic, situat abans d’arribar a l’església de Sant Llo-      

renç, es troba sota els enderrocs de la carretera. 

 

- Tram 38: 

Inici: tram 37 de la Variant E, a la capella de Sant Llorenç. 

Final: mola de Tuent. 

Longitud: 1.244 metres. 

Tipologia: camí de ferradura . 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 

 

- Tram 39: 

Inici: tram 37 de la Variant E. 

 197



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

Final: carretera Ma-2141, km 12,4. 

Longitud: 295 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 40: 

Inici: carretera Ma-2141, km 12,4. 

Final: tram 41 de la Variant E. 

Longitud: 295 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: la part final del tram discorre per dintre de l’aparcament de sa Calobra. 
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- Tram 41: 

Inici: tram 40 de la Variant E. 

Final: carretera Ma-2141, km 5,6. 

Longitud: 3.460 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram creua diverses vegades la carretera Ma-2141. Vora el punt quilomètric 9 de la 

carretera Ma-2141 es preveu una secció de nova creació de 50 metres de llargària per tal d’evitar el 

perill que suposa l’elevat trànsit de vehicles. 

 

- Tram 42: 

Inici: carretera Ma-2141, km 5,6 

Final: carretera Ma-2141, km 5,3. 

Longitud: 180 metres. 

Tipologia: - 

Ferm: - 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: camí de nova creació. 

 

- Tram 43: 

Inici: carretera Ma-2141, km 5,3. 

Final: Cals Reis. 

Longitud: 2.275 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 44: 

Inici: Cals Reis. 

Final: carretera Ma-2141, km 0,9. 

Longitud: 125 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 45: 

Inici: carretera Ma-2141, km 0,9. 

Final: tram 46 de la Variant E. 

Longitud: 1.007 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 46: 

Inici: tram 45 de la Variant E. 

Final: carretera Ma-10, km 29. 
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Longitud: 259 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 47: 

Inici: carretera Ma-10, km 29. 

Final: carretera Ma-10, km 28,8. 

Longitud: 156 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 
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- Tram 48: 

Inici: carretera Ma-10, km 28,8. 

Final: carretera Ma-10, km 28,5. 

Longitud: 277 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 49: 

Inici: carretera Ma-10, km 28,5. 

Final: carretera Ma-2141, km 28,4. 

Longitud: 50 metres. 

Tipologia: carretera. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 
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Observacions: - 

 

- Tram 50: 

Inici: carretera Ma-10, km 28,4. 

Final: tram 51 de la Variant E. 

Longitud: 153 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 51: 

Inici: tram 50 de la Variant E. 

Final: tram 52 de la Variant E. 

Longitud: 451 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 52: 

Inici: tram 51 de la Variant E. 

Final: tram 53 de la Variant E. 

Longitud: 84 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 53: 

Inici: tram 52 de la Variant E. 

Final: tram 54 de la Variant E. 

Longitud: 333 metres. 

Tipologia: camí de carro. 
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Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 54: 

Inici: tram 53 de la Variant E. 

Final: tram 55 de la Variant E. 

Longitud: 140 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 55: 

Inici: tram 54 de la Variant E. 

Final: carretera Ma-10, km 25. 
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Longitud: 1.802 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: els darrers 37 metres del tram són de nova creació per evitar el perill del trànsit de vi-

anants per la carretera Ma-10. 

 

- Tram 56: 

Inici: carretera Ma-10, km 25. 

Final: carretera Ma-10, km 25,2. 

Longitud: 297 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 
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- Tram 57: 

Inici: tram 56 de la Variant E. 

Final: tram 58 de la Variant E. 

Longitud: 1.640 metres. 

Tipologia: camí de ferradura, pista forestal i camí de carro. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: paret. 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 58: 

Inici: tram 57 de la Variant E. 

Final: tram 7 de l’etapa 6. 

Longitud: 1.423 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 
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Observacions: - 

 

Variant F: 
 

- Tram 1: 

Inici: tram 21 de l’etapa 5. 

Final: refugi des Tossals Verds. 

Longitud: 4.849 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: el tram discorre per les finques públiques de Cúber i es Tossals Verds. A la coma des 

Ases hi ha un petit ramal que condueix a la Font d’Enmitg. 

 

Variant G: 
 

- Tram 1: 

Inici: tram 23 de l’etapa 5. 
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Final: tram 2 de la Variant G. 

Longitud: 2.583 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra i empedrat. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme a la finca pública des Tossals Verds. 

Observacions: els primers 600 metres del tram discorren per dintre de la finca pública des Tossals 

Verds. 

 

- Tram 2: 

Inici: tram 1 de la Variant G. 

Final: tram 3 de la Variant G. 

Longitud: 213 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 
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- Tram 3: 

Inici: tram 2 de la Variant G. 

Final: tram 4 de la Variant G. 

Longitud: 325 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 4: 

Inici: tram 3 de la Variant G. 

Final: tram 5 de la Variant G. 

Longitud: 465 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 
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Observacions: - 

 

- Tram 5: 

Inici: tram 4 de la Variant G. 

Final: tram 6 de la Variant G. 

Longitud: 75 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal i agrícola. 

Usos actuals: - 

Observacions: - 

 

- Tram 6: 

Inici: tram 5 de la Variant G. 

Final: es Rafals. 

Longitud: 567 metres. 

Tipologia: pista forestal. 

Ferm: terra. 

Delimitació lateral: - 
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Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 7: 

Inici: es Rafals. 

Final: nucli urbà de Mancor de la Vall, Camí des Rafals. 

Longitud: 1.549 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola. 

Usos actuals: vehicles a motor. 

Observacions: - 

 

- Tram 8: 

Inici: nucli urbà de Mancor de la Vall, Camí des Rafals. 

Final: nucli urbà de Mancor de la Vall, Plaça d’Alt. 

Longitud: 362 metres. 

Tipologia: carrer. 
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Ferm: asfalt i voravia. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre per dintre del nucli urbà de Mancor de la Vall. 

 

Variant H: 
 

- Tram 1: 

Inici: tram 1 de l’etapa 8, al nucli urbà de Pollença. 

Final: carretera Ma-2200, km 52. 

Longitud: 1.284 metres. 

Tipologia: carrer. 

Ferm: asfalt i voravia. Als darrers 150 metres del tram el ferm és de terra. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: urbà. 

Usos actuals: vehicles a motor i peatonal. 

Observacions: el tram discorre pel nucli urbà de Pollença. 
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- Tram 2: 

Inici: carretera Ma-2200, km 52. 

Final: tram 3 de la Variant H. 

Longitud: 1.557 metres. 

Tipologia: camí de carro. 

Ferm: asfalt. 

Delimitació lateral: paret i/o reixa. 

Entorn: agrícola i forestal. 

Usos actuals: vehicles a motor i senderisme. 

 

- Tram 3: 

Inici: tram 2 de la Variant H. 

Final: Santuari de la Mare de Déu del Puig. 

Longitud: 540 metres. 

Tipologia: camí de ferradura. 

Ferm: empedrat i terra en els darrers metres. 

Delimitació lateral: - 

Entorn: forestal. 

Usos actuals: senderisme. 

Observacions: - 
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10.2. Les condicions d’ús a la Ruta de Pedra en Sec 

 

10.2.1. Definició i factors que hi intervenen  

Es defineix fragilitat com el grau de susceptibilitat del camí i del seu entorn al deteriorament, d’acord 

amb els treballs i usos prevists. Aquest paràmetre combinat amb el de seguretat, les limitacions físiques del 

camí i les limitacions establertes per la normativa que li sigui d’aplicació o per altres administracions permetrà 

definir els usos permesos per a cada tram del camí.  

La Ruta de Pedra en Sec està concebuda com un itinerari senderista i la marxa a peu serà l’ús principal. 

Tot i això alguns trams permeten el trànsit de cavalls, bicicletes o vehicles a motor que es restringirà o prohi-

birà quan sigui incompatible amb la pràctica del senderisme, la seguretat dels vianants, les característiques i 

la conservació dels camins o la conservació del medi natural. 

Descripció de condicionants:  

o Fragilitat del camí: 

Vendrà determinada per les característiques físiques tant del camí com del seu entorn i és valorarà a 

partir dels següents factors: 

•  Pendent. 

• Tipus de ferm (terra, empedrat, asfalt o reble). 

• Delimitació lateral. 

• Litologia. 
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A partir de la ponderació d’aquests factors el nivell de fragilitat és dividirà en tres graus:  

A. Baixa. Sense restriccions. 

B. Mitjana. Es prohibirà el trànsit de vehicles a motor. 

C. Alta. Es prohibirà els trànsit de bicicletes, cavalls i vehicles a motor. 

En els casos de camins de nova creació és farà una estimació de la fragilitat d’acord amb les 

característiques constructives previstes (ferm, pendent, amplària, etc.). 

 

o Fragilitat del medi natural: 

Per tal de definir la fragilitat del medi natural es consideren els factors ambientals així com la delimi-

tació lateral del camí d’acord amb el següent esquema:  

• Presència d’hàbitats de comunitat vegetals i/o espècies protegides / amenaçades / en perill. 

• Zonificació del PORN del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. 

• Figures de protecció: 

• Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) o Llocs d’Interès Comunitari (LIC) de la 

Xarxa Natura 2000. 

• AANP / ANEI / ARIP 

• Delimitació lateral del camí (existència o no de delimitació). 

• Risc d’incendi. 

 

A partir de la ponderació d’aquests factors el nivell de fragilitat és dividirà en tres graus:  
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A. Baixa. Sense restriccions. 

B. Mitjana. Es prohibirà el trànsit de vehicles a motor. 

C. Alta. Es prohibirà els trànsit de bicicletes, cavalls i vehicles a motor. 
 

o Seguretat: 

Es restringirà el trànsit a cavall, bicicleta o vehicles a motor en aquells indrets on per les seves ca-

racterístiques, estretor, problemes de visibilitat o consistència del camí així ho fassin aconsellable 

per a garantir la seguretat dels usuaris. 

A. Bona. Sense restriccions. 

B. Regular. Es prohibirà el trànsit de vehicles a motor. 

C. Dolenta. Es prohibirà els trànsit de bicicletes i vehicles a motor. 

D. Dolenta. Es prohibirà els trànsit de bicicletes, cavalls i vehicles a motor. 

En els casos de camins de nova creació és farà una estimació de la seguretat d’acord amb les 

característiques constructives previstes (ferm, pendent, amplària, etc.). 

 

o Limitacions físiques per tipologia: 

Les característiques físiques del camí, especialment la seva amplària, determinaran 

l’accessibilitat pel que fa al tipus de vehicles.  

A. Carro, pista forestal, carretera. Sense restriccions. 

B. Tirany, ferradura. Es prohibirà el trànsit de vehicles a motor.  
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C. Tirany, ferradura amb obstacles físics. Només es permetrà el pas de senderistes 

 

o Altres limitacions: 

L’ús d’un camí o tram també estarà també determinat per la normativa que li sigui d’aplicació, 

establerta per l’administració o organismes competents.   

Aquestes restriccions d’ús no afectaran als vehicles dels serveis d’emergència, a aquells des-

tinats a la prevenció i extinció d’incendis i als de manteniment del camí. D’acord amb aquestes 

categories s’establiran els següents usos admesos. 

 

A partir dels condicionants esmentats anteriorment s’estableixen els següents usos permesos:  
 

USOS PERMESOS TIPUS 

Pas de senderistes, a cavall, en 

bicicleta i vehicles a motor 
A 

Pas de senderistes, a cavall i en 

bicicleta 
B 

Pas de senderistes i cavalls C 

Pas de senderistes D 
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10.2.2 Resum de la fragilitat i els usos permesos per etapes, variants i trams 

A continuació es presenta una taula amb la fragilitat i el usos admesos de cada tram de la Ruta de Pedra en Sec. 
 

ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    
LIMITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

1. Port d’Andratx A A A A - A 
2. Port d’Andratx – tram 3 A A A A - A 

3. tram 2 – tram 4 A A D B - D 
4. tram 3 – coll des Vent C A D C - D 

5. coll des Vent – Pas Vermell A A A A - A 
6. Pas Vermell – collet de sa Barrera C A D C - D 

7. collet de sa Barrera – tram 8 A A A A - A 
8. tram 7 – tram 9 B A B B - B 

9. tram 8 – Castell de Sant Elm A A A A - A 
10. Castell de Sant Elm – sa Punta 

Blanca 
A A A A - A 

1 

11. sa Punta Blanca – tram 12 A A A A - A 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    
LIMITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

12. tram 11 – la Trapa C B D C - D 
13. la Trapa – cova de la Trapa A A A A - A 

14. cova de la Trapa – Can Pep de 

Son Viguet 
B B B B - B 

15. Can Pep de Son Viguet – coll de 

sa Gramola 
A A A A - A 

16. tram 15 – tram 17 B B A A - B 
17. tram 16 – tram 18 A A A A - A 
18. tram 17 – tram 19 B A B A  B 

19. Pla d’en Valent – Can Jaia A A B B  B 
20. Can Jaia – caseta des Carabinero A A A A - A 
21. caseta des Carabinero – partió 

finca Coma d’en Vidal 
C C D C - D 

1 

22. partió finca Coma d’en Vidal – 

cases de la Coma d’en Vidal 
A A A A - A 
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ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    
LIMITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

1. cases de la Coma d’en Vidal – Tram 

2 
A A A A - A 

2. tram 1 – carretera vella d’Estellencs B A A A - B 
3. carretera vella d’Estellencs – tram 4 A A A A - A 

4. tram 3 – carretera Ma-10 B A A A - B 
5. carretera Ma 10 – carretera Ma-10 A A B B - B 

6. carretera Ma-10 – nucli urbà 

d’Estellencs 
A A A A - A 

7. nucli urbà d’Estellencs – carretera 

Ma-10 
A A A A - A 

8. carretera Ma-10 – torrent d’en Cuc A A A A - A 
9. torrent d’en Cuc – carretera Ma-10 B A B B - B 

10. carretera Ma-10 – carretera Ma-10 A A B B - B 
11. carretera Ma-10 – Son Serralta A A A A - A 

2 

 

12. Son Serralta – tram 13 B A B B - B 

 222



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    
LIMITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

13. tram 12 – carretera Ma-10 A A A A - A 
14. carretera Ma-10 – Can Salom B A B B - B 

15. Can Salom – tram 16 A A A A - A 
16. tram 15 – tram 17 A A A A - A 

17. tram 16 – font de Can Fura B A B B - B 
18. font de Can Fura – crta Ma-10 A A A A - A 

19. carretera Ma-10 – carretera Ma-10 A A A A - A 
20. carretera Ma-10 – carretera Ma-10 C A D C - D 
21. carretera Ma-10 – Ca Na Groga B A B B - B 
22. Ca Na Groga – torrent de Can 

Fura 
A A A A - A 

23. torrent de Can Fura – nucli urbà de 

Banyalbufar 
B A D C  D 

24. nucli urbà de Banyalbufar A A A A - A 

2 

25. nucli urbà de Banyalbufar – Son 

Sanutges 
A A A A - A 
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26. Son Sanutges – tram 27 B A B B - B 
27. tram 26 – tram 28 A A A A - A 

28. tram 27 – nucli urbà d’Esporles B A B B - B 

2 

29. nucli urbà d’Esporles  A A A A - A 
1. nucli urbà d’Esporles – tram 2 A A A A - A 

2. tram 1 – tram 3 B A B A - B 
3. tram 2 – tram 4 A A A A - A 

4. tram 3 – Mola de Son Pacs C A D C - D 
5. Mola de Son Pacs – tram 6 A A A A - A 
6. tram 5 – coll de Sant Jordi C A D C - D 
7. coll de Sant Jordi – es Pujol B A B B - B 

8. es Pujol – nucli urbà de Valldemos-

sa 
A A A A - A 

3 

 

9. nucli urbà de Valldemossa – finca 

pública de Son Moragues 
A A A A - A 
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10. finca pública de Son Moragues – 

tram 11 
B B D A / C Si2  D 

11. tram 10 – tram 12 A A A A Si6 A 
12. tram 11 – es Caragolí B B B B Si6 B 
13. es Caragolí – tram 15 C B D C - D 
14. tram 13 – Can Borràs C A D C - D 

15. Can Borràs – carretera Ma-10 A A A A - A 
16. crta Ma-10 – nucli urbà de Deià B A D C - D 

3 

17. nucli urbà de Deià A A A A - A 
1. nucli urbà de Deià A A A A - A 
2. nucli urbà de Deià A A A B - B 
3. nucli urbà de Deià A A A A - A 

4 

4. nucli urbà de Deià – tram 5 B A B B - B 

                                                 
2 Pla Especial de Protecció del Lloc Històric de les possessions de l’Arxiduc Lluís Salvador, art. 15.3 “Restricció de pas de vehicles. Als camins de ferradura queda 
prohibida la circulació de qualsevol tipus de vehicle a motor així com de bicicletes de muntanya (VTT). A la resta de camins inventariats, la circulació d’aquest tipus de 
vehicles serà de tipus excepcional, únicament en casos de manteniment de les finques o desplaçaments de propietaris”. BOIB núm. 92, 01-08-2002. 
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5. tram 4 – tram 6 A A A A - A 
6. tram 5 – tram 7 B A B B - B 

7. tram 6 – carretera Ma-10 A A A A - A 
8. carretera Ma-10 – Urb. Ses Coves A A B B - B 

9. Urb. Ses Coves A A A A - A 
10. Urb. Ses Coves – pla des Pi B A B B - B 
11. pla des Pi – Can Prohom A A A A - A 

12. Can Prohom – capella de Castelló B A B B - B 
13. capella de Castelló – crta Ma-10 A A A A - A 

14. carretera Ma-10 – carretera Ma-10 A A B B - B 
15. carretera Ma-10 – tram 16 A A A A - A 

16. tram 15 – Muleta Gran B A B B - B 

4 

17. tram 15 – refugi de Muleta A / B B B B - B 
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4 18. refugi de Muleta – aparcament des 

Cap Gros 
A A A A - A 

1. tram 15 etapa 4 – Muleta Gran A A A A - A 
2. Muleta Gran – tram 4 B A B B - B 

3. tram 2 – carretera Ma-1134 A A A A - A 
4. tram 2 – tram 5 A A A A - A 
5. tram 4 – tram 6 A A A A - A 

6. tram 5 – camí de Son Puça A A A A - A 
7. camí de Son Puça – pont de Can 

Rava 
A A A A - A 

8. pont de Can Rava – sa Porrella A A A A - A 
9. sa Porrella - Binibassí B A B B - B 
10. Binibassí – tram 11 A A A A - A 
11. tram 10 – Biniaraix  B A B B - B 

5 

12. Biniaraix – rentadores de Biniaraix A A A A - A 
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13. rentadores de Biniaraix – camí de 

Cas Don 
A A A A - A 

14. camí de Cas Don – tram 16 B A C B - C 
15. tram 14 – mirador d’en Xim Que-

sada 
B B D C - D 

16. tram 14 – tram 17 A A A A - A 
17. tram 16 - Binimorat A / B A A / B A / B - A / B 
18. Binimorat – tram 19 A A A A / B - A / B 

19. tram 18 – àrea recreativa de sa 

Font des Noguer 
B A B B - B 

20. àrea recreativa de sa Font des 

Noguer – tram 21 
A A A A - A 

5 

21. tram 20 – refugi des Tossals Verds B A B B - B 
1. tram 23 de l’etapa 5 – comellar des 

Prat 
B A B B - B 6 

2. comellar des Prat – cases de neu 

d’en Galileu 
C C D C - D 
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3. casa de neu d’en Galileu – casa de 

neu de Son Macip 
B B C B - C 

4. casa de neu de Son Macip – tram 5 A A A A - A 
5. tram 4 variant – tram 6 variant B A B B - B 
6. tram 5 variant – tram 7 variant A A A A - A 
7. tram 6 variant – tram 8 variant B A B B - B 
8. tram 7 variant – tram 9 variant A A A A - A 

9. tram 8 variant – camí vell de Lluc B A B B - B 
10. font Coberta – carretera Ma-10 A A A A - A 
11. carretera Ma-10 – molí de Lluc A A A A - A 

6 

12. molí de Lluc – refugi de Son Amer B A B B - B 
1. refugi de Son Amer – tram 2 B A B B - B 

2. tram 1 – tram 3 A A A A - A 
3. tram 2 – font de s’Ermita A / B A B B - B 

7 

4. font de s’Ermita – tram 5 A A A A - A 

 229



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

ETAPA TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    
LIMITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

5. tram 4 – tram 6 B A B B - B 
6. coll Pelat – tram 7 A A A A - A 
7. tram 6 – sa Paret B A B B - B 
8. sa Paret – tram 9 A A A A - A 
9. tram 8 – tram 10 A A A A - A 

10. tram 9 – tram 11 B A B B - B 
11. tram 10 – es Collet A A A A - A 
12. es Collet – tram 13 B A B B - B 
13. tram 12 – tram 14 B A A / B A - A / B 
14. tram 13 – tram 15 A A A A - A 

15. tram 14 – Ca l’Hereuet B A B A - B 
16. Ca l’Hereuet – carretera Ma-10 A A A A - A 

17. carretera Ma-10 – tram 18 B A B A - B 

7 

18. tram 17 – es Canyaret A B B B - B 
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19. es Canyaret – pas d’en Barqueta A A A A - A 
20. pas d’en Barqueta A A B B - B 

7 

21. pas d’en Barqueta – refugi de Pont 

Romà 
A A A A - A 

1. refugi de Pont Romà – crta Ma-10 A A A A - A 
2. crta Ma-10 – nucli urbà del Port de 

Pollença 
A A A B - B 

3. nucli urbà del Port de Pollença A A A A - A 
4. nucli urbà del Port de Pollença – 

tram 5 
A A A A - A 

5. tram 4 – carretera Ma-2210 B A B B - B 
6. crta Ma-2210 – crta Ma-2210 A A B B - B 
7. carretera Ma-2210 – tram 8 A A A A - A 
8. tram 7 – talaia d’Albercutx C B D C - D 

8 

9. tram 8 – tram 10 A B D B - D 
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10. tram 9 – carretera Ma-2210 A A A A - A 
11. crta Ma-2210 – crta Ma-2210 B A B A - B 
12. carretera Ma-2210 – tram 13 A A D B - D 

13. tram 12 – tram 14 A A A A - A 
14. tram 13 – torrent de Cala Murta A A A A - A 

15. torrent de Cala Murta – cala Murta A A A A - A 
16. cala Murta – carretera Ma-2210 B B B B - B 
17. crta Ma-2210 – crta Ma-2210 A B B B - B 
18. crta Ma-2210 – crta Ma-2210 B B B B - B 
19. crta Ma-2210 – crta Ma-2210 A B B B - B 

8 

20. crta Ma-2210 – fal del Cap de 

Formentor 
B B B B - B 

A 1. tram 7 de l’etapa 1 – crta Ma-1030 A A A A - A 
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2. crtra Ma-1030 – nucli urbà de 

s’Arracó 
A A B B - B 

3 . nucli urbà de s’Arracó A A A A - A 
4. nucli urbà de s’Arracó – rotlo d’en 

Boira 
A A A A - A 

A 

5. rotlo d’en Boira – tram 16 etapa 1 A A A A - A 

1. tram 21 de l’etapa 1 – tram 2 B A B B - B 
2. tram 1 – pou de ses Sínies A A A A - A 
3. pou de ses Sínies – tram 4 A A A A - A 

4. tram 3 – nucli urbà d’es Capdellà A A A A - A 

B 

5. nucli urbà d’es Capdellà A A A A - A 
1. nucli urbà d’Estellencs – tram 2 B A B B - B 

2. tram 1 – tram 3 A A B B - B 
3. tram 2 – tram 4 B A B B - B 

C 

4. tram 3 – font d’Abaix A A A A - A 
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5. font d’Abaix – es Trast des Eivis-

sencs 
B A B B - B 

6. es Trast des Eivissencs – coll 

d’Estellencs 
A /B A A A / B - A / B 

7. coll d’Estellencs – coll d’Estellencs 
A A A A 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 

A 

8. coll d’Estellencs – tram 9 
B A B B 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 

B 

9. tram 8 – tram 10 
A A A A 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 

A 

10. tram 9 – tram 11 
B A B B 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 

B 

11. tram 10 – tram 12 
A A A A 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 

A 

12. tram 11 – tram 13 
B A B B 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 

B 

C 

13.  tram 12 – carretera Ma-1101 
A A A A 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 

A 
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14. crtra Ma-1101 – nucli urbà de 

Puigpunyent 
A A A A - A 

15. crtra Ma-1032 – crtra Ma-1032 A A A A - A 
16 . crtra Ma-1032 – crtra Ma-1032 A A B B - B 
17. crtra Ma-1032 – crtra Ma-1032 

B A B A 
Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 
B 

18. crtra Ma-1032 – crtra Ma-1032 A A B B - B 
19. crtra Ma-1032 – crtra Ma-1032 

B A B B 
Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 
B 

20. crtra Ma-1032 – crtra Ma-1032 A A B B - B 
21. crtra Ma-1032 – tram 22 

B A B B 
Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 
B 

C 

22. tram 21 – es Garrover des Morts 

A A A A 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 

 

A 
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23. es Garrover des Morts – tram 24 
B A B B 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 
B 

24. tram 23 – carretera Ma-1032 
A A A A 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 
A 

25. carretera Ma-1032 – nucli urbà de 

Galilea 
A A A A 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 
A 

26. carretera Ma-1032 – sa Planeta 
A A A A 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 
A 

27. sa Planeta – Puig Falcó 
B A B B 

Ordenança municipal 
reguladora de l’ús i 

conservació de camins 
(BOIB núm. 20, 

07/02/2009) 
B 

28. puig Falcó – na Morruda A A A A - A 
29. na Morruda – tram 30 A A A A - A 

30. tram 29 – tram 31 B A B B - B 
31. tram 20 – nucli urbà d’es Capdellà A A A A - A 

C 

32. nucli urbà d’es Capdellà A A A A - A 
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1. tram 10 – Son Verí A A A A - A 
2. Son Verí – tram 3 B A B B - B 
3. tram 2 – tram 4 B A B A - B 
4. tram 3 – tram 5 A A A A - A 
5. tram 4 – tram 6 B A B B - B 

6. tram 5 – sa Corralassa A A A A - A 
7. sa Corralassa – tram 8 B A B A - B 

8. tram 7 - Raixeta B A B B - B 
9. Raixeta – aparcament de Raixa A A A A - A 

10. aparcament de Raixa – tram 11 B A B A - B 
11. tram 10 – tram 12 A A A A - A 

12. tram 11 – camí de s’Alqueria B A B A - B 
13. camí de s’Alqueria – crta Ma-11 A A A A - A 

D 
 

14. crta. Ma-11 – nucli urbà de Bunyo-

la 
A A A A - A 
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15. nucli urbà de Bunyola A A A A - A 
16. nucli urbà de Bunyola – crta. Ma-

2100 
A A B B - B 

17. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 B A B A / B - B 
18. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 A A B B - B 
19. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 B A B A - B 
20. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 A A B B - B 
21. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 i 

tram 22 
B A B A - B 

22. crta Ma-2100 – nucli urbà d’Orient A A A A - A 
23. tram 21 – carretera Ma-2100 B A B B - B 
24. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 A A B B - B 
25. crta Ma-2100 – s’Oliverar Jove B A B A - B 

26. s’Oliverar Jove – castell d’Alaró i 

tram 27 
B A B B - B 

D 

27. tram 26 – tram 28 A A A A - A 
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28. tram 27 – tram 29 B A B B - B 
29. tram 28 – tram 30 A A A A - A 
30. tram 29 – tram 31 B A B B - B 
31. tram 30 – tram 32 A A A A - A 
32. tram 31 – tram 33 B A D C - D 

33. tram 32 – crta Ma-2100 A A A A - A 
34. crta Ma-2100 – nucli urbà d’Alaró A A A A - A 

35. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 B A B B - B 
36. crta Ma-2100 – ses Passadores de 

Solleric 
A A A A - A 

37. ses Passadores de Solleric – sa 

Font Figuera 
B A B A - B 

38. sa Font Figuera – tram 39 A A A A - A 
39. tram 38 – tram 40 B A B B - B 

D 

40. tram 39 – tram 41 A A A A - A 
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41. tram 40 – tram 42 B A B B - B 
42. tram 41 – sementer d’Enmitg A A A A - A 
43. sementer d’Enmitg – torrent 

d’Almadrà 
B A B B  B 

44. torrent d’Almadrà – tram 45 A A A A - A 
45. tram 44 – tram 46 B A B B - B 
46. tram 45 – tram 47 A A A A - A 
47. tram 46 – tram 48 B A B B - B 

48. tram 47 – refugi des Tossals Verds A A A A - A 

D 

49. tram 44 – Son Ordines A A A A - A 
1. tram 8 de l’etapa 5 – tram 2 B A B B - B 

2. tram 1 – cementiri de Fornalutx A A A A - A 
3. cementiri de Fornalutx – nucli urbà 

de Fornalutx 
A A A A - A 

E 
 

4. nucli urbà de Fornalutx – tram 5 A A A A - A 
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5. tram 4 – tram 6 B A B B - B 
6. tram 5 – tram 7 A A A A - A 
7. tram 6 –tram 8 B A B B - B 

8. tram 7 – carretera Ma-2120 A A A A - A 
9. crta Ma-2120 – crta Ma-10 A A A A - A 

10. crta Ma.10 – tram 11 B A B B - B 
11. tram 10 – tram 12 A A A A - A 
12. tram 11 – tram 13 B A B B - B 
13. tram 12 – tram 14 A A A A - A 
14. tram 13 – tram 15 B A B B - B 
15. tram 14 – tram 16 A A A A - A 

16. tram 15 – barrera de Montcaire B A B B - B 
17. barrera de Montcaire – tram 18 A A A A - A 

E 

18. tram 17 – font de Bàlitx B A B B - B 
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19. tram 18 – tram 20 B A B B - B 

20. tram 19 – tram 21 B A B B - B 

21. tram 20 – tram 22 B A B B - B 

22. tram 21 – tram 23 B A B B - B 

23. tram 22 – tram 24 A A A A - A 
24. ses Cases Velles – Bàlitx d’Avall B A B B - B 

25. Bàlitx d’Avall – tram 26 A A A A - A 
26. tram 25 – tram 27 B A B B - B 
27. tram 26 – tram 28 A A A A - A 
28. tram 27 – tram 29 B A B A - B 
29. tram 28 – tram 30 B A B / D B - B / D 
30. tram 29 – tram 31 A A A A - A 
31. tram 30 – tram 32 B A B B - B 

E 

32. tram 31 – tram 33 A A A A - A 
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VARIANT TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    
LIMITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

33. tram 32 – tram 34 B A B B - B 
34. tram33 – tram 35 A A A A - A 
35. tram 36 – tram 37 A A A A - A 

36. tram 35 – cala Tuent  B A D C - D 
37. tram 35 – tram 39 B A B B - B 

38. tram 37 – mola de Tuent B A D B - D 
39. tram 37 – carretera Ma-2141 B A B A - B 
40. carretera Ma-2141 – tram 41 A A A A - A 
41. tram40 – carretera Ma-2141 B A B B - B 
42. crta Ma-2141 – crta Ma-2141 A A B B - B 

43. crta Ma-2141 – Cals Reis B A B B - B 
44. Cals Reis – crta Ma-2141 A A A A - A 
45. crta Ma-2141 – tram 46 B A B B - B 

E 

46. tram 45 – crta Ma-10 B A B A - B 
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VARIANT TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    
LIMITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

47. crta Ma-10 – crta Ma-10 A A A A - A 
48. crta Ma-10 – crta Ma-10 B A B A - B 

49. crta Ma-10 – crta Ma-2141 A A A A - A 
50. crta Ma-10 – tram 51 B A B B - B 
51. tram 50 – tram 52 A A A A - A 
52. tram 51 – tram 53 B A B B - B 
53. tram 52 – tram 54 A A A A - A 
54. tram 53 – tram 55 B A B B - B 

55. tram 54 – crta Ma-10 A A A A - A 
56. crta Ma-10 – crta Ma-10 B A B A - B 

57. tram 56 – tram 58 B A B B - B 

E 

58. tram 57 – tram 7 de l’etapa 6 A A A A - A 

F 1. tram 21 de l’etapa 5 – refugi des 

Tossals Verds 
C B D B - D 

G 1. tram 23 de l’etapa 5 – tram 2 B A B B - B 
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VARIANT TRAM FRAGILITAT 
DEL CAMÍ 

FRAGILITAT 
DEL MEDI 
NATURAL 

SEGURETAT LIMITACIONS 
FÍSIQUES PER 

TIPOLOGIA 

ALTRES    
LIMITACIONS 

USOS      
ADMESOS 

2. tram 1 – tram 3 A A A A - A 
3. tram 2 – tram 4 B A B B - B 
4. tram 3 – tram 5 A A A A - A 
5. tram 4 – tram 6 B A B B - B 

6. tram 5 – es Rafals A A A A - A 
7. es Rafals – nucli urbà de Mancor de 

la Vall 
A A A A - A 

G 

8. nucli urbà de Mancor de la Vall A A A A - A 
1. tram 1 de l’etapa 8 – crta Ma-2200 A A A A - A 

2. crta Ma-2200 – tram 3 A A A A - A 
H 

3. tram 2 – Santuari de la Mare de Déu 

del Puig 
B A B B - B 
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10.3. Accessos, serveis i equipaments    

 

En aquest apartat es defineixen els altres accessos possibles a la ruta, aquests tendran el seu origen, majoritària-

ment, a carreteres o nuclis urbans.  

També es realitza una descripció del serveis existents al llarg del traçat de la ruta que puguin ésser d’interès pels 

senderistes: aturades de transport públic, zones d’aparcament, bars-restaurants, farmàcies, punts verds, punts 

d’informació ( turística, ajuntaments ...), punts d’aigua, comerços de queviures o que puguin ser útils pels senderis-

tes i centres d’atenció primària o unitats bàsiques d’IB-Salut.  

Es podrà preveure l’habilitació d’àrees per estacionar els vehicles sempre que sigui possible físicament i que no 

suposi una alteració irreversible per l’entorn. 
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ETAPA 1  

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. Port d’Andratx Carretera Ma-1021 Els propis del viari 
urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. 

Centre de Salut i farmàcies. Punts d’informació 
i punts verds 

2. Port d’Andratx – Tram 3 Des del nucli urbà del Port d’Andratx No No 
3. Tram 2 – Tram 4 No No No 

4. Tram 3 – coll des Vent No No No 
5. coll des Vent – Pas Vermell Camí de cala Egos No No 

6. Pas Vermell – collet de sa Barrera No No No 
7. collet de sa Barrera – Tram 8 Camí de Cala Egos No  No 

8. Tram 7 – Tram 9 No No No 
9. Tram 8 – Castell de Sant Elm No No No 

10. Castell de Sant Elm – sa Punta 
Blanca 

Des del nucli urbà de Sant Elm i camí de 
cala Conills 

Els propis del viari 
urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. 
Unitat Bàsica de Salut i farmàcies. Punts 

d’informació i punts verds 
11. sa Punta Blanca – Tram 12 Des del nucli urbà de Sant Elm No No 

12. Tram 11 – la Trapa No No Una zona d’acampada 
13. la Trapa – cova de la Trapa No No No 

14. cova de la Trapa – Can Pep de Son 
Viguet 

No No No 

15. Can Pep de Son Viguet – coll de sa 
Gramola 

Carretera Ma-10 
Zona d’aparcament no 
delimitat al coll de sa 

Gramola 
No 

16. Tram 15 – Tram 17 No No No 
17. Tram 16 – Tram 18 Camí des Ratjolí No No 
18. Tram 17 – Tram 19 Camí des Ratjolí No No 

19. Pla d’en Valent – Can Jaia Carretera Ma-10 No No 
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20. Can Jaia – caseta des Carabinero Carretera Ma-10 No No 
21. caseta des Carabinero – partió finca 

Coma d’en Vidal 
Variant B No No 

22. partió finca Coma d’en Vidal – ca-
ses de la Coma d’en Vidal 

Camí de Calvià No No 

 

 

ETAPA 2 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. cases de la Coma d’en Vidal – Tram 2 Carretera Ma-10 No No 
2. Tram 1 – carretera vella d’Estellencs Carretera Ma-10 No No 
3. carretera vella d’Estellencs – Tram 4 Carretera vella d’Estellencs No No 

4. Tram 3 – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No No 
5. carretera Ma 10 – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No No 

6. carretera Ma-10 – nucli urbà 
d’Estellencs 

Carretera Ma-10 i nucli urbà 
d’Estellencs 

Un aparcament a 
l’entrada del poble No 

7. nucli urbà d’Estellencs – carretera Ma-
10 Des del nucli urbà d’Estellencs Un aparcament a la 

sortida del poble 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. Unitat 
Bàsica de Salut i farmàcies. Punts d’informació i 

punts verds 
8. carretera Ma-10 – torrent d’en Cuc Carretera Ma-10 No No 
9. torrent d’en Cuc – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No No 
10. carretera Ma-10 – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No No 

11. carretera Ma-10 – Son Serralta Carretera Ma-10 No No 
12. Son Serralta – Tram 13 Camí d’Estellencs Una zona d’aparcament 

vora la carretera No 

13. Tram 12 – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No Una aturada de transport públic 
14. carretera Ma-10 – Can Salom No No No 

15. Can Salom – Tram 16 No No No 
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16. Tram 15 – Tram 17 No No No 
17. Tram 16 – font de Can Fura Camí d’Estellencs  No No 

18. font de Can Fura – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No No 
19. carretera Ma-10 – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No Una aturada de transport públic 
20. carretera Ma-10 – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No No 
21. carretera Ma-10 – Ca Na Groga Carretera Ma-10 i Camí 

d’Estellencs No No 

22. Ca Na Groga – torrent de Can Fura Carretera Ma-10 Una zona d’aparcament Una aturada de transport públic 
23. torrent de Can Fura – nucli urbà de 

Banyalbufar 
Des del nucli urbà de Banyalbu-

far No No 

24. nucli urbà de Banyalbufar 
Des del nucli urbà de Banyalbu-

far Els propis del nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. Unitat 
Bàsica de Salut i farmàcies. Punts d’informació i 

punts verds 
25. nucli urbà de Banyalbufar – Son 

Sanutges 
Des del nucli urbà de Banyalbu-

far No No 

26. Son Sanutges – Tram 27 Carretera Ma-10 No Una aturada de transport públic 

27. Tram 26 – Tram 28 Carretera Ma-10 No No 
28. Tram 27 – nucli urbà d’Esporles Carretera Ma-10 i des del nucli 

urbà d’Esporles No No 

29. nucli urbà d’Esporles  

Des del nucli urbà d’Esporles 
Els propis del nucli urbà 

i una zona 
d’aparcament  

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. Centre 

de Salut i farmàcies. Punts d’informació i punts 
verds 
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ETAPA 3 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. nucli urbà d’Esporles – Tram 2 
Des del nucli urbà 

d’Esporles 
Els propis del 

nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. 
Aturada de transport públic. Centre de Salut i farmàcies. 

Punts d’informació i punts verds 
2. Tram 1 – Tram 3 No No No 
3. Tram 2 – Tram 4 No No No 

4. Tram 3 – Mola de Son Pacs No No No 
5. Mola de Son Pacs – Tram 6 No No No 
6. Tram 5 – coll de Sant Jordi No No No 

7. coll de Sant Jordi – es Pujol 
Des del nucli urbà de Vall-

demossa No No 

8. es Pujol – nucli urbà de Valldemossa 
Des del nucli urbà de Vall-
demossa i carretera Ma-

1110 

Els propis del 
nucli urbà i du-

es zones 
d’aparcament  

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. 
Aturada de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i far-

màcies. Punts d’informació i punts verds 

9. nucli urbà de Valldemossa – finca 
pública de Son Moragues 

Des del nucli urbà de Vall-
demossa  No No 

10. finca pública de Son Moragues – 
Tram 11 

No No No 

11. Tram 10 – Tram 12 No No Un refugi no guardat 
12. Tram 11 – es Caragolí No No No 
13. es Caragolí – Tram 15 No No No 
14. Tram 13 – Can Borràs No No No 

15. Can Borràs – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No Serveis d’allotjament 

16. carretera Ma-10 – nucli urbà de Deià 
Carretera Ma-10 i des del 

nucli urbà de Deià 
Una zona 

d’aparcament No 

17. nucli urbà de Deià Des del nucli urbà de Deià 

Una zona 
d’aparcament i 
els propis del 

nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. 
Aturada de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i far-

màcies. Punts d’informació i punts verds 
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ETAPA 4  

 TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. nucli urbà de Deià Des del nucli urbà de Deià Els propis del 
nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. Atu-
rada de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i farmàcies. 

Punts d’informació i punts verds 

2. nucli urbà de Deià Des del nucli urbà de Deià Els propis del 
nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. Atu-
rada de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i farmàcies. 

Punts d’informació i punts verds 

3. nucli urbà de Deià Des del nucli urbà de Deià 

Els propis del 
nucli urbà i una 

zona 
d’aparcament 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. Atu-
rada de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i farmàcies. 

Punts d’informació i punts verds 

4. nucli urbà de Deià – Tram 5 
Des del nucli urbà de Deià 

i camí de sa Cala No No 

5. Tram 4 – Tram 6 Camí de sa Cala No No 
6. Tram 5 – Tram 7 Camí de sa Cala No No 

7. Tram 6 – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No No 

8. carretera Ma-10 – Urb. Ses Coves 
Carretera Ma-10 i des de 

la Urb. Ses Coves No No 

9. Urb. Ses Coves Urb. Ses Coves No No 
10. Urb. Ses Coves – pla des Pi Urb. Ses Coves No No 
11. pla des Pi – Can Prohom No No Serveis de restauració 

12. Can Prohom – capella de Castelló No No No 
13. capella de Castelló – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No Serveis d’allotjament i una aturada de transport públic 
14. carretera Ma-10 – carretera Ma-10 Carretera Ma-10 No No 

15. carretera Ma-10 – tram 16 Carretera Ma-10 No No 
16. tram 15 – Muleta Gran No No No 

17. tram 15 – refugi de Muleta Carretera Ma-1150 No No 
18. refugi de Muleta – aparcament des Cap 

Gros 
Carretera Ma-1150 Una zona 

d’aparcament No 
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ETAPA 5  

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 15 etapa 4 – Muleta Gran Des de l’etapa 4 No No 

2. Muleta Gran – tram 4 No No Serveis d’allotjament 

3. tram 2 – carretera Ma-1134 
Des de la carretera Ma-

1134 No No 

4. tram 2 – tram 5 Des del camí de Son Puça No Serveis d’allotjament 
5. tram 4 – tram 6 Des de la carretera Ma-10 No Una aturada de transport públic 

6. tram 5 – camí de Son Puça 
Des de la carretera Ma-10 
i de del nucli urbà de Só-

ller 

Els propis del nucli 
urbà No 

7. camí de Son Puça – pont de Can Rava 
Des de les carreteres Ma-

11 i Ma-2122 

Els propis del nucli 
urbà i varies zones 

d’aparcament 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. Centre 

de Salut i farmàcies. Punts d’informació i punts 
verds 

8. pont de Can Rava – sa Porrella 
Des de la carretera Ma-

2122 No No 

9. sa Porrella - Binibassí No No Un servei d’allotjament 

10. Binibassí – tram 11 
Des de la carretera Ma-

2121 No Una aturada de transport públic 

11. tram 10 – Biniaraix 
Des del nucli urbà de Bi-

niaraix No No 

12. Biniaraix – rentadores de Biniaraix Des del nucli urbà de Bi-
niaraix 

Els propis del nucli 
urbà  

Al nucli urbà hi trobam serveis d’alimentació. Atu-
rada de transport públic. 

13. rentadores de Biniaraix – camí de Cas 
Don 

Des del nucli urbà de Bi-
niaraix No No 

14. camí de Cas Don – tram 16 No No Un refugi no guardat 
15. tram 14 – mirador d’en Xim Quesada No No No 

16. tram 14 – tram 17 No No No 
17. tram 16 - Binimorat No No No 
18. Binimorat – tram 19 Des de la carretera Ma-10 No Un refugi no guardat 
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19. tram 18 – àrea recreativa de sa Font des 
Noguer 

Des de la carretera Ma-10 Una zona 
d’aparcament Una aturada de transport públic 

20. àrea recreativa de sa Font des Noguer – 
tram 21 

Des de la carretera Ma-10 No No 

21. tram 20 – refugi des Tossals Verds No No No 
 

 

ETAPA 6  

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 23 de l’etapa 5 – comellar des Prat Des de l’etapa 5 No No 

2. comellar des Prat – cases de neu d’en 
Galileu 

No No No 

3. casa de neu d’en Galileu – casa de neu 
de Son Macip 

No No No 

4. casa de neu de Son Macip – tram 5 
Des de la Urb. de Son 

Macip No No 

5. tram 4 variant – tram 6 variant No No No 
6. tram 5 variant – tram 7 variant No No No 
7. tram 6 variant – tram 8 variant Des de la carretera Ma-10 No No 
8. tram 7 variant – tram 9 variant No No No 

9. tram 8 variant – camí vell de Lluc Des del camí vell de Lluc No No 

10. font Coberta – carretera Ma-10 Des de la carretera Ma-
2140 

Una zona 
d’aparcament de 

pago 

Serveis d’alimentació. Aturada de transport públic. 
Una oficina de farmàcia. Punt d’informació, Centre 

d’interpretació i punts verds. Una zona 
d’acampada i un servei d’allotjament 

11. carretera Ma-10 – molí de Lluc 
Des de la carretera Ma-

2140 No No 

12. molí de Lluc – refugi de Son Amer No No No 
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ETAPA 7  

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. refugi de Son Amer – tram 2 Des de la finca de Son 
Amer No No 

2. tram 1 – tram 3 Des de la carretera Ma-10 Una zona 
d’aparcament No 

3. tram 2 – font de s’Ermita Des de la carretera Ma-10 No No 
4. font de s’Ermita – tram 5 No No No 

5. tram 4 – tram 6 No No No 
6. coll Pelat – tram 7 No No No 
7. tram 6 – sa Paret No No No 

8. sa Paret – tram 9 Des de la carretera vella 
de Lluc a Pollença No Un refugi no guardat 

9. tram 8 – tram 10 Des de la carretera vella 
de Lluc a Pollença No No 

10. tram 9 – tram 11 No No No 
11. tram 10 – es Collet No No No 
12. es Collet – tram 13 No No No 
13. tram 12 – tram 14 No No No 
14. tram 13 – tram 15 No No No 

15. tram 14 – Ca l’Hereuet No No No 
16. Ca l’Hereuet – carretera Ma-10 Des de la carretera Ma-10 No  No 

17. carretera Ma-10 – tram 18 Des de la carretera Ma-10 No No 
18. tram 17 – es Canyaret No No No 

19. es Canyaret – pas d’en Barqueta No No No 
20. pas d’en Barqueta No No No 

21. pas d’en Barqueta – refugi de 
Pont Romà 

Des del nucli urbà de Po-
llença 

Els propis del nucli 
urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. Centre 

de Salut i farmàcies. Punts d’informació i punts 
verds 
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ETAPA 8  

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. refugi de Pont Romà – carretera Ma-
10 

Des del nucli urbà de Po-
llença i des de la carretera 

Ma-10 

Els propis del nucli 
urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. 
Aturada de transport públic. Centre de Salut i farmàci-

es. Punts d’informació i punts verds 

2. carretera Ma-10 – nucli urbà del Port 
de Pollença 

Des del nucli urbà de Po-
llença i del Port de Pollen-

ça i des de la carretera 
Ma-2200 

No Una aturada de transport públic 

3. nucli urbà del Port de Pollença Des de la carretera Ma-
2200 i Ma-2220 

Els propis del nucli 
urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. 
Aturada de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i 

farmàcies. Punts d’informació i punts verds 

4. nucli urbà del Port de Pollença – tram 
5 

Des del nucli urbà del Port 
de Pollença i des de la 

carretera Ma-2210 
No No 

5. tram 4 – carretera Ma-2210 Des de la carretera Ma-
2210 No No 

6. carretera Ma-2210 – carretera Ma-
2210 

Des de la carretera Ma-
2210 No No 

7. carretera Ma-2210 – tram 8 Des de la carretera Ma-
2210 No No 

8. tram 7 – talaia d’Albercutx No No No 
9. tram 8 – tram 10 No No No 

10. tram 9 – carretera Ma-2210 Des de la carretera Ma-
2210 No No 

11. carretera Ma-2210 – carretera Ma-
2210 

Des de la carretera Ma-
2210 No No 

12. carretera Ma-2210 – tram 13 Des de la carretera Ma-
2210 No Serveis d’allotjament i una aturada de transport públic 

13. tram 12 – tram 14 Des de la carretera Ma-
2210 No No 

14. tram 13 – torrent de Cala Murta No No No 
15. torrent de Cala Murta – cala Murta No No No 
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16. cala Murta – carretera Ma-2210 Des de la carretera Ma-
2210 No No 

17. carretera Ma-2210 – carretera Ma-
2210 

Des de la carretera Ma-
2210 No No 

18. carretera Ma-2210 – carretera Ma-
2210 

Des de la carretera Ma-
2210 No No 

19. carretera Ma-2210 – carretera Ma-
2210 

Des de la carretera Ma-
2210 No No 

20. carretera Ma-2210 – fal del Cap de 
Formentor 

Des de la carretera Ma-
2210 No No 

 

VARIANT A 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 7 de l’etapa 1 – carretera Ma-1030 Des de l’etapa 1 i des de la 
carretera Ma-1030 No No 

2. carretera Ma-1030 – nucli urbà de 
s’Arracó 

Des del nucli urbà de 
s’Arracó i des de les carre-
teres Ma-1030 i Ma-1050 

Els propis del nucli 
urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. 
Aturada de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i far-

màcies. Punts d’informació i punts verds 
3. nucli urbà de s’Arracó – rotlo d’en Boira Des del nucli urbà de 

s’Arracó No No 

4. rotlo d’en Boira – tram 16 de l’etapa 1 Des de l’etapa 1 No No 
 

VARIANT B 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 21 de l’etapa 1 – tram 2 Des de l’etapa 1 No No 

2. tram 1 – pou de ses Sínies No No No 
3. pou de ses Sínies – tram 4 No No No 

4. tram 3 – nucli urbà d’es Capdellà 
Camí d’accés des de la zona 

d’aparcament de la finca pública 
de Galatzó 

No No 
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5. nucli urbà d’es Capdellà Des del nucli urbà d’es Capdellà Els propis del 
nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. Unitat 
Bàsica de Salut i farmàcies. Punts d’informació i 

punts verds 
 

VARIANT C 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. nucli urbà d’Estellencs – tram 2 Des del nucli urbà 
d’Estellencs i des de la 

carretera Ma-10 

Una zona d’aparcament 
i els propis del nucli urbà No 

2. tram 1 – tram 3 No No No 
3. tram 2 – tram 4 No No No 

4. tram 3 – font d’Abaix No No No 
5. font d’Abaix – es Trast des Eivissencs No No No 

6. es Trast des Eivissencs – coll d’Estellencs No No No 
7. coll d’Estellencs – coll d’Estellencs No No No 

8. coll d’Estellencs – tram 9 No No No 
9. tram 8 – tram 10 Des del camí de sa Cam-

paneta al coll d’Estellencs No No 

10. tram 9 – tram 11 No No No 
11. tram 10 – tram 12 No No No 
12. tram 11 – tram 13 No No No 

13. tram 12 – carretera Ma-1101 Des de la carretera Ma-
1101 No No 

14. carretera Ma-1101 – nucli urbà de Puig-
punyent 

Des del nucli urbà de 
Puigpunyent i des de les 
carreteres Ma-1101, Ma-

1032 i Ma-1041 

Els propis del nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. Unitat 
Bàsica de Salut i farmàcies. Punts d’informació i 

punts verds 
15. carretera Ma-1032 – carretera Ma-1032 Des del nucli urbà de 

Puigpunyent i des de la 
carretera Ma-1032 

No No 
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16. carretera Ma-1032 – carretera Ma-1032 Des de la carretera Ma-
1032 No No 

17. carretera Ma-1032 – carretera Ma-1032 Des de la carretera Ma-
1032 No Una aturada de transport públic 

18. carretera Ma-1032 – carretera Ma-1032 Des de la carretera Ma-
1032 No No 

19. carretera Ma-1032 – carretera Ma-1032 Des de la carretera Ma-
1032 No No 

20. carretera Ma-1032 – carretera Ma-1032 Des de la carretera Ma-
1032 No No 

21. carretera Ma-1032 – tram 22 Des de la carretera Ma-
1032 No No 

22. tram 21 – es Garrover des Morts No No No 
23. es Garrover des Morts – tram 24 No No No 

24. tram 23 – carretera Ma-1032 Des de la carretera Ma-
1032 No Una aturada de transport públic 

25. carretera Ma-1032 – nucli urbà de Galilea Des de la carretera Ma-
1032 Els propis del nucli urbà 

Al nucli urbà trobam serveis d’alimentació. Atura-
da de transport públic. Unitat Bàsica de Salut. 

Punts d’informació i punts verds 
26. carretera Ma-1032 – sa Planeta Des de la carretera Ma-

1032 No No 

27. sa Planeta – Puig Falcó No No No 
28. puig Falcó – na Morruda No No No 
29. na Morruda – tram 30 Des de la urbanització de 

Son Font No No 

30. tram 29 – tram 31 No No No 
31. tram 20 – nucli urbà de Calvià Des del nucli urbà de Cal-

vià No No 

32. nucli urbà de Calvià Des del nucli urbà de Cal-
vià i des de les carreteres 
Ma-1014, Ma-1015 i Ma-

1016 

Els propis del nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. Unitat 
Bàsica de Salut i farmàcies. Punts d’informació i 

punts verds 
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VARIANT D 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 10 – Son Verí Des de l’etapa 3 No Serveis d’allotjament 
2. Son Verí – tram 3 No No No 
3. tram 2 – tram 4 No No No 
4. tram 3 – tram 5 No No No 
5. tram 4 – tram 6 No No No 

6. tram 5 – sa Corralassa No No No 
7. sa Corralassa – tram 8 No No No 

8. tram 7 - Raixeta No No No 
9. Raixeta – aparcament de Raixa Des del camí d’accés a la finca pública 

de Raixa No No 

10. aparcament de Raixa – tram 11 Des del camí d’accés a la finca pública 
de Raixa No No 

11. tram 10 – tram 12 Des del camí d’accés a la finca pública 
de Raixa No No 

12. tram 11 – camí de s’Alqueria No No No 
13. camí de s’Alqueria – crta Ma-11 Des de la carretera Ma-11 No Serveis d’allotjament 

14. crta. Ma-11 – nucli urbà de Bunyola Des de la carretera Ma-11 i des del 
nucli urbà de Bunyola No Serveis de restauració i dues aturades de 

transport públic 
15. nucli urbà de Bunyola 

Des de la carretera Ma-2010 i des del 
nucli urbà de Bunyola 

Els propis del viari urbà i 
una zona d’aparcament 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. 
Unitat Bàsica de Salut i farmàcies. Punts 

d’informació i punts verds 
16. nucli urbà de Bunyola – crta. Ma-2100 Des del nucli urbà de Bunyola i des de 

la carretera Ma-2100 No No 

17. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 Des de la carretera Ma-2100 No No 
18. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 Des de la carretera Ma-2100 No No 
19. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 Des de la carretera Ma-2100 No Serveis d’allotjament 
20. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 Des de la carretera Ma-2100 No No 

21. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 i tram 22 Des de la carretera Ma-2100 No Una aturada de transport públic 
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22. crta Ma-2100 – nucli urbà d’Orient Des de la carretera Ma-2100 i des del 
nucli urbà d’Orient Els propis del viari urbà 

Al nucli urbà trobam serveis de restaura-
ció, serveis d’allotjament i una aturada de 

transport públic 
23. tram 21 – carretera Ma-2100 Des de la carretera Ma-2100 No No 
24. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 Des de la carretera Ma-2100 No Serveis d’allotjament 
25. crta Ma-2100 – s’Oliverar Jove Des de la carretera Ma-2100 No No 

26. s’Oliverar Jove – castell d’Alaró i tram 27 Des del camí des Pouet No No 

27. tram 26 – tram 28 No No No 
28. tram 27 – tram 29 Des del camí des Pouet No No 
29. tram 28 – tram 30 No No No 
30. tram 29 – tram 31 Des del camí des Pouet No No 
31. tram 30 – tram 32 No No No 
32. tram 31 – tram 33 Des del camí des Pouet No No 

33. tram 32 – crta Ma-2100 No No Serveis d’allotjament 
34. crta Ma-2100 – nucli urbà d’Alaró 

Des del nucli urbà d’Alaró Els propis del viari urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. 
Unitat Bàsica de Salut i farmàcies. Punts 

d’informació i punts verds 
35. crta Ma-2100 – crta Ma-2100 No No No 

36. crta Ma-2100 – ses Passadores de Solleric Des de la carretera Ma-2100 No No 
37. ses Passadores de Solleric – sa Font Figuera No No No 

38. sa Font Figuera – tram 39 No No No 
39. tram 38 – tram 40 No No No 
40. tram 39 – tram 41 No No No 
41. tram 40 – tram 42 No No No 

42. tram 41 – sementer d’Enmitg No No No 
43. sementer d’Enmitg – torrent d’Almadrà No No No 

44. torrent d’Almadrà – tram 45 No No No 
45. tram 44 – tram 46 No No No 

 260



                                                                                                                                           Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec 
                                                                                                                               I - MEMÒRIA 

46. tram 45 – tram 47 No No No 
47. tram 46 – tram 48 No No No 

48. tram 47 – refugi des Tossals Verds Des de la variant F i  des de l’etapa 6 No No 
49. tram 44 – Son Ordines Des del camí d’Almadrà Una zona d’aparcament No 
 

VARIANT E 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 8 de l’etapa 5 – tram 2 Des de l’etapa 5 No No 
2. tram 1 – cementiri de Fornalutx No No No 

3. cementiri de Fornalutx – nucli urbà de Fornalutx 
Des del nucli urbà de For-
nalutx i des de la carretera 

Ma-2121 

Els propis del nucli 
urbà i una zona 
d’aparcament 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. 
Aturada de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i 

farmàcies. Punts d’informació i punts verds 

4. nucli urbà de Fornalutx – tram 5 
Des del nucli urbà de For-

nalutx No No 

5. tram 4 – tram 6 No No No 
6. tram 5 – tram 7 No No No 
7. tram 6 –tram 8 No No No 

8. tram 7 – carretera Ma-2120 
Des de la carretera Ma-

2120 No No 

9. crta Ma-2120 – crta Ma-10 Des de la carretera Ma-10 No No 
10. crta Ma.10 – tram 11 Des de la carretera Ma-10 No No 

11. tram 10 – tram 12 
Des del camí de sa Figue-

ra No No 

12. tram 11 – tram 13 No No No 
13. tram 12 – tram 14 No No No 

14. tram 13 – tram 15 Des de la carretera Ma-10 Una zona 
d’aparcament 

Serveis de restauració i una aturada de transport pú-
blic 

15. tram 14 – tram 16 No No No 
16. tram 15 – barrera de Montcaire No No No 
17. barrera de Montcaire – tram 18 No No No 
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18. tram 17 – font de Bàlitx No No No 
19. tram 18 – tram 20 No No No 
20. tram 19 – tram 21 No No No 
21. tram 20 – tram 22 No No No 
22. tram 21 – tram 23 No No No 
23. tram 22 – tram 24 No No No 

24. ses Cases Velles – Bàlitx d’Avall No No Serveis d’allotjament 
25. Bàlitx d’Avall – tram 26 No No No 

26. tram 25 – tram 27 No No No 
27. tram 26 – tram 28 No No No 
28. tram 27 – tram 29 No No No 
29. tram 28 – tram 30 No No No 

30. tram 29 – tram 31 No No No 

31. tram 30 – tram 32 No No No 
32. tram 31 – tram 33 No No No 
33. tram 32 – tram 34 No No No 
34. tram 33 – tram 35 No No No 

35. tram 36 – tram 37 
Des dels vials de Cala 

Tuent i des de la carretera 
de Cala Tuent 

Els propis dels vials Serveis de restauració 

36. tram 35 – cala Tuent No No No 

37. tram 35 – tram 39 
Des de la carretera de 

Cala Tuent No No 

38. tram 37 – mola de Tuent 
Des de la carretera de 

Cala Tuent No No 

39. tram 37 – carretera Ma-2141 
Des de la carretera Ma-

2141 No No 

40. carretera Ma-2141 – tram 41 
Des de la carretera Ma-

2141 

Una zona 
d’aparcament de pa-

gament 
Una aturada de transport públic 
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41. tram 40 – carretera Ma-2141 
Des de la carretera Ma-

2141 No No 

42. crta Ma-2141 – crta Ma-2141 
Des de la carretera Ma-

2141 No No 

43. crta Ma-2141 – Cals Reis 
Des de la carretera Ma-

2141 No No 

44. Cals Reis – crta Ma-2141 
Des de la carretera Ma-

2141 No No 

45. crta Ma-2141 – tram 46 
Des de la carretera Ma-

2141 No No 

46. tram 45 – crta Ma-10 
Des de la carretera Ma-

2141 No No 

47. crta Ma-10 – crta Ma-10 No No No 

48. crta Ma-10 – crta Ma-10 Des de la carretera Ma-
2141 No No 

49. crta Ma-10 – crta Ma-2141 No No No 

50. crta Ma-10 – tram 51 
Des de la carretera Ma-

2141 No No 

51. tram 50 – tram 52 No No No 
52. tram 51 – tram 53 No No No 
53. tram 52 – tram 54 No No No 
54. tram 53 – tram 55 No No No 

55. tram 54 – crta Ma-10 Des de la carretera Ma-10 No No 

56. crta Ma-10 – crta Ma-10 Des de la carretera Ma-10 No Serveis de restauració i una aturada de transport pú-
blic 

57. tram 56 – tram 58 No No No 
58. tram 57 – tram 7 de l’etapa 6 Des de l’etapa 6 No No 
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VARIANT F 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 21 de l’etapa 5 – refugi des Tossals Verds Des de l’etapa 5 i des de la 
variant D Una zona d’aparcament No 

 
VARIANT G 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 23 de l’etapa 5 – tram 2 Des de l’etapa 5 No No 
2. tram 1 – tram 3 No No No 
3. tram 2 – tram 4 No No No 
4. tram 3 – tram 5 No No No 
5. tram 4 – tram 6 No No No 

6. tram 5 – es Rafals No No No 

7. es Rafals – nucli urbà de Mancor de la Vall 
Des del nucli urbà 
de Mancor de la 

Vall 
No No 

8. nucli urbà de Mancor de la Vall 
Des del nucli urbà 
de Mancor de la 

Vall 

Els propis del 
nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis 
d’alimentació. Aturada de transport públic. 
Unitat Bàsica de Salut i farmàcies. Punts 

d’informació i punts verds 
 

VARIANT H 

TRAM ACCÉS APARCAMENT SERVEIS 

1. tram 1 de l’etapa 8 – crta Ma-2200 
Des del nucli urbà 
de Pollença i des 

de l’etapa 8 

Els propis del 
nucli urbà 

Al nucli urbà trobam tot tipus de serveis d’alimentació. Atura-
da de transport públic. Unitat Bàsica de Salut i farmàcies. 

Punts d’informació i punts verds 

2. crta Ma-2200 – tram 3 
Des de la carretera 

Ma-2200 No No 

3. tram 2 – Santuari de la Mare de Déu del Puig No No Serveis d’allotjament 
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10.4. Elements de patrimoni històric, artístic i etnològic  
 

Segons l’article 1.2 de la llei  12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears, el patrimoni “s’integra de 

tots els béns i valors de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, que revelen un interès històric, artís-

tic, arquitectònic, arqueològic, històricoindustrial, paleontològic, etnològic [...] per a les Illes Balears”. 

D’acord amb aquesta definició, al llarg del traçat de la Ruta de Pedra en Sec trobam un conjunt d’elements 

patrimonials que li donen un valor i interès afegit. 

En el pla d’actuacions es relacionen les accions de millora i preservació a desenvolupar per tal d’assegurar-

ne la preservació i el bon ús i que bàsicament consisteixen en: 

• Neteja, manteniment i conservació del béns. 

• Delimitació, en cas que fos necessari. 

• Senyalització. 

• Sondeig i/o excavació. 

• Consolidació. 

 

 També es troben al llarg del traçat de la ruta elements inclosos als Catàlegs de Béns Immobles o bé a 

la Carta Arqueològica. Aquests tenen delimitat un entorn de protecció (d’acord amb l’article 7.4.b de la llei 12/1998) 

i per tant caldrà prendre les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne la conservació. Així mateix les actuacions 

de senyalització i manteniment que s’hagin de fer s’hauran de posar en coneixement de la Direcció Insular de Pa-

trimoni Històric del Consell de Mallorca, d’acord amb la legislació vigent. 
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10.4.1. Aplicació a la Ruta 

 
10.4.1.1 Etapes 

Etapa 1 

Tram 2 

o Un porxo / caseta 
 

Tram 3 

o Un forn de calç 
 

Tram 4 

o Una barraca  
 

Tram 5 

o Dos forns de calç  
 

Tram 6 

o Una barraca  
 

Tram 11 

o Dues barraques  

o Un rotlo de sitja 
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Tram 12 

o Una barraca  
 

Tram 14 

o Dues barraques  

o Dos rotlos de sitja 

o Un mirador 
 

Tram 15 

o Una barraca  
 

Tram 16 

o Una guixeria  
 

Tram 17 

o Una era  
 

Tram 20 

o Un pou 

o Una era 
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Tram 21 

o Tres porxo / caseta  

o Un pou 

o Dues eres 

o   
Tram 22 

o Tres rotlos de sitja 

o Una barraca de carboner  

o Dues fonts 

o Una era 
 
Etapa 2 

Tram 1 

o Un safareig 

o Tres rotlos de sitja 

o Un forn de calç 

o Una barraca 
 

Tram 6 

o Una pica 
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Tram 7 

o Unes rentadores 
 

Tram 8 

o Dos safareigs 

o Una font 
 

Tram 9 

o Dos torrents canalitzats 

o Unes cases de possessió 
Tram 11 

o Unes cases de possessió 
 

Tram 12 

o Una canaleta 
 

Tram 19 

o Una torre 
 

Tram 21 

o Un safareig 
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Tram 22 

o Quatre safereigs 

o Dues canaletes 

o Un porxo / caseta 
 

Tram 23 

o Un safareig 

o Una canaleta 

o Un torrent canalitzat 
 

Tram 25 

o Set safareigs 

o Tres canals 

o Una pica 

o Un porxo / caseta 

o Una guixeria 
 

Tram 26 

o Quatre barraques 

o Un rotlo de sitja 

o Una era 
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o Dos forns de calç 

o Dues síquies 

 

Tram 27 

o Un pont 
 

Etapa 3  

Tram 1 

o Un safareig 

o Un porxo / caseta 
 

Tram 2 

o Un porxo / caseta 
 

Tram 3 

o Un safareig 

o Un pont 

o Un abeurador 
 

Tram 4 

o Cinc rotlos de sitja 
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o Tres colls de tords 

o Tres barraques de carboner 

o Un forn de calç 
 

Tram 5 

o Set rotlos de sitja 

o Set barraques de carboner 

o Un coll de tords 

o Un aljub 

o Una pica 

o Un forn de calç 

o Una barraca 
 

Tram 6 

o Un rotlo de sitja 

o Un coll de tords 

o Una barraca de carboner 
 

Tram 7 

o Nou rotlos de sitja 

o Cinc barraques 
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o Tres rotlos de sitja 

o Una barraca de carboner 

o Un aljub 

o Una font 
 

Tram 10 

o Una barraca 

o Una font 
 

Tram 11 

o Una casa de neu 

o  
Tram 14 

o Sis rotlos de sitja 

o Tres barraques de carboner 

o Un forn de calç 

o Un forn de pa 

o Dues piques 

o Dos torrents canalitzats 

o Una font 

o Un porxo / caseta 
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Tram 15 

o Una font  
 

Etapa 4 

Tram 1 

o Unes rentadores 

o Dos molins 
 

Tram 10 

o Una font 

o Un rotlo de sitja 

o Una era 
 

Tram 11 

o Dues cases de possessió 
 

Tram 12 

o Una capella 
 

Tram 14 

o Unes cases de possessió 
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Tram 15 

o Una guixeria 
 

Tram 17 

o Un aljub  

o Un forn de calç 
 

Tram 18  

o Un far 
 

Etapa 5  

Tram 2 

o Unes cases de possessió 

o Un torrent canalitzat 

o Una ratlla 

o Dos rotlos de sitja 
 

Tram 4 

o Un pont 

o Un torrent canalitzat 
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o Una canal 
 

Tram 5 

o Un pont 

o Una síquia 
 

Tram 6 

o Un torrent canalitzat 

o Un pont 

o Un safareig 

Tram 7 

o Dos ponts 

o Dos torrents canalitzats 

 

Tram 8 

o Un pont 

o Un torrent canalitzat 

o Tres safareigs 
 

Tram 9 

o Un torrent canalitzat 
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Tram 10  

o Un safareig 

o Unes rentadores 

o Unes cases de possessió 

o Un torrent canalitzat 
 

Tram 12 

o Unes rentadores 
 

Tram 14 

o Quatre passadores 

o Tres fonts 

o Dos porxos / casetes 

o Dues síquies 

o Un pont 

o  
Tram 15 

o Un mirador 
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Tram 18 

o Una era 

o Una barraca 
 

Tram 21 

o Sis rotlos de sitja 

o Una font 

o Una barraca de carboner 

o Una era 
 

Etapa 6 

Tram 1 

o Un rotlo de sitja 

o Una font 
 

Tram 2 

o Deu rotlos de sitja 

o Una font 

o Tres barraques 

o Quatre cases de neu 

o Un porxo / caseta 
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o Dos porxos de nevater 
 

Tram 3 

o Una casa de neu 

o Un porxo de nevater 

o  
Tram 4 

o Una casa de neu 

o Un porxo de nevater 

o Devuit rotlos de sitja 

o Set barraques de carboner 

o Dues barraques 
 

Tram 5 

o Dos rotlos de sitja 
 

Tram 7 

o Cinc rotlos de sitja 

o Una font 
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Tram 10 

o Dos torrents canalitzats 
 

Tram 11  

o Un molí 
 

Etapa 7 

Tram 2 

o Unes rentadores 

o Una síquia 
 

Tram 3 

o Un torrent canalitzat 

o Un rotlo de sitja 

o Una capella 

o Un safareig 

o Un síquia 

o Una font 

o Una barraca 
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Tram 4 

o Dos rotlos de sitja 

o Dues barraques 

o Un mirador 
 

Tram 6 

o Un rotlo de sitja 

o Tres barraques 

o  
Tram 7 

o Tres rotlos de sitja 

o Quatre barraques 

o  
Tram 8 

o Quatre rotlos de sitja 

o Una font 

o Unes cases de possessió 

o  
Tram 9 

o Tres rotlos de sitja 

o Una barraca 
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o Un arbre singular 

o  
Tram 10 

o Un rotlo de sitja 

o Una barraca 

o Una font 

o  
Tram 13 

o Un rotlo de sitja 

o  
Tram 15 

o Sis rotlos de sitja 

o Una barraca 

o  
Tram 16 

o Tres torrents canalitzats 

o  
Tram 17 

o Un torrent canalitzat 

o Una síquia 

o  
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Etapa 8 

Tram 4 

o Unes cases de possessió 
 

Tram 7 

o Un mirador 
 

Tram 8 

o Una torre 
 

Tram 13 

o Un forn de calç 

o  
Tram 15 

o Un forn de calç 

o  
Tram 20 

o Un far 
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10.4.1.2. Variants 
 

VARIANT A. L’ARRACÓ 

Tram 1 

o Dues barraques 
 

Tram 2 

o Un pou 
 

Tram 3 

o Un pou  

o Un porxo / caseta 

o Una barraca 

o Un forn de calç 

o Un rotlo de sitja 
 

Tram 4 

o Una barraca 
 

VARIANT B - GALATZÓ 

Tram 1 

o Una barraca de carboner 
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o Dos  rotlos de sitja  
 

Tram 3 

o Un pou 

o Cinc barraques de carboner 

o Sis sitges  

o Dos forn de calç 
Tram 4 

o Unes cases de possessió 

o Un graner des delme 
 

VARIANT C. CALVIÀ 

Tram 5 

o Un rotlo de sitja 
 

Tram 11 

o Una font 
 

Tram 13 

o Un safareig 
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Tram 15 

o Tres safareigs 

o Una canal 
 

Tram 16 

o Un pont 
 

Tram 27 

o Una barraca 
 

Tram 30 

o Una canal 

o Un aljub 

o Un forn de calç 

o  
Tram 31 

o Una canal 

o  
VARIANT D. CASTELL D’ALARÓ 

Tram 4 

o Un torrent canalitzat 
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Tram 7 

o Un torrent canalitzat 
 

Tram 8  

o Una font 

o Una barraca de carboner 

o Dos rotlos de sitja 

o Un safareig 

o Una canaleta 
 

Tram 9 

o Una canaleta 
 

Tram 12 

o Unes passadores 
 

Tram 13 

o Una era 
 

Tram 16 

o Una canal 
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o Unes cases de possessió 

o Dos safareigs 

o Una font 
 

Tram 18 

o Un forn de calç 
 

Tram 19 

o Unes cases de possessió 
o Tres rotlos de sitja 
o Dues barraques de carboner 
o Una barraca 
o Un forn de calç 
o Un forn de carboner 
 

Tram 20 

o Un rotlo de sitja 
 

Tram 21 

o Dues fonts 
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Tram 22 

o Una font 
o Un safareig 
 

Tram 23 

o Una font 
o Un torrent canalitzat 
 

Tram 25 

o Una font 
o Un safareig 
o Una ratlla 
o  

Tram 26 

o Dos rotlos de sitja 
o Una barraca de carboner 
o Un castell 
o  

Tram 32 

o Una canaleta 
o Un pont 
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Tram 33 

o Unes cases de possessió 
 

Tram 34 

o Unes rentadores 
 

Tram 38 

o Unes cases de possessió 
 

Tram 41 

o Una síquia 
 

Tram 44 

o Una barraca 
 

VARIANT E. SA COSTERA 

Tram 14 

o Un porxo / caseta 
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Tram 17 

o Una síquia 

o Un torrent canalitzat 
 

Tram 18 

o Una font 

o Unes rentadores 
 

Tram 24 

o Unes cases de possessió 
 

Tram 26 

o Un torrent canalitzat 
 

Tram 28 

o Un rotlo de sitja 
 

Tram 29 

o Una fàbrica d’electricitat 
o Una canal 
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Tram 37 

o Una font 
o Una síquia 
o Una capella  
o Un gual 
 

Tram 38 

o Una torre 
 

Tram 41 

o Un rotlo de sitja 
o Unes cases de possessió 
o Un forn de calç 
o Un pou 
 

Tram 43 

o Un torrent canalitzat 
o Unes cases de possessió 
 

Tram 44 

o Un torrent canalitzat 
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o Un abeurador 
  

Tram 45 

o Tres barraques 
o Quatre rotlos de sitja 
 

Tram 49 

o Unes cases de possessió 
 

Tram 51 

o Dos rotlos de sitja 
 

Tram 52 

o Un forn de calç 

o Dos ponts  

o Un torrent canalitzat 

o Un rotlo de sitja 
 

Tram 53 

o Dos safareigs 
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Tram 54 

o Un rotlo de sitja 
o Una barraca 
o Una font 
 

Tram 56 

o Unes cases de possessió 
o Una capella 
 

Tram 57 

o Cinc rotlos de sitja 
 

Tram 58 

o Dos rotlos de sitja 
 

VARIANT F. EL PAS LLIS 

Tram 1 

o Una font 

o Tres barraques 

o Tres rotlos de sitja 
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VARIANT G. MANCOR DE LA VALL 

Tram 1 

o Quatre barraques 

o Set rotlos de sitja 
 

Tram 6 

o Una pica 

o  
VARIANT H. PUIG DE MARIA 

Tram 3 

o Un santuari 
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10.5. Els refugis de la Ruta de Pedra en Sec 

Actualment, la Ruta de Pedra en Sec disposa de sis refugis en funcionament, es Tossals Verds a Escorca, Can 

Boi a Deià, Muleta a Sóller, Son Amer a Escorca, Pont Romà a Pollença i l’Hostatgeria del Castell d’Alaró a Ala-

ró. És preveu la posada en funcionament d’un nou refugi a la finca pública de la Coma d’en Vidal, i un altre a les 

Cases Velles des Tossals Verds.  

Els refugis de la Ruta de Pedra en Sec compliran allò establert en el Decret  125/2007, de 5 d’octubre, i més 

concretament l’article 11 referent al Codi Tècnic d’Edificació; i el Decret 101/1993, de 2 de setembre. També es 

complirà amb les indicacions del PORN del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.  

 
ETAPA NÚM. REFUGI TERME MUNICIPAL ESTAT ACTUAL SITUACIÓ JURÍDICA 

2 Sa Coma d’en Vidal Estellencs Pendent d’obertura Propietat del Govern de les Illes Balears. 
3 Can Boi Deià En funcionament Propietat del Consell de Mallorca 
4 Muleta Sóller En funcionament Propietat de l’Ajuntament de Sóller.  

Conveniat. 
4 Cases velles tossals Escorca Ruïnes Propietat del Consell de Mallorca 
8 Tossals Verds Escorca En funcionament Propietat del Consell de Mallorca 
6 Son Amer Escorca En funcionament Propietat del Consell de Mallorca 
7 Pont Romà Pollença En funcionament Propietat de l’Ajuntament de Pollença. 

Conveniat. 
Variant G S’Hostatgeria del 

Castell d’Alaró 
Alaró En funcionament Propietat de l’Ajuntament d’Alaró i el Bisbat 

de Mallorca. Gestionat per la Fundació 
Castell d’Alaró. 
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11. GESTIÓ DEL PERPS 
Correspon al Consell de Mallorca el desenvolupament, l’execució i la gestió de la Ruta de Pedra en Sec, d'a-

cord amb aquest Pla Especial. 

 

El Consell de Mallorca podrà delegar part o totes les competències de gestió del Pla Especial, a favor d’un òr-

gan de gestió o establir convenis de col·laboració tan com a persones físiques com a jurídiques, públiques o priva-

des, ajustant-se a les previsions legals en matèria de règim local. 

 

El Consell de Mallorca, directament o a través de l'òrgan gestor que nomeni, ha de designar un grup format per 

tècnics competents en la matèria i en nombre necessari per coordinar les tasques periòdiques o esporàdiques es-

tablertes en el Pla Especial, fer el seguiment i el control de la Ruta de la Pedra en Sec, i determinar les mesures 

adients que cal que els òrgan competents formulin i aprovin. 
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El Consell de Mallorca crearà un Consell Assessor format per representants de les diferents administracions i dels 

col·lectius d’usuaris, dels propietaris i altres titulars de drets, representats en entitats o associacions, la funció del 

qual serà vetllar pel compliment de les determinacions d’aquest Pla Especial. Aquest Consell Assessor es reunirà 

periòdicament amb l’objectiu de millorar i adaptar la Ruta a les necessitats dels usuaris i a les propietats públiques 

o privades afectades. La composició i funcionament d’aquesta Comissió s’establirà reglamentàriament una vegada 

aprovat el Pla. 

 

Personal adscrit. 
a) Equip tècnic de suport. 

El Consell com a responsable de la gestió ordinària de la Ruta de Pedra en Sec, d’acord amb el que esta-

bleix el Pla Especial, designarà entre els seus tècnics un equip de suport per tal de coordinar les tasques de 

creació i millora de la Ruta i les seves infrastructures. 

 

b) Equip de manteniment. 

D’acord amb les necessitats que es detectin el Consell de Mallorca disposarà de personal propi o contractat 

per tal de dur a terme el manteniment dels camins, les infrastructures i les instal·lacions annexes a la Ruta, 

garantir el seu bon estat i les òptimes condicions de seguretat dels usuaris. 
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c) Equip de vigilància. 

El Consell de Mallorca destinarà el personal adient per tal de garantir el compliment d’aquest Pla Especial, 

sense perjudici de sol·licitar la col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l’estat o d’altres 

d’administracions. 
 

 

12. MODEL DE SEGUIMENT I CONTROL: INDICADORS D’IMPACTES DE L’ÚS PÚBLIC DE LA RUTA DE PE-
DRA EN SEC 
 

12.1. – Introducció.  
La interacció dels usuaris amb la ruta pot provocar efectes no desitjats sobre els camins, els elements an-

nexes, el elements d’interès patrimonial i el medi natural. La planificació del control i seguiment de la ruta té per 

objectiu principal comprovar periòdicament el seu estat així com els impactes produïts, per tal d’aplicar les mesu-

res correctores necessàries per aconseguir-ne un ús responsable i sostenible. 

Es realitzarà un recull i estudi de dades referents a l’itinerari i als seus usuaris, d’acord amb les següents 

passes:  

 Recull de dades de freqüentació de camins en diferents trams de la ruta. 

 Realització d’enquestes al senderistes sobre el grau de satisfacció de l’usuari i les seves demandes de 

millora. 

 Seguiment de l’estat de la ruta mitjançant una fitxa de control. 
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12.2.- Model de fitxa de control i seguiment de l’estat de la ruta de Pedra en Sec. 
 Per tal d’emplenar la fitxa de control i seguiment es recorrerà sistemàticament el camí per tal 

d’identificar la problemàtica sorgida, la seva ubicació i proposar les accions correctores adients. Aquesta fitxa té en 

compte les alteracions que es produeixen al llarg del traçat de la ruta: 

• camins i elements annexes 

• elements patrimonials 

• entorn dels camins 

• senyalització 
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Fitxa de mostratge ràpid 

   Data:             

  Etapa Tram Situació     

  Tipologia de camí 
 
    

        
    MEDI FÍSIC       
  GRAU D’EROSIÓ  PAISATGE   
  molt baix    urbà     
  baix    agrícola     
  mitjà    forestal     
  alt        
          
  PRESÈNCIA DE FEMS  Risc d’incendi forestal     
  menyspreable      
  baix      
  mitjà      
  alt      
       
       
  ACCIONS m2 o unit.    
  Eixermar      
  Retirar arbres    
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      MEDI HUMÀ       

             

  ELEMENTS PATRIMONIALS   
  TIPUS/ESTAT Bé Malament Destruït  TIPUS/ESTAT Bé Malament Destruït   
  Abelló        Forn de pa         
  Aljub        Marjada         
  Barraca        Molí         
  Canal d’aigua        Parat         
  Capella        Pou         
  Canaleta        Ralla         
  Casa de possessió        Safareig         
  Clots infiltració        Sínia         
  Era        Síquia         
  Font        Sitja         

  Forn de calç        
Torrent cana-
litzat         

                
             

  
ELEMENTS ASSO-
CIATS Estat   ESTAT DEL FERM DEL CAMÍ    

  Paret seca 1costat     Bé      
  Paret seca 2costats     Malament      
  Portells     Destruït      

Passarel·la           
  Passadores           

  Pont           
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  ELEMENTS DE GESTIÓ   
      
  ELEMENT m² o unit.   
  Balises     
  Pals direccionals     
  Pannells informatius     
  Senyal complementària     
  Pal metàl·lic     

  
Senyal advertència per vehi-
cles     

  Fletxes     
        

 
 

El procediment per a emplenar la fitxa de control i seguiment serà: 

- Identificació de l’element 
- Ubicació: ja sigui mitjançant dades UTM com descripció física de l’entorn (població, possessió, torrent ...) 
- Problemàtica: descripció de la problemàtica identificada el més detallat possible (extensió, tipus i grau de 

deteriorament...) 
- Actuació proposada: mesures (correctores o de rehabilitació) a dur a terme per tal de restituir l’element al 

seu estat original. 
- Documentació fotogràfica: aportació de tota la documentació fotogràfica necessària per tal d’obtenir la millor 

identificació possible tant de l’element com del seu estat actual. 
- Documentació cartogràfica: identificació cartògrafica de la ubicació de l’element i la problemàtica, i sempre 

que sigui possible de la seva extensió.
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II. Normativa                                                                         
              
Capítol I. Disposicions generals, naturalesa i abast del Pla Especial 
 
Article 1. Marc legal 
 
El Pla Especial de Protecció i Ordenació de la Ruta de Pedra en Sec, en endavant Pla Especial, es formula en compliment 
del que disposa l’article 50 del Pla Territorial de Mallorca aprovat definitivament pel ple del Consell de Mallorca de data 13 de 
desembre de 2004 i a l’empara del que estableix el vigent Decret pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca 
de dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011) modificat pels Decrets de dia 10 d’octubre de 2011, de 
dia 15 de març de 2012 i de dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011, BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 
2012 i BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012) i es tramita de la manera prevista conformement a l’apartat setè de la memòria 
d’aquest mateix Pla Especial. 
 
Article 2. Objectius 
 
Els objectius del Pla Especial són: 
 

- L’ordenació del senderisme per la Ruta de Pedra en Sec, des de la protecció i conservació de la naturalesa fomentant 
el coneixement i el respecte del medi rural. 

- Establir la normativa bàsica i els mecanismes per a la conservació i el manteniment dels camins de la Ruta (etapes i 
variants), la seva vigilància, el compliment dels diferents usos i la gestió el Pla Especial.   

- Establir l’ordenació de l’espai que afecta la Ruta, d’acord amb les directrius que es deriven del Pla Territorial de l’illa 
de Mallorca i altres instruments de planificació. 

- Fixar la protecció, la conservació i la recuperació del patrimoni viari tradicional, del seu entorn tant natural com rural i 
dels elements etnològics i patrimonials que formen part del recorregut. 

- Garantir l’adequada conservació dels béns públics i privats, així com la seguretat i els drets dels usuaris, dels 
propietaris i d’altres titulars de drets. 

- Contribuir a la divulgació i valoració dels elements culturals, etnològiques, paisatgístiques i naturalístiques de la Ruta. 
- Afavorir i potenciar el desenvolupament local sostenible del territori per on discorre la Ruta, de la seva població, de la 

serra de Tramuntana, en particular,  i de Mallorca, en general. 
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- Facilitar l’accés dels usuaris per la Ruta senyalitzada i als serveis regulats d’allotjament, manutenció, restauració i 
venda de queviures i productes locals; refugis de muntanya, agroturismes, hotels rurals, i d’altres, tant de caràcter 
públic com privat. 

 
Article 3. Naturalesa jurídica 
 
La Ruta de Pedra en Sec, en endavant la Ruta, és un itinerari d’interès naturalístic i paisatgístic, promogut pel Consell de 
Mallorca, que es configura com a sender de gran recorregut (GR) d’acord amb la normativa estatal i internacional, sotmesa a 
ús públic, sense perjudici dels drets dels propietaris, públics i privats, i d’altres titulars de drets de les finques per on 
transcorre aquesta Ruta.   
 
Independentment de la naturalesa jurídica dels camins que formin part de la Ruta de Pedra en Sec, les actuacions que s’hi 
realitzin s’han de sotmetre al que disposi el present Pla Especial així com la legislació sectorial vigent que li sigui d’aplicació. 
 
Article 4. Àmbit 
 

1. La Ruta discorre per la Serra de Tramuntana de Mallorca, pels termes municipals d’Andratx, Calvià, Puigpunyent, 
Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, Bunyola, Alaró, Mancor, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca i Pollença.  

 
2. L’àmbit de la Ruta és el que figura grafiat al plànol núm. 1 general del document 2 del Pla Especial. 

 
3. A l’àmbit de la Ruta s’inclouen, a més del traçat: 

 
a. Els elements del patrimoni històric, artístic i etnològic que formen part del seu recorregut.  
b. Les infrastructures de serveis i equipaments complementaris a la Ruta, que consisteixen en refugis i altres 

hostatges,  instal·lacions, aparcaments, ponts, passarel·les, baranes i elements de senyalització, entre d’altres. 
c. Una zona de protecció d’1 metre a banda i banda del límit exterior dels camins que conformen la Ruta, que 

garanteixi la qualitat paisatgística de l’itinerari i els seus valors patrimonials i naturals. 
 

Article 5. Règim jurídic i titularitat 
 

1. La Ruta de Pedra en Sec està formada per una xarxa de camins, ja siguin de titularitat, d’ús o de servituds públiques 
i/o privades. 
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2. Quan els camins siguin de titularitat d’una administració pública diferent del Consell de Mallorca, o bé de titularitat 
privada, es podrà establir el corresponent acord o conveni de col·laboració o altre instrument jurídic adient. 

 
3. Els convenis de col·laboració podran establir, entre d’altres, el marc de col·laboració, les obligacions de cada una de 

les parts així com mesures complementàries de gestió, de protecció, de conservació i d’ús públic de la Ruta i el seu 
entorn. 

 
4. Els trams de la Ruta que discorren total o parcialment per espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000, LIC, ZEPA, 

ZEC, reserves, paratge natural, etc.), han d’estar sotmesos també al que disposen els instruments d’ordenació 
específica d’aquests espais i a totes les normatives comunitàries, estatals o autonòmiques que es vegin afectades. 

 
5. En els trams en que la Ruta discorre per el Domini Públic Marítim Terrestre o per les Servituds de Trànsit o Protecció, 

aquesta s’ha de sotmetre també al que disposa la normativa vigent en matèria de Costes. 
 

6. Les previsions contingudes en el present Pla Especial no suposen l’obligació dels propietaris de finques de suportar 
l’accés públic fora de la Ruta senyalitzada, ni la pèrdua de la gestió ordinària de les seves finques. 

 
7. Per a qualsevol modificació de les previsions i continguts d’aquest Pla Especial (modificacions de traçat, reformes per 

raons d’interès públic o privat, etc.) s’haurà de seguir el procediment que estableix l’article 28 d’aquesta Normativa. 
 
Article 6. Documentació 
 
El Pla Especial de Protecció i Ordenació de la Ruta de Pedra en Sec està constituït per la documentació següent: 
 
Document 1 
 
I. Memòria 
 
Document que justifica la conveniència i l’oportunitat del Pla Especial, en defineix la naturalesa, el règim jurídic i l’abast, i 
argumenta i motiva l'ordenació dels usos proposats i la gestió. 
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II. Normativa 
 
Relació de disposicions que, junt amb la resta de documents escrits i gràfics del Pla Especial, defineixen la naturalesa jurídica 
del Pla Especial, regulen les actuacions i intervencions en el seu àmbit mitjançant l'establiment de determinacions per 
desenvolupar, gestionar i utilitzar la Ruta en general i cadascun dels itineraris en particular, els elements, les infrastructures i 
les àrees vinculades al camí, determina els indicadors d'impacte i estableix el seguiment i control de la Ruta, per part de 
l'òrgan gestor competent.  
 
III. Programa d’Actuacions 
 
Document que defineix les actuacions en cada àmbit físic de la Ruta i les diferents intervencions previstes i necessàries per 
assolir els objectius establerts. Pel desenvolupar-lo s’han de formular projectes executius d’actuacions i programes de gestió. 
 
IV. Estudi Econòmic i Financer 
 
Contempla l’estratègia i les actuacions que cal seguir per gestionar el Pla, i també l’avaluació del cost econòmic, i defineix 
possibles terminis per desenvolupar el Pla Especial. Consta de fitxes de costs i inversions per a cadascuna de les etapes i 
variants de la Ruta. 
 
Document 2 
 
V. Plànols 
 
Recull la documentació cartogràfica en què s’assenyala el traçat de la Ruta, els usos i activitats permesos, compatibles i 
prohibits, així com la tipologia dels camins. 
 
Document 3 
 
Annexos  
S’inclouen dos annexos: 
 Annex I: S’hi inclouen els diferents elements de senyalització que s’han descrit en el programa d’actuacions. 
 Annex II: Recull informació gràfica dels models de construccions de pedra en sec. 
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Article 7. Interpretació de la normativa 
 

1. La normativa d’aquest Pla Especial s’ha d’interpretar atenint-se al contingut i a totes aquelles determinacions 
establertes a la documentació gràfica i escrita, i de conformitat amb els objectius i finalitats d’aquest Pla expressats a 
la Memòria. 

 
2. En els casos de dubte o contradicció dins la regulació de les previsions del Pla Especial en els diferents documents 

que el formen, es considera vàlida la determinació que suposa una major conservació i protecció de la Ruta, així com 
una màxima garantia del l’ús racional i del respecte dels bens públics i privats.  

 
Article 8. Circulació per la Ruta. 
 

1. Amb caràcter general la circulació per la Ruta serà a peu. 
 
2. La circulació amb bicicleta o cavall només es podrà realitzar als trams autoritzats per a aquest ús i grafiats al plànol 

núm. 2 del document 2. 
 

3. Queda prohibida la circulació per la Ruta de Pedra en Sec mitjançant qualsevol tipus de vehicle motoritzat, excepte en 
els següents casos:  

- Cas d’interès públic i dels vehicles d’emergència i dels de prevenció i extinció d’incendis. 
- Aquells trams de la Ruta que coincideix amb carretera o camins aptes per el trànsit de vehicles, o en sòl urbà, i que 

estiguin indicats expressament així a la cartografia annexa al present Pla Especial.  
- Cas de gestió ordinària de les finques per on transcorre la Ruta. 

 
 
Article 9. Deure de conservació i col·laboració dels usuaris 
 

1. Els usuaris de la Ruta tenen l’obligació d’usar-la adequadament i de contribuir a la conservació i a la neteja.  
 

2. Els usuaris han de complir les normatives de protecció i les ordenances que s'aprovin en desenvolupament del 
present Pla Especial. 
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Capítol II. Tipologies dels camins de la Ruta de Pedra en Sec 
 
Article 10. Tipologies  
 

Les tipologies dels camins presents a la Ruta de Pedra en Sec són les següents: 
 
- Carretera: via pública asfaltada que forma part de la xarxa viària principal i permet la circulació simultània i en dos 

sentits de vehicles. 
 
- Carrer: espai urbà flanquejat d’edificis o solars destinat al trànsit públic, per a permetre l’accés als diferents indrets 

d’un poble o una ciutat i la comunicació entre ells. 
 

- Pista forestal: via no asfaltada sense cap tipus d’elaboració, apta pel pas de vehicles a motor. 
 

- Camí de carro: camí construït originàriament per al trànsit de carros, amb pendent suau i que no forma part de la 
xarxa viària principal.  

 
- Camí de ferradura: camí que per la seva amplària o pendent sols permet el pas de persones i bísties. 

 
- Tirany: camí que s’ha constituït pel pas reiterat de persones i/o animals, en general amb absència d’elements 

constructius o molt poc elaborats. 
 
Aquestes tipologies físiques de la Ruta de Pedra en Sec es defineixen amb detall en el document 1 (Memòria) del Pla 
Especial, apartat 8.1.2, i es grafien en el plànol núm. 2 de tipologia, ús i elements patrimonials a E 1/10000. 
 
 
Capítol III. Etapes 
 
Article 11. Etapes i trams 
 

1. La Ruta de Pedra en Sec està estructurada en vuit etapes i deu variants, que se subdivideixen en trams. Cada etapa 
comença preferentment a un poble o un refugi. Aquest fet facilita l’accés a l’inici de cada etapa, per què el senderista 
pugui descansar, abastar provisions, deixar el vehicle, etc. 
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Les etapes de la Ruta de Pedra en Sec són les següents: 
 
1. PORT D’ANDRATX – COMA D’EN VIDAL .................................................28,344 km 

2. COMA D’EN VIDAL – ESPORLES .............................................................19,458 km 

3. ESPORLES– CAN BOI ...............................................................................21,905 km 

4. CAN BOI – MULETA ...................................................................................11,208 km 

5. MULETA – TOSSALS VERDS ....................................................................27,448 km * 

6. TOSSALS VERDS – SON AMER ...............................................................15,411 km ** 

7. SON AMER – POLLENÇA...........................................................................17,748 km 

8. POLLENÇA – FORMENTOR ......................................................................31,462 km 
 
Les variants de la Ruta són les següents: 
 
Variant A. S’Arracó...............................................................................................9,033 km 

Variant B. Galatzó................................................................................................7,924 km 

Variant C. Calvià ...............................................................................................19,245 km 

Variant D. Castell d’Alaró...................................................................................43,249 km 

Variant E. Sa Costera ........................................................................................34,620 km 

Variant F. Pas Llis ...............................................................................................4,849 km 

Variant G. Mancor................................................................................................6,139 km 
                                                 
* El tram inicial de l’etapa 5 és coincident amb la part final de l’etapa 4. 
** El tram inicial de l’etapa 6 és coincident amb la part final de l’etapa 5. 
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Variant H. Puig de Maria......................................................................................3,380 km 
 
Capítol IV. Elements, àrees i infrastructures dins l’àmbit del Pla Especial 
 
Article 12. Elements del patrimoni etnològic, històric, artístic i natural. 
 

1. A l'àmbit del Pla Especial s’inclouen els elements de patrimoni que coincideixen amb el traçat del camí.  
 
2. Aquests elements es defineixen a la llista inclosa a la Memòria d’aquest Pla Especial i al Programa d’Actuacions, i es 

grafien en els plànols de delimitació i àmbit del Pla Especial a E1/10000. 
 

3. Les actuacions en aquests elements s’han de realitzar en la forma i segons el procediment establert en aquest Pla 
Especial, sense perjudici de les corresponents autoritzacions sectorials de l’Administració competent per raó de la 
matèria.  

 
4. Els programes de gestió i els projectes executius d’actuacions han de definir les actuacions idònies que es requereixin 

en cada cas per protegir aquests elements i, en el seu cas, per adequar-los a l’ús. 
 

5. Resta prohibida a la totalitat de l’àmbit del Pla Especial qualsevol actuació, ús o activitat que pugui suposar, de forma 
directa o indirecta, el deteriorament o la destrucció de qualsevol element del patrimoni natural, històric i etnològic, i 
molt especialment d’aquells que s’han inclòs en el catàleg d’elements del present Pla Especial.  

 
 

Article 13. Aparcaments 
 

1. Únicament es permet l'aparcament a les àrees habilitades i definides en aquest Pla Especial, així com a les àrees 
urbanes.  

 
2. Queda expressament prohibit estacionar els vehicles de forma que s'impedeixi l'accés a vies o camins o a finques 

públiques o privades. 
 

3. L'aparcament a carreteres s’ha d’ajustar a les limitacions de la normativa de trànsit vigent. 
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Article 14. Refugis  
 

1. La Ruta de Pedra en Sec podrà disposar d’una xarxa de refugis, formada per refugis que siguin de titularitat pública, 
propietat del Consell de Mallorca o d’altres administracions, o bé de titularitat privada. 

 
2. Pel que fa als refugis, aquests són instal·lacions d’ús públic destinades a: 

 
- Facilitar la pràctica de l’excursionisme oferint els serveis d’allotjament i manutenció en la mesura de les seves 

possibilitats i en funció de les necessitats específiques de les persones, agrupacions i entitats públiques i privades 
dedicades a l’excursionisme. 

- Promoure la formació, l’educació i la investigació del medi natural i rural, del seu patrimoni arquitectònic i etnològic, 
així com la seva conservació i la gestió. 

 
3. Els refugis tant de titularitat pública com privada, hauran d’estar d’acord amb el que prevegi la normativa sectorial 

vigent que li sigui d’aplicació, podent el Consell de Mallorca establir reglamentàriament els criteris per a la seva 
integració a la xarxa de refugis de la Ruta de Pedra en Sec. 

 
Article 15. Altres serveis i equipaments  
 
Tindran la consideració de serveis i equipaments de la Ruta de Pedra en Sec aquells que promogui qualsevol organisme 
públic o entitat privada i que s’adaptin als criteris d’aquest Pla Especial i al que reglamentàriament aprovi el Consell de 
Mallorca. 
 
Capítol V. Requisits tècnics mínims de les actuacions 
 
Article 16. Criteris generals per a les actuacions de rehabilitació i conservació del medi natural. 
 

a. Els treballs de restauració dels camins i altres rutes no poden suposar la desforestació de cap zona arbrada que no 
sigui estrictament necessària. 

b. Si fos necessària la destrucció d’algun tram de paret seca s’haurà de restaurar. 
c. En cas que la restauració d’algun dels trams suposi la posada al descobert de talussos, aquests no podran deixar-

se al descobert, sinó que s’hauran de vegetar o protegir amb un marge. 
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d. En l’època de nidificació (de febrer a juny) i segons la zona es tendra especial cura en que els treballs d’adequació , 
condicionament i senyalització no afectin a la nidificació de les aus protegides per Xarxa Natura 2000. En el cas que 
es presentin dubtes s’haurà d’adreçar al servei de protecció d’espècies. 

e. Si dites actuacions es troben contemplades a l’article 101.2  del PORN s’hauran de sotmetre al procediment d’AIA 
i/o AAE i al procediment d’avaluació de les repercussions ambientals contemplades en l’article 39 de la LECO 
(article 102.2 del PORN). 

 
Article 17. Criteris generals per a les actuacions de restauració i conservació del patrimoni de pedra en sec. 
 

1. No es permet la modificació, demolició total o parcial de parets, marges, empedrats, portells... o de qualsevol altre 
element construït amb la tècnica de la pedra en sec dels camins que formen la Ruta, que suposi una alteració de les 
qualitats paisatgístiques, patrimonials o naturals.  

 
2. La restauració, rehabilitació i/o nova construcció de pedra en sec de parets, marges, camins i altres elements del 

patrimoni de la Ruta s’ha de fer amb pedra de característiques litològiques semblants a les del lloc on es troba 
emplaçada o construïts i utilitzant el sistema constructiu tradicional. 

 
3. Els portells de la Ruta de Pedra en Sec han de tenir una barrera tradicional de fusta amb la que sempre sigui 

practicable per als usuaris. La fusta serà d’ullastre o alzina. Així mateix, i allà on la ruta sigui practicable per a persones 
amb mobilitat reduïda, es garantirà la seva circulació. 

 
4. Per a la conservació i manteniment del ferm de la Ruta cal utilitzar materials, acabats i elements tradicionals que 

s’integrin en l’entorn. Resta prohibida la utilització de material d’enderrocs amb aquesta finalitat. 
 

5. El ferm de la Ruta ha de ser el mateix terreny compactat, llevat que coincideixi amb camins empedrats, o camins, 
carrers o carreteres asfaltades.    

 
6. En els trams amb pendents elevades o continuades, s’ha de preveure un sistema de control d’escolament mitjançant la 

reparació o la creació de ratlletes o copades, amb el qual es disminueixi l’escolament superficial i els processos 
erosius, i que canalitzin, sempre que sigui possible, l’aigua cap als seus cursos naturals.  
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7. Quan el camí coincideix amb carretera i s’ha de preveure espai per a vianants segons s’indica al programa 
d’actuacions, s’ha de fer amb pavimentació diferenciada del vial destinat a tràfic rodat i preferiblement s’ha de mantenir 
el terreny natural prèviament desbrossat i compactat i haurà de comptar amb proteccions de seguretat. 

 
8. En cas d’existir actuacions que afectin als murs de la llera d’un torrent, les obres a realitzar hauran de comptar amb la 

preceptiva autorització de l’administració competent en matèria de recursos hídrics. 
 
 
 
Article 18. Criteris generals per a la creació de nous trams o camins de la Ruta de Pedra en Sec. 
 

1. Els nous trams de camins que s’incorporin a la Ruta de Pedra en sec seran de 2 m d’amplada com a mínim, i el ferm 
serà de terra o empedrat.  

 
2. En el cas de que el nou camí s’ubiqui dins l’àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, s’estarà d’acord 

amb allò que disposi el PORN vigent.  
 

3. La creació de nous camins serà prioritària quan l’itinerari coincideixi amb una carretera i quan el nou camí discorri en 
paral·lel a aquesta es disposaran les mesures de seguretat necessàries. 

 
Article 19. Criteris generals per a la construcció d’infrastructures 
 

1. Refugis i altres hostatges. 
 
S’han d’utilitzar preferentment edificacions existents i que preferentment siguin edificis tradicionals, i s’adaptaran, en la 
mesura que sigui possible, i segons la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques per a persones de mobilitat reduïda, en coherència a l’accessibilitat dels camins que hi donin accés. 

 
2. Aparcaments 

 
S’han de construir de forma que s’integrin en l’entorn i seguint la normativa vigent aplicable. 
 
3. Senyalització 
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- Dins l’àmbit de la Ruta només és permesa la senyalització que s’indica en aquest apartat. 
- En cap cas es permet la senyalització mitjançant pintura, adhesius o altres elements estranys. 
- Les senyals s’han de col·locar de manera que siguin visibles en els dos sentits de marxa possibles. 
- Ha de ser amb fusta d’ús tradicional (alzina, ullastre, etc.) o també de fusta tractada, excepte en àrees 

urbanes, com es preveu al programa d’actuacions. La fusta tractada tendrà certificació que garanteix l’origen 
de la fusta des del principi de sostenibilitat ambiental. 

- La senyalització inclou 4 tipus de senyal: balisa, pal direccional, senyal urbana i pannell informatiu. El pannell 
informatiu inclourà, com a mínim, la següent informació: direcció, etapa, temps de recorregut i plànol descriptiu, 
així com la toponímia i/o el nom de la finca per on trancorr. 

- S’indicarà en els pannells aquells trams del recorregut que per les seves característiques siguin aptes per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

- Els criteris per ubicar la senyalització són: 
 Bifurcacions i encreuaments amb possibilitat de confusió. 
 Zones amb possibles dreceres que puguin ésser perjudicials per el patrimoni construït, la fauna, la flora 

o la seguretat dels senderistes. 
 En trams llargs sense canvis de sentit o encreuaments per tal de confirmar que l’usuari es troba a 

l’itinerari correcte. 
 Entrada i sortida dels nuclis de població i de les finques públiques o privades. 
 Altres indrets prohibits o conflictius, de perill o d’interès. 

 
- Informació a l’usuari: 

En els accessos, refugis i infrastructures es col·locaran pannells informatius sobre els usos permesos, els 
prohibits, les restriccions, els valors mediambientals presents i els comportaments recomanats als usuaris. 
També es podran instal·lar pannells informatius en elements patrimonials o indrets fràgils a nivell 
mediambiental per tal d’informar als usuaris sobre els valors etnològics, culturals i mediambientals d’aquests 
elements o hàbitats i garantir la seva conservació. En els pannells que se situïn dins espais naturals protegits 
s’informarà des dels diferents punts d’accés de la ruta dels seus valors naturals així com de les amenaces 
existents, especialment els incendis forestals. En els trams que la ruta discorri pels punts d’interès geològic es 
podran situar pannells informatius explicatius. 

 
- S’hauran d’instal·lar pannells d’advertència a: 
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 Punts amb risc d’arrossegament per aigües de pluges, s’hauran de senyalitzar indicant el nom del 
torrent i advertint del possible perill. En cap cas es col·locaran senyals on s’obstaculitzi el pas de les 
aigües. 

 Zones amb risc d’incendi forestal, aquestes indicacions es col·locaran en aquells vials que travessin 
terreny forestal amb risc d’incendis alt, molt alt i extremadament alt, amb l’objectiu d’informar al 
senderista sobre el risc d’incendi a l’itinerari i els seus voltants, així com dels comportaments adequats 
per a prevenir-ho. 

 Zones amb risc d’esllavissades, els elements d’informació (punts d’informació, pannells i fulletons) han 
de fer especial esment a l’increment del risc d’esllavissades amb alerta per condicions meteorològiques 
adverses (pluges intenses, vents forts i gelades), tot remarcant que no és recomanable transitar per la 
ruta en aquestes condicions. 

 Punts d’arribada a carreteres. 
 
 

4. Tancaments 
 

- Per als tancaments laterals s’haurà d’estar d’acord amb el que prevegi la normativa sectorial que li sigui 
d’aplicació. Quan aquests es trobin dins l’àmbit territorial del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, 
s’estarà d’acord amb el PORN vigent.   

- En tot cas els usuaris hauran de respectar els tancaments que es trobin al llarg de la Ruta. 
- En qualsevol cas els tancaments hauran de garantir la qualitat paisatgística de l’itinerari i els seus valors 

patrimonials i naturals. 
 

5. Baranes 
- Es situaran baranes en els llocs que presentin perill per als usuaris, per protegir el medi natural en indrets de 

fragilitat elevada o per evitar la proliferació de dreceres. Les baranes hauran de ser preferiblement, de fusta 
d’ús tradicional (alzina, ullastre, etc.) o de fusta tractada. També podran ser de corda en cas de necessitat i 
que no es puguin fer de fusta per l’orografia del terreny. 
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6. Proteccions laterals 
 

- En els trams on la Ruta discorri al costat de carreteres o camins que, pel trànsit amb vehicle, puguin ésser 
perillosos per als usuaris, se situaran proteccions laterals d’acord amb el que estableixi l’organisme competent 
i en tot cas garanteixin la seguretat de vianants i vehicles. 

 
 

7. Barreres 
 

- Les barreres estaran formades respectant la tipologia tradicional i, a ser possible, hauran de ser de fusta d’ús 
tradicional (ullastre, alzina, etc.) o de fusta tractada.  

- Els usuaris hauran de respectar les barreres que es trobin al llarg de la Ruta, les quals s’hauran de deixar en el 
mateix estat que es trobin (obertes o tancades, segons sigui el cas).  

- En els trams de la Ruta que transcorrin per camins de titularitat privada amb barreres, aquestes permetran, en 
qualsevol cas, el pas dels usuaris a peu, a bicicleta o a cavall, en funció del tram i de l’ús permès.  

 
 
Article 20. Règim urbanístic de les actuacions incloses en el Pla Especial 
 

1. Les obres, instal·lacions i activitats previstes en el present Pla Especial no tenen la necessitat de sol·licitar la 
declaració d’interès general d’acord amb el que disposa la Llei de sòl rústic vigent. 
En qualsevol cas les actuacions incloses en el present Pla Especial hauran de complir amb la resta de normativa 
sectorial vigent que sigui d’aplicació. 
 

2. La delimitació de la Ruta, les infrastructures previstes i els elements protegits han de ser incorporats en el planejament 
municipal. 

 
Capítol VI.  Definició i regulació dels usos generals de la Ruta de Pedra en Sec 
 
Article 21. Normes generals d’ús 
 

1. Amb caràcter general, els usuaris de la Ruta han de circular únicament pels camins senyalitzats, sense sortir de 
l’itinerari de la Ruta i no estant permeses obrir dreceres o transitar camp a través. 
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2. Els usos dins l’àmbit de la Ruta de Pedra en Sec s’hauran de desenvolupar amb respecte als bens públics i privats 

existents, als drets i a les propietats existents en la zona, així com al propi caràcter de l’espai objecte d’aquest Pla 
Especial. Qualsevol activitat que es dugui a terme s’ha de realitzar de forma que no suposi perill o mal al medi natural, 
ni al patrimoni, ni a les persones, ni a la fauna ni a les activitats agrícoles o ramaderes de l’entorn, ni pertorbar o 
molestar als titulars de les finques. 

 
3. Amb caràcter general, els usuaris de la Ruta de Pedra en Sec han d'abstenir-se de produir renous que puguin 

pertorbar el comportament de la fauna, de molestar els altres usuaris i de provocar molèsties o perjudicis a les 
activitats agrícoles o ramaderes de l'entorn. 

 
4. Pel que fa a l’ús recreatiu del foc, s’haurà d’estar d’acord amb el que estableix la normativa vigent en cada moment 

relativa a la prevenció d'incendis forestals. Es prohibeix fer foc excepte en les àrees autoritzades i complint la 
normativa vigent en cada moment relativa a la prevenció d’incendis forestals. 

 
5. Es permet el passeig de cans, sota el control dels propietaris i permanentment amb corretja o cadena, sempre que no 

provoquin molèsties a la fauna i als altres usuaris de la Ruta. El ca ha de dur el preceptiu collar i ha d’anar identificat 
mitjançant el sistema que exigeix la normativa aplicable.  
No es permet el passeig de cans en aquells trams expressament prohibits mitjançant les corresponents senyals de 
prohibició. S’exceptuen d’aquesta prohibició els cans pigall. 

 
6. Els ciclistes, cavallistes o conductors que circulen pels trams autoritzats de la Ruta tenen l’obligació de respectar els 

altres usuaris, sense ocasionar-los molèsties i respectant la seva preferència. 
 
7. Els usuaris de la Ruta, en cas de trobar barreres, les hauran de deixar en el mateix estat que es trobin (obertes o 

tancades, segons sigui el cas). 
 

8. Per tal d’evitar accidents no es permet transitar per la Ruta sense visibilitat per falta de llum solar o per boira sinó es 
compte amb els corresponents aparells d’il·luminació. 

9. Els usuaris de la Ruta de Pedra en Sec són responsables dels accidents que puguin patir o provocar a tercers derivats 
del desconeixement, ús de material inadequat, no fer cas de les recomanacions dels organismes pertinents en cas de 
meteorologia adversa, indicació de perill o obres, la negligència o el mal ús de les instal·lacions o de qualsevol altre bé 
de l’entorn de la Ruta. 
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Article 22. Usos i activitats permeses, compatibles, prohibides o subjectes a autorització prèvia 
 

1.  Usos i activitats permeses i compatibles: 
 

- Són usos permesos de la Ruta el senderisme i les activitats de caràcter esportiu, recreatiu, pedagògic, mediambiental 
o cultural, realitzades per particulars, entitats públiques o privades legalment constituïdes, amb o sense finalitat de 
lucre. Així com els usos que se’n derivin de la gestió de la finca per on transcorr la Ruta. Aquestes activitats s’han de 
realitzar amb ple respecte a les disposicions de la present normativa i de qualsevol altre normativa competent o de 
rang superior. 

- Les activitats ramaderes amb bestiar s’hauran de dur a terme amb seguretat per als usuaris de la Ruta. 
- Dins l’àmbit territorial del paratge natural de la Serra de Tramuntana s’estarà d’acord amb el que disposi el PORN 

vigent, així com qualsevol altra normativa vigent que li sigui d’aplicació en matèria d’espais naturals protegits.  
 
 
2.  Usos i activitats prohibides: 
 
Són usos i activitats prohibides les següents: 

 
a. Totes aquelles que suposin una alteració, destrucció o deteriorament dels valors naturals, patrimonials o 

paisatgístiques, o de qualsevol infrastructura de la Ruta i el seu entorn. 
b. Fer foc en tot el recorregut de la Ruta de Pedra en Sec i del seu entorn, excepte a les àrees recreatives 

autoritzades i complint la normativa vigent en cada moment relativa a la prevenció d’incendis forestals. 
c. Abocar o deixar qualsevol tipus de residus o qualsevol element que pugui ser contaminant. 
d. L’extracció o la recol·lecció de qualsevol tipus de material inert o viu.  
e. Obrir o seguir dreceres, circular i transitar fora dels camins senyalitzats de la Ruta. 
f. La contaminació acústica o fer renou innecessari, així com el funcionament incontrolat d’aparells acústics. 
g. Les pràctiques esportives motoritzades excepte aquelles autoritzades per l’òrgan gestor de la Ruta. 
h. Amollar espècies animals o sembrar o plantar espècies vegetals sense autorització. 
i. Les activitats d’acampada, el vivac i la pernoctació a l’aire lliure, fora dels espais habilitats o autoritzats.  
j. Fumar a llocs en risc d’incendis i, en qualsevol cas, es prohibeix tirar llosques. 
k. La recollida de qualsevol fruit o producte agrícola o ramader sense autorització així com d’altres, com 

espàrrecs, bolets, caragols, etc. 
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Article 23. Usos i activitats que requereixen autorització escrita prèvia 
 
Requeriran sol·licitar autorització prèvia a l’òrgan gestor de la Ruta els següents usos i activitats: 
 

1. Dur a terme actes de caràcter multitudinari o de caràcter competitiu o de participació de més de 50 persones, així com 
les marxes ciclistes de més de 20 persones i a cavall de més de 15 persones. 

 
2. La filmació i la fotografia professional amb finalitats comercials. 

 
3. L’actuació com a guia interpretador, guia turístic o de muntanya en qualsevol tram del recorregut de la Ruta de Pedra 

en Sec. 
 

4. Els projectes o iniciatives d’investigació científica o d’arqueologia.  
 

5. Els projectes d’obres que afectin al traçat de la Ruta, sense perjudici de les autoritzacions sectorials pertinents que li 
siguin d’aplicació. 

 
Capítol VII. Règim d’infraccions i sancions  
 
Article 24. Vigilància, infraccions i sancions 
 

1. Correspon al Consell de Mallorca la vigilància de tota la Ruta i vetllar pel compliment d’aquest Pla Especial, sense 
perjudici de sol·licitar la col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l’estat i de la resta d’administracions de la 
CAIB. 

 
2. El Consell de Mallorca hi destinarà el personal adient per tal de garantir el compliment d’aquest Pla Especial. 
 
3. El règim d’infraccions i sancions aplicats a la Ruta de Pedra en Sec serà el que estableixi en cada moment, la 

legislació sectorial que sigui aplicable en cada cas. 
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Capítol VIII. Execució i gestió del Pla Especial 
 
Article 25. Òrgan gestor de la Ruta de Pedra en Sec 
 
1. Correspon al Consell de Mallorca el desenvolupament, l’execució i la gestió de la Ruta de Pedra en Sec, d'acord amb 

aquest Pla Especial. 
 
2. El Consell de Mallorca podrà delegar part o totes les competències de gestió del Pla Especial, a favor d’un òrgan de 

gestió o establir convenis de col·laboració tan com a persones físiques com a jurídiques, públiques o privades, ajustant-se 
a les previsions legals en matèria de règim local. 

 
3. El Consell de Mallorca, directament o a través de l'òrgan gestor que nomeni, ha de designar un grup format per tècnics 

competents en la matèria i en nombre necessari per coordinar les tasques periòdiques o esporàdiques establertes en el 
Pla Especial, fer el seguiment i el control de la Ruta de la Pedra en Sec, i determinar les mesures adients que cal que els 
òrgan competents formulin i aprovin. 

 
4. El Consell de Mallorca crearà un Consell Assessor format per representants de les diferents administracions i dels 

col·lectius d’usuaris, dels propietaris i altres titulars de drets, representats en entitats o associacions, la funció del qual 
serà vetllar pel compliment de les determinacions d’aquest Pla Especial. Aquest Consell Assessor es reunirà 
periòdicament amb l’objectiu de millorar i adaptar la Ruta a les necessitats dels usuaris i a les propietats públiques o 
privades afectades. La composició i funcionament d’aquesta Comissió s’establirà reglamentàriament una vegada aprovat 
el Pla. 

 
Article 26. Execució i gestió 
 
El Consell de Mallorca executarà el Pla Especial mitjançant:  
 
- El Programa d’actuacions, que comprèn la definició del marc general d’actuacions i intervencions a la Ruta de la Pedra en 

Sec, i les zones d’influència, amb la quantificació econòmica d’aquestes actuacions.  
 
- Els projectes tècnics de les actuacions, instruments executius i de desenvolupament de les propostes d’actuació i 

intervenció, continguts en el Programa d’actuacions d’aquest Pla Especial.  
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El Consell de Mallorca, en la seva qualitat d’entitat gestora del Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec, serà responsable del 
manteniment, la reparació, la conservació i la vigilància de tota la Ruta de Pedra en Sec, aquestes responsabilitats passaran 
a formar part del programa d’actuacions i el seu finançament anirà íntegrament a càrrec del Consell de Mallorca, sense 
perjudici de les competències que puguin tenir altres administracions públiques competents o mitjançant el previst a l’article 
28 del present Pla Especial 
 
- El Programa de gestió de la Ruta de la Pedra en Sec, que comprèn els documents que estableixen els mecanismes de 

gestió necessaris, d'acord amb l'Estudi Econòmic i Financer (apartat IV del document 1), per desenvolupar allò que 
determina el Pla Especial i del Programa d’Actuacions de la Ruta de Pedra en Sec.  

 
Article 27. Finançament 
 
Per dur a terme el finançament de les actuacions previstes en el present Pla Especial, el Consell de Mallorca pot disposar de: 
 

- Finançament propi dels pressuposts generals anuals de despeses. 
- Subvencions concedides per organismes públics autonòmics, estatals i europeus. 
- Convenis de col·laboració amb Administracions Públiques o entitats públiques o privades. 
- Ingressos per concessions, taxes, venda de productes i serveis. 

 
Article 28. Revisió o modificació del Pla Especial 
 
El Pla Especial es revisarà en els supòsits establerts en el Reglament de Planejament vigent o quan una norma de rang 
superior així ho determini. 
 
El Pla Especial pot ser modificat quan es justifiqui per raó d’interès general, ajustant-se als mateixos tràmits que s’han seguit 
per a la seva tramitació i aprovació definitiva. 
 
Totes les revisions i/o modificacions del Pla es tramitaran d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de Plans 
Especials. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
La Ruta de la Pedra en Sec té els següents objectius: 

  

 Ordenar l’espai afectat per la Ruta de Pedra en Sec d’acord amb les directrius establertes pel Pla Territorial de Mallorca i altres 

instruments de planificació. 

 Establir les mesures de protecció i la conservació del patrimoni viari que conforma la Ruta de Pedra en Sec, del seu entorn natu-

ral i rural i dels elements d’interès històric, artístic i etnològic que formen part del recorregut. 

 Garantir la seguretat dels usuaris de la Ruta de Pedra en Sec. 

 Contribuir a la divulgació i la valoració de les qualitats culturals, etnològiques i naturalístiques dels llocs que travessa l’itinerari. 

 Afavorir i potenciar el desenvolupament local sostenible dels municipis per on discorre la Ruta de Pedra en Sec. 

 Assegurar l’accés dels senderistes per un itinerari senyalitzat. 

 Aplicar el principi d’accessibilitat universal en aquells trams en què sigui possible i de manera preferent a les persones amb mobi-

litat reduïda. 

 

Per tal d’aconseguir aquests objectius, el Pla estructura el conjunt d’actuacions previstes pel seu desenvolupament d’acord amb els se-

güents documents: 

1) Programa d’actuacions. Comprèn la definició del marc general d’actuacions i d’intervencions a la Ruta de la Pedra en Sec amb la 

seva quantificació econòmica. 

2) Projectes tècnics. Instruments executius i de desenvolupament dels treballs prevists en el programa d’actuacions. S’ajustaran als 

requisits tècnics mínims que s’adjunten als corresponents annexos. El promotor serà el Consell de Mallorca i en ells es detallaran les 

intervencions i les actuacions que s’han de realitzar, així com els terminis d'execució.  
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3) Programa de gestió. Estableix els mecanismes de gestió de la Ruta de Pedra en Sec, d'acord amb l'Estudi Econòmic i Financer 

(document IV del Pla), per desenvolupar el que estableix el Pla Especial i el Programa d’Actuacions de la Ruta de Pedra en Sec.  
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2. ACTUACIONS GENERALS 
Conjunt d’actuacions necessàries per delimitar i habilitar l’itinerari, d’acord amb el traçat recollit en els plànols del Pla Especial de 

la Ruta de Pedra en Sec.  

2.1. Delimitació del camí 
S’entén per delimitació l’acte formal d’assenyalar els límits d’una propietat. Aquesta delimitació serà imprescindible en aquells ca-

sos en què la Ruta de Pedra en Sec travessi propietats de titularitat privada per camins sense parets, marges o reixes que constitueixin 

fites clares, així com en els camins de nova creació.  

L’acte de delimitació i fitació serà realitzada pel Consell de Mallorca en els camins de la seva propietat. Així mateix, el Consell de 

Mallorca col·laborarà amb els ajuntaments en aquells camins que siguin de la seva titularitat, d’acord amb el vigent Código de Derecho 

Civil espanyol, aprovat pel Reial decret de 24 juliol de 1889, i la Llei 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local.  
 

2.2. Senyalització  
La senyalització dels camins públics i d’ús públic que conformaran la ruta es basarà en elements verticals, evitant la senyalització 

amb pintura sobre roques, marges o altres elements del camí. Com a norma general aquesta senyalització ha d’obeir al criteri de discre-

ció, eficàcia i neteja i ha d’ésser suficient per a guiar una persona sense experiència. Els senyals han de ser vàlids en els dos sentits de la 

marxa. 

S’utilitzaran senyals direccionals per guiar al senderista (pals direccionals i balises), senyals d’advertiment (per tal d’avisar de la 

presència de senderistes als conductors, de l’existència d’algun possible perill per a la seguretat dels senderistes, o alguna prohibició o 

norma específica) i senyals interpretatius (panells i cartells) que informaran sobre el recorregut, la normativa aplicable, els comportaments 

aconsellats i els telèfons i adreces d’interès. 

 

Els criteris generals per col·locar i ubicar els senyals són: 

- Bifurcacions i encreuaments amb possibilitat de confusió. 

- Zones amb possibles dreceres que pugin ésser perjudicials per al patrimoni construït, la fauna, la flora o la seguretat dels sende-

ristes. 

- En trams llargs sense canvis de sentit o encreuaments per tal de confirmar que el senderista es troba a l’itinerari correcte.  

- Entrada i la sortida dels nuclis de població.  
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- Trams on l’itinerari coincideix amb una carretera o la creua –senyals d’advertiment-. 

- Altres indrets conflictius o d’interès. 

 

La fusta utilitzada per a la senyalització tindrà certificació que garanteixi l’origen de la fusta des del principi de sostenibilitat ambi-

ental, seran tractades per tal de resistir les inclemències meteorològiques i amb un tractament bituminós a la base. 

 

En aquells trams en que la ruta discorri per dintre d’espais naturals protegits (Paratge  Natural de la Serra de Tramuntana) la se-

nyalització haurà d’integrar la identitat corporativa d’aquests espais naturals.  

  

Al llarg de l’itinerari s’utilitzaran els tipus de senyals definits a l’annex I i que es divideixen en les següents categories: 

 

 Senyals direccionals: 

o Balises: pals de fusta de secció quadrangular i d’una altura total de 110 cm. Han de dur la següent informació:  

• Les bandes de color identificatives del sender. 

• Fletxes de direcció. 

• L’escut del Consell de Mallorca. 

Se situen com a senyals de confirmació de l’itinerari i en punts d’encreuament on l’itinerari principal es troba molt definit. 

 

o Pals direccionals: pals de fusta de secció quadrangular complementats per una o diverses fletxes també del mateix mate-

rial. El pal té una altura de 220 cm i conté la següent informació: 

• L’escut del Consell de Mallorca. 

• El telèfon d’emergències 112. 

 

Les dimensions de la fletxa són de 19 x 60 cm i contenen la següent informació: 

• Les sigles identificatives del sender.  

• El punt de destinació, de color negre i amb lletres gravades per incisió sobre la fusta. 

• El temps aproximat de recorregut. 
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Se situen a principi i a final de cada etapa, en encreuaments de camins ben definits, indicant el recorregut i les possibles 

alternatives així com els elements d’interès propers. 

 

 Senyals d’advertiment: 

 

o Senyals d’advertiment per a senderistes: pals de fusta de secció quadrangular i cartells informatius de 30x40 cm i de 2 

cm de gruix. La informació que contenen està lligada a aspectes de seguretat, respecte al medi i a la propietat o recoma-

nacions d’ús del camí. A la part superior, aquests cartells portaran el logotip de la Ruta de Pedra en Sec, l’escut del Con-

sell de Mallorca i l’escut de l’ajuntament on se situa la senyal. 

 

o Senyals d’advertiment per a conductors: pals d’alumini de 0,4 x 6 cm de diàmetre i 3 metres d’altura i cartells informatius 

d’alumini reflectants de 60x90 cm. 

 

 Senyals interpretatius: 

 

o Panells informatius: combinacions de dos pals de fusta de secció quadrangular i de 250 cm d’altura, amb un cartell infor-

matiu de 120 x 120 cm. Els panells informatius inclouen la següent informació mínima:  

• Mapa topogràfic amb el traçat de l’etapa de la Ruta de Pedra en Sec. 

• Llegenda. 

• Distància i temps de recorregut. 

• Grau de dificultat. 

• Serveis i punts d’interès al llarg de l’etapa. 

• Mapa general de l’illa de Mallorca amb la Ruta de Pedra en Sec i la situació dels refugis. 

• Recomanacions, normes de comportament i obligacions dels senderistes (prohibició de fer foc ...). 

• Informació sobre senderisme . 

• Logotip de la Ruta de Pedra en Sec, logotip de Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, escuts del Con-

sell de Mallorca i de l’ajuntament o els ajuntaments per on discorre l’etapa.  

• Altres informacions d’interès i logos de entitats relacionades, també inclourà el telèfon d’emergències (112). 
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• Els idiomes en que es donarà la informació serà català, castellà, anglès, francès i alemany. 

 

Els pannells informatius es col·loquen al principi i al final de cada etapa, als nuclis urbans i als punts singulars. 

En els panells que es situïn dintre d’espais naturals o  Punts d’Interès Geològic es podrà informar sobre els seus va-

lors o característiques així com  de les amenaces existents, especialment els incendis forestals. 

 

o Panells d’advertència: es col·locaran indicacions de risc d’incendi forestal per aquells vials que travessin terreny forestal amb 

risc d’incendis forestals alt, molt alt i extremadament alt, en aquestes indicacions s’inclouran recomanacions de prevenció 

d’incendis forestals i recomanacions per fer front a un possible incendi forestal, d’acord amb la legislació vigent. 

 

 Espai urbà: 

 

o Senyals direccionals: se situaran senyals metàl·lics de 25 cm X 70 cm amb forma de fletxa aprofitant per a situar-les es-

tructures ja existents, sempre que sigui possible. Tindran la següent informació: 

• Les sigles identificatives del sender. 

• El punt de destí de color blau fosc i amb lletres serigrafiades.   

• La imatge corporativa del Consell de Mallorca. 

 

2.3. Neteja  
Retirada de deixalles i escombraries que es puguin trobar al camí. 

 
2.4. Treballs forestals  
S’entenen per treballs forestals tots els necessaris per aconseguir controlar, netejar i eliminar la vegetació que pugui impedir o di-

ficultar el pas per un camí o la visibilitat en trams propers a les carreteres. Aquesta neteja ha de tenir a més la finalitat de delimitar amb 

claredat l’itinerari, evitar incendis, la proliferació de dreceres i augmentar la seguretat dels usuaris. Aquests treballs consistiran en: 
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Regeneració d’àrees degradades. Es tracta de recuperar aquelles superfícies de terreny ubicades al camí que per diversos motius hagin 

sofert processos de degradació. Les tasques consistiran en l’eliminació d’elements aliens i la recuperació de l’entorn  mitjançant sembres 

de plantes autòctones. 

 

Eixermada. Eliminació de la vegetació herbàcia i arbustiva del camí i el seu entorn. Aquesta tasca es realitzarà amb criteris conservadors 

i selectius i s’utilitzaran tècniques manuals o amb maquinària que produeixi un tall net.  S’evitarà l’eliminació excessiva de la vegetació 

per tal de prevenir l’increment de l’erosió i la proliferació de dreceres. 

Queda expressament prohibit la utilització d’herbicides per netejar les voreres dels camins. La crema dels residus forestals s’evitarà sem-

pre que sigui possible i es considera prioritària  la biotrituració o el trasllat de les restes a centres de recollida selectiva per la seva poste-

rior utilització com a biomassa o compost. 

 

Retirada d’arbres. Es retiraran els arbres caiguts sobre el camí o que dificultin el pas. Així mateix, es retiraran les branques que envaeixin 

el camí i dificultin el pas.  

Prèviament a l’execució d’aquestes actuacions s’haurà de comunicar, amb la suficient antelació, el començament dels mateixos al 

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic , a l’efecte de: 

• Comprovar l’adequació a la normativa ambiental existent. 

• Donar avís a l’Agent de Medi Ambient de la zona de l’inici i abast dels treballs. 

• Comprovar la interacció amb altres actuacions que es portin a terme per part de la Conselleria de Medi Ambient. 

Per a la realització d’aquestes actuacions es prendran les mesures establertes pel Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten 

normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal. 

S’haurà de procedir a la retirada de les restes vegetals generades per la tala d’arbrat (si escau) en un termini màxim de 10 dies. Totes 

les demés restes vegetals generades s’hauran de retirar en un termini màxim de 20 dies des de la seva generació, d’acord amb la norma-

tiva vigent (Decret 101/1993, de 2 de setembre, pel qual s’estableixen noves mesures preventives en la lluita contra els incendis fores-

tals). 

A l’àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana actuacions com la tala, l’arrabassament o la modificació de la coberta vege-

tal entre d’altres, es sol·licitarà autorització a l’òrgan competent d’acord amb l’article 43 del PORN.  
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2.5. Rehabilitació dels camins 
La conservació en bon estat dels ferms, els marges de sosteniment, els sistemes de drenatge, els tancaments i els altres elements 

annexes a la ruta, constitueix un objectiu del Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec. Aquest manteniment ha de permetre garantir les 

adequades condicions de seguretat de l’itinerari i contribuir a la conservació dels valors etnològics que tenen d’aquests camins.    

D’acord amb el seu interès, la restauració o la rehabilitació de marges, parets seques i d’altres elements de pedra associats al camí 

es realitzarà respectant la tècnica en que foren construïts i quan sigui necessària l’aportació de pedra, aquesta tendrà preferentment ca-

racterístiques litològiques similars a les del lloc on es troben ubicats o dels marges o parets ja existents a l’entorn proper. 

La restauració i la rehabilitació de marges actuals i empedrats, i també la recuperació dels elements associats, es realitzarà d’acord 

amb la tipologia tradicional.  

 
2.6 Camins i elements accessoris: 

L’adequació d’un nou camí vendrà determinat per la necessitat de donar major seguretat als usuaris o d’evitar trams asfaltats, allà on 

no existeixi un camí alternatiu que compleixi els requisits necessaris per a formar part d’una ruta senderista. La creació de camins alterna-

tius es prioritària quan l’itinerari coincideix amb una carretera i quan el nou camí discorre en paral·lel a aquesta es disposaran les mesu-

res de seguretat necessàries.  

L’habilitació d’un camí nou es realitzarà d’acord amb el PORN del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, a dintre del seu àmbit.  

Els projectes de reforma o condicionament de carreteres, rondes, vials i camins existents, i habilitació de nous senders i pistes fores-

tals (projectes inclosos a l’article 101 del Decret 19/2007, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de 

la Serra de Tramuntana) que desenvolupi el present Pla Especial, s’han de sotmetre obligatòriament als procediments d’avaluació 

d’impacte ambiental. En el cas de l’obertura de nous camins , es valorarà que no es trobin en zones d’alt, molt alt i extremadament alt risc 

d’incendi.  

 A dintre de l’àmbit dels PORN del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, independentment de que les actuacions previstes 

en el Pla Especial tenguin o no la consideració d’obra civil i, per tant no estiguin subjectes a llicència d’obres un cop aprovat aquest Pla, 

no estaran eximides dels tràmits obligatoris d’avaluació d’impacte ambiental ni de l’informe preceptiu a que fa referència l’article 21.2 de la 

llei 5/2005 ni, si escau, de l’avaluació de les repercussions ambientals que estableix l’article 39 de la mateixa llei.  

 

Marges: se’n construiran de nous en aquells indrets on siguin necessaris per anivellar el ferm, proporcionar major seguretat als sen-

deristes o per a contenir els terrenys adjacents al camí. Per a la seva construcció s’utilitzarà la tècnica de pedra en sec i els materials i 
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acabats seran semblants als dels altres marges de la zona. 

Baranes: se situaran baranes en els indrets on, pel seu desnivell, existeixi perill per al senderistes, així mateix se’n podran situar per a 

protegir el medi natural, en indrets de fragilitat elevada o per a evitar la proliferació de dreceres. Aquestes baranes seran de fusta tracta-

da, de fusta tractada i corda, de metall o combinant aquest materials. La fusta tendrà certificació que garanteixi l’origen de la fusta des del 

principi de sostenibilitat ambiental. 

Proteccions: en aquells espais on l’itinerari discorri al costat de carreteres amb gran densitat de trànsit o aquest pugui ésser perillós 

per als senderistes se situaran proteccions laterals, d’acord amb el que estableixi l’organisme competent i que en tot cas garanteixin la 

seguretat de vianants i vehicles. 

Barreres: formades per barres o peces llargues de fusta espaiades, per a la seva rehabilitació o nova construcció se respectarà la ti-

pologia tradicional. La fusta tendrà  certificació que garanteix l’origen de la fusta des del principi de sostenibilitat ambiental.  

Tancaments: la delimitació del camí amb la disposició de tancaments tendrà com a finalitat garantir la seguretat dels senderistes i la 

convivència entre els usos ramaders i agrícoles amb l’existència de la ruta. Aquests tancaments podran ésser del següent tipus.                                                      

- Parets: es construiran d’acord amb les tipologies tradicionals i adaptant-se a les ja existents en el seu entorn. 

- Reixa: en entorn rural es farà servir reixat de tipus ramader i els pals seran sempre de fusta. La reixa ha de permetre el pas de la 

fauna i evitar la pèrdua de ramat. La fusta tendrà certificació que garanteixi l’origen de la fusta des del principi de sostenibilitat 

ambiental. 

- Mixta. 

L’altura màxima dels tancaments serà de un metre cinquanta centímetres. El tancaments es realitzaran d’acord amb el PORN del 

Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, a dintre del seu àmbit.  

 

2.7 Actuacions en sòl urbà  
Quan la ruta discorre per sòl urbà es preveu la col·locació de senyalització amb les característiques ressenyades a l’apartat 2.2, i 

la creació de voravies en els trams on el trànsit rodat suposi un perill pels senderistes. 

 

 2.8 Creació de noves infrastructures 
 

Al llarg de la Ruta de Pedra en Sec es construiran noves infrastructures destinades a assegurar la conservació del medi natural i 

a facilitar el trànsit, la seguretat i el gaudir de la ruta per part dels senderistes.  
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A continuació se’n descriuen les principals: 

-  Aparcaments: al llarg de la ruta es dispossaran àrees per aparcar els vehicles per tal de cobrir les necessitats dels usuaris i 

d’evitar els mals que provoca l’estacionament incontrolat de vehicles sobre la vegetació existent o les propietats que limiten amb 

l’itinerari. 

- Miradors: es preveu la creació de nous espais des d’on gaudir del paisatge en indrets especialment significatius, tots ells inclou-

ran els elements de seguretat adients.  

- Ponts: se’n podran situar en indrets on el pas per la llera d’un torrent suposi algun risc o  impediment pels excursionistes.  

- Passarel·les: Per motius de seguretat es preveu la seva construcció on el camí coincideixi amb carreteres o amb vials potenci-

alment perillosos per els senderistes i no sigui possible altres alternatives. 

- Refugis: al llarg del recorregut de la ruta s’ubicaran refugis amb la funció d’assegurar l’allotjament, la manutenció i 

l’aprovisionament dels senderistes. Els refugis podran ser, alhora, punts d’informació i centres d’interpretació de la Ruta de Pedra 

en Sec o del seu entorn.  

Aquests refugis podran ser propietat del Consell de Mallorca, d’altres administracions o de propietat particular, en aquest últim 

cas la seva inclusió a la Ruta de Pedra en Sec se realitzarà d’acord amb un conveni entre els particulars i el Consell de Mallorca i 

d’acord amb criteris de qualitat.  
- Punt de recollida selectiva de residus: s’habilitaran en aquelles zones que és considerin necessàries, produïnt el mínim impacte 

visual possible. Estaran formats per contenidors en funció del tipus de residus i una estructura de fusta exterior.  

- Vàter compostable: s’instal·laran en aquelles zones que és considerin necessàries, produïnt el mínim impacte visual possible. 

 

2.9 Recuperació d’elements d’interès històric, artístic o etnològic  
 

Al llarg de la ruta es poden trobar diferents elements d’interès històric, artístic o etnològic que es poden resumir en les següents tipo-

logies: aljubs, safareigs, piques i abeuradors, rentadores, parets, canaletes, ermites i capelles, cases de possessió, eres, fonts, forns de 

calç, molins, pous, rotlos de sitja, síquies, barraques, barraques de carboner, porxos / casetes, ponts, oratoris i santuaris, passadores, 

torres, cases de neu ... 

 

Aquests elements proporcionen un valor afegit a l’itinerari. Per aquest motiu es preveu la cooperació amb els particulars i altres admi-
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nistracions competents per a la recuperació i manteniment d’aquells que queden inclosos en els camins. Així mateix s’inclou la rehabilita-

ció d’aquells que són propietat del Consell de Mallorca i que en cada cas es realitzarà d’acord amb els corresponent projecte tècnic i que 

segons l’interès i característiques de cada un dels elements podrà incloure alguna de les següents actuacions: 

- neteja 

- rehabilitació 

- consolidació 

- sondeig o excavació dels jaciments arqueològics 

- delimitació dels jaciments arqueològics 

- tancament  quan la conservació ho faci necessari 

- senyalització 

 
3. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 

Per tal de garantir la preservació del conjunt s’estableixen tasques de manteniment del camí i de la zona d’influència en el projec-

te executiu d'actuacions i en el programa de gestió de la Ruta de Pedra en Sec.  

Aquest manteniment inclourà per una banda tasques de caràcter periòdic i per altra part feines puntuals, atenent als problemes 

que es puguin produir a cada moment i d’acord amb els sistemes de seguiment i control definits a  l’apartat 12.2 de la Memòria - docu-

ment I –, ambdues tasques es realitzaran en coordinació amb el titular del camí. 

Els treballs de manteniment es perllongaran al llarg de l’any, encara que dues vegades l’any – principi d’estiu i primavera - es rea-

litzaran tasques de control de tota la ruta per tal de comprovar el seu estat, fer el seguiment d’impactes i establir mesures correctores. 

 

Les principals actuacions periòdiques són: 

 

3.1. Neteja 
Comprèn la retirada de deixalles i residus. 
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3.2. Manteniment del camí 
Conservació i millora del ferm del camí, per evitar que es produeixin problemes d’erosió a causa de les pluges, el pas dels usuaris 

o altres usos de l’itinerari. 

 

3.3. Conservació i revisió dels elements de senyalització  
Comprèn la revisió, la reposició i el tractament periòdic dels diferents elements de senyalització del camí; balises, pals direccio-

nals, fletxes, senyals complementaries i panells informatius. 

 

3.4. Tractament de la vegetació: 
Es seguiran els criteris exposats en el punt 2.4. 

 

3.5. Conservació dels elements propis i associats al camí       
Manteniment de marges, tancaments i altres elements. 

 

3.6. Conservació i manteniment de les infrastructures 
Manteniment de les infrastructures i equipaments de la ruta. 

 

3.7. Conservació dels elements d’interès artístic, històric i etnològic 
 La conservació dels elements d'interès artístic, històric i etnològic que preveu el Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec ha de 

comportar la seva consolidació i ha de contribuir a minimitzar l’impacte que pugui produir l’ús de la ruta sobre els elements més 

sensibles. Així mateix i quan sigui el cas n’ha de garantir el gaudir en correctes condicions de seguretat. 
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4. DIVULGACIÓ 
 

Tendrà com a finalitat: 

- Donar a conèixer el contingut de la ruta a la població. 

- Sensibilitzar a la població local anvers als valors intrínsecs de la ruta (patrimonial, natural i cultural). 

 

Per tal d’assolir aquests objectius es duran a terme una sèrie d’actuacions, dirigides fonamentalment a incentivar la població a recórrer 

els camins de la ruta per conèixer de primera mà els seus valors. Aquestes actuacions consistiran en: 

 

4.1. Pla de comunicació i difusió de la ruta  
 

- Disseny d’una campanya d’informació, divulgació i sensibilització de la població, a través de la difusió en el diferents 

mitjans de comunicació ( premsa, radio, televisió i internet). 

- Fomentar accions formatives i de sensibilització a les escoles mitjançant la creació de material didàctic per a les es-

coles (tant en format físic com per internet) i la creació d’un espai específic a la web institucional adreçat a mestres i 

escolars. 

- Creació d’una oferta específica per a escolars en col·laboració amb el Programa d’Educació Ambiental del Departa-

ment de Medi Ambient del Consell de Mallorca. 

- Creació d’una oferta específica a centres d’interpretació de la Ruta de Pedra en Sec. 

- Publicació de guies, tant de creació pròpia com en col·laboració amb altres organismes. La principal via de difusió de 

la ruta per part del Consell de Mallorca serà la web institucional, la qual permetrà l’accés i descàrrega de tot tipus de 

material relatiu a la ruta (cartografia, fulletons ...).  

- Creació d’exposicions sobre els valors de la ruta. 

- Potenciar l’oferta de visites guiades. 

 

4.2. Eines de participació ciutadana  
- Creació d’un Consell Assessor format per representants de l’Administració i dels col·lectius d’usuaris, representats en 

entitats o associacions, el qual es reunirà periòdicament amb l’objectiu de millorar i adaptar la ruta a les necessitats 
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IV. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
La Ruta de la Pedra en Sec té els següents objectius: 

  Ordenar l’espai afectat per la Ruta de Pedra en Sec d’acord amb les directrius establertes pel Pla Territorial de Mallorca i 

altres instruments de planificació. 

 Establir les mesures de protecció i la conservació del patrimoni viari que conforma la Ruta de Pedra en Sec, del seu entorn 

natural i rural i dels elements d’interès històric, artístic i etnològic que formen part del recorregut. 

 Garantir la seguretat dels usuaris de la Ruta de Pedra en Sec. 

 Contribuir a la divulgació i la valoració de les qualitats culturals, etnològiques i naturalístiques dels llocs que travessa 

l’itinerari. 

 Afavorir i potenciar el desenvolupament local sostenible dels municipis per on discorre la Ruta de Pedra en Sec. 

 Assegurar l’accés dels senderistes per un itinerari senyalitzat. 

 Aplicar el principi d’accessibilitat universal en aquells trams en què sigui possible i de manera preferent a les persones amb 

mobilitat reduïda. 

 
Per tal de dur a terme aquests objectius, d’acord amb l’establert al Programa d’Actuacions, s’elabora l’Estudi Econòmic – Financer 

per a avaluar el cost econòmic, el pla plurianual del programa d’actuacions i el finançament que faran viable l’adequació i manteniment de 

la Ruta de Pedra en Sec. 
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2. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS 

 2.1. Valoració de les actuacions prèvies 
 
Tal com queda reflectit al punt 4 del Programa d’Actuacions cal quantificar el cost de la campanya d’informació, divulgació i 

sensibilització de la població, en els suports de comunicació esmentats a dit Programa. Aquesta campanya es valora en una quantitat de 
60.000 euros. 
 

 
2.2. Quadre de preus unitaris de les actuacions 

 
A continuació s’assenyalen els costs de cada una de les actuacions incloses al Programa d’Actuacions (document III). Partint de 

les unitats emprades, metres lineals, metres quadrats, etc. 
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CONCEPTE 
PREU 

UNITARI 
EUROS 

ACTUACIONS GENERALS   
DELIMITACIÓ (m.) 2,3 
SENYALITZACIÓ   
BALISES (U.) 12 
FLETXES(U.) 7 
FLETXA METÀL·LICA (U.) 90 
PAL METÀL·LIC (U.) 50 
PAL DIRECCIONAL (U.) 18 
SENY.COM.(U.) 29 
SENY. ADVERTENCIA PER VEHICLES (U.) 154 
PANELLS(U.) 270 
TREBALLS FORESTALS   
REGENERACIÓ AREES DEGRADADES (m²) 0,4 
EIXERMADA (m²) 0,4 
RETIRADA D’ARBRES (U.) 38 
CAMINS I ELEMENTS ACCESSORIS   
BARRERES (U.) 360 
PARET (m²) 100 
MARJADES (m²) 120 
EMPEDRATS (m2) 100 
ESCALONS / RATLLETES (m.) 50 
BARANES / PROTECCIONS (m) 105 
TANCAMENTS (m) 15 
ADEQUACIÓ DEL FERM (m) 10 
REFUGIS   
ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ DE NOUS REFUGIS   
REALITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES   
ADQUISICIÓ DE TERRENYS  
APARCAMENT (m²) 100 
PONT   (m²) 2400 
PASAREL.LA   (m²) 1200 
VÀTER COMPOSTABLE  (U.) 1000 
PAS DE VIANANTS (U.) 300 
RECUP. ELEMENTS PATRIMONIALS   
BARRACA (U.)  1.000 
CANALETA (m.l.) 25 
CAPELLA   
FONTS (U.)  2.000 
FORN DE CALÇ (U.)  1.000 
FORN DE PA (U.) 500 
ROTLOS DE SITJA (U.) 500 
ALJUB (U.) 2.000 
PORXO DE NEVATER (U.) 5.000 
CASA DE NEU (U.) 46.000 
SAFAREIG (U.) 6.000 
GUIXERIA (U.) 5.000 

5 
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2.3. Avaluació econòmica de les actuacions per etapes i variants 
 

En aquest apartat s’avalua el cost de cada una de les actuacions que cal realitzar a cada una de les etapes i variants de la ruta, 

per tal de completar l’itinerari.   
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CONCEPTE PREU 
UNITARI (€) ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8 IMPORT 

EUROS 

ACTUACIONS GENERALS             
DELIMITACIÓ (m.) 2,3 1.810,1 2.914,1 0 1.656 0 0 0 0 6.380,2 
SENYALITZACIÓ             
BALISES (U.) 12 756 180 432 0 0 0 0 624 1.992 
FLETXES(U.) 7 406 189 336 0 0 0 0 336 1.267 
FLETXA METÀL·LICA (U.) 90 1.170 0 0 0 0 0 0 1.080 2.250 
PAL METÀL·LIC (U.) 50 700 200 150 0 0 0 0 1.200 2.250 
PAL DIRECCIONAL (U.) 18 648 288 594 0 0 0 0 792 2.322 
SENY.COM.(U.) 29 174 116 116 0 0 0 0 435 841 
SENY. ADVERTENCIA PER VEHICLES (U.) 154 924 616 462 0 0 0 0 2.618 4.620 
PANELLS(U.) 270 810 810 540 0 0 0 0 810 2.970 
TREBALLS FORESTALS             
REGENERACIÓ AREES DEGRADADES (m²) 0,4 0 903,2 0 0 0 0 0 0 903,2 
EIXERMADA (m²) 0,4 2.637,6 824,8 2.376 104 416 0 0 0 6.358,4 
RETIRADA ARBRES (U.)  38 988 1.520 0 0 0 0 0 0 2.508 
CAMINS I ELEMENTS ACCESSORIS            
BARRERES (U.) 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PARET (m²) 100 0 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 
MARJADES (m²) 120 147.240 141.600 132.000 24.000 120.000 0 120.000 0 684.840 
EMPEDRATS (m2) 100 0 66.000 0 0 10.000 0 0 0 76.000 
ESCALON / RATLLETES (m.) 50 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 
BARANES / PROTECCIONS (m) 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TANCAMENTS (m) 15 11.805 0 0 3.750 0 0 0 0 15.555 
ADEQUACIÓ DEL FERM (m.) 10 40.070 10.080 1.300 0 0 10.000 0 0 61.450 
REFUGIS            
ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ DE NOUS REFUGIS   0 0 1.500.000 600.000 0 0 0 1.500.000 3.600.000 
REALITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES            
ADQUISICIÓ DE TERRENYS  22.918 22.484 0 10.136 0 0 0 48.916 104.454 
APARCAMENT (m²)  100 140.000 0 0 0 0 0 0 0 140.000 
PONT (m²)   2.400 0 24.000 0 0 0 0 0 0 24.000 
PASAREL.LA   (m²) 1.200 288.000 960.000 0 120.000 0 0 79.043,77 0 1.447.043,77 
VÀTER COMPOSTABLE  (U.) 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 
PAS DE VIANANTS (U.) 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECUP. ELEMENTS PATRIMONIALS            
BARRACA (U.)  1.000 2.000 0 0 0 0 4.000 0 0 6.000 
CANALETA (m.l.) 25 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 
CAPELLA   0 0 0 258.000 0 0 0 0 258.000 
FONTS (U.)  2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 4.000 
FORN DE CALÇ (U.)  1.000 2.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 4.000 
FORN DE PA(U.) 500 0 0 0 0 0 500 0 0 500 
ROTLOS DE SITJA (U.) 500 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 2.000 
ALJUB (U.) 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 
PORXO NEVATER (U.) 5.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 
CASA DE NEU (U.) 46.000 0 0 46.000 0 92.000 0 0 0 138.000 
SAFAREIG (U.) 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 12.000 
GUIXERIA (U.) 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 
TOTAL ETAPA (€)   692.056,7 1.273.725,1 1.692.306 1.020.646 234.916 15.500 199.043,77 1.556.811 6.685.004,57 
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CONCEPTE 
PREU 

UNITARI 
EUROS 

VARIANT A VARIANT B VARIANT C VARIANT D VARIANT E VARIANT F VARIANT G VARIANT H  IMPORT 
EUROS 

ACTUACIONS GENERALS             
DELIMITACIÓ (m.) 2,3 368 0 2.817,5 14.508,4 0 0 0 0 17.693,9 
SENYALITZACIÓ             
BALISES (U.) 12 48 0 336 576 1.020 0 156 36 2.172 
FLETXES(U.) 7 14 0 245 350 735 0 91 77 1.512 
FLETXA METÀL·LICA (U.) 90 450 0 0 810 0 0 0 2.250 3.510 
PAL METÀL·LIC (U.) 50 300 0 200 800 600 0 0 950 2.850 
PAL DIRECCIONAL (U.) 18 54 0 396 864 1.494 0 144 144 3.096 
SENY.COM.(U.) 29 58 0 116 377 696 0 0 58 1.305 
SENY. ADVERTENCIA PER VEHICLES (U.) 154 308 0 616 1.232 1.848 0 0 308 4.312 
PANELLS(U.) 270 270 0 540 810 810 0 270 270 2.970 
TREBALLS FORESTALS            
REGENERACIÓ AREES DEGRADADES (m²) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EIXERMADA (m²) 0,4 0 0 2.108 6.006,4 5.600 0 1.520 0 15.234,4 
RETIRADA D’ARBRES (U.) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAMINS I ELEMENTS ACCESSORIS            
BARRERES (U.) 360 0 0 0 720 0 0 0 0 720 
PARET (m²) 100 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 
MARJADES (m²) 120 19.200 0 144.000 108.000 48.000 0 12.000 0 331.200 
EMPEDRATS (m2) 100 0 0 10.000 20.000 20.000 0 5.000 0 55.000 
ESCALONS / RATLLETES (m.) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BARANES / PROTECCIONS (m) 105 0 0 0 81.375 0 0 0 0 81.375 
TANCAMENTS (m) 15 0 0 17.025 0 0 0 0 0 17.025 
ADEQUACIÓ DEL FERM (m) 10 1.600 0 12.250 25.000 0 0 0 0 38.850 
REFUGIS            
ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ DE NOUS REFUGIS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REALITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES            
ADQUISICIÓ DE TERRENYS  2.380 0 17.192 60.872 0 0 0 0 80.444 
APARCAMENT (m²) 100 0 0 0 140.000 0 0 0 0 140.000 
PONT   (m²) 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PASAREL.LA   (m²) 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VÀTER COMPOSTABLE  (U.) 1000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 
PAS DE VIANANTS (U.) 300 0 0 0 300 0 0 0 0 300 
RECUP. ELEMENTS PATRIMONIALS            
BARRACA (U.)  1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CANALETA (m.l.) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAPELLA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FONTS (U.)  2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 
FORN DE CALÇ (U.)  1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FORN DE PA (U.) 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ROTLOS DE SITJA (U.) 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ALJUB (U.) 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PORXO DE NEVATER (U.) 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CASA DE NEU (U.) 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SAFAREIG (U.) 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GUIXERIA (U.) 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL ETAPA   25.050 0 207.841,5 474.600,8 81.803 0 19.181 4.093 812.569,3 
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2.5 Quadre resum de l’avaluació econòmica total 
 

En aquest quadre final es resumeix el cost de totes les actuacions que s’han de realitzar a les etapes i les variants, que és de 
7.497.573’87 euros. 
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CONCEPTE UNITAT ETAPES VARIANT TOTAL 

ACTUACIONS GENERALS         
DELIMITACIÓ (m.) € 6.380,2 17.693,9 24.074.1 
SENYALITZACIÓ       
BALISES € 1.992 2.172 4.164 
FLETXES € 1.267 1.512 2.779 
FLETXA METÀL·LICA  € 2.250 3.510 5.760 
PAL METÀL·LIC € 2.250 2.850 5.100 
PAL DIRECCIONAL € 2.322 3.096 5.418 
SENY.COM. € 841 1.305 2.146 
SENY. ADVERTENCIA PER VEHICLES  € 4.620 4.312 8.932 
PANELLS € 2.970 2.970 5.940 
TREBALLS FORESTALS      
REGENERACIÓ AREES DEGRADADES  € 903,2 0 903,2 
EIXERMADA  € 6.358,4 15.234,4 21.592,8 
RETIRADA ARBRES  € 2.508 0 2.508 
CAMINS I ELEMENTS ACCESSORIS     
BARRERES € 0 720 720 
PARET  € 40.000 10.000 50.000 
MARJADES  € 684.840 331.200 1.016.040 
EMPEDRATS  € 76.000 55.000 131.000 
ESCALON / RATLLETES  € 12.000 0 12.000 
BARANES / PROTECCIONS  € 0 81.375 81.375 
TANCAMENTS  € 15.555 17.025 32.580 
ADEQUACIÓ DEL FERM  € 61.450 38.850 100.300 
REFUGIS     
ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ DE NOUS REFUGIS  € 3.600.000 0 3.600.000 
REALITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES     
ADQUISICIÓ DE TERRENYS € 104.454 80.444 184.898 
APARCAMENT  € 140.000 140.000 280.000 
PONT  € 24.000 0 24.000 
PASAREL.LA    € 1.447.043,77 0 1.447.043,77 
VÀTER COMPOSTABLE   € 1.000 1.000 2.000 
PAS DE VIANANTS € 0 300 300 
RECUP. ELEMENTS PATRIMONIALS     
BARRACA  € 6.000 0 6.000 
CANALETA  € 2.500 0 2.500 
CAPELLA  € 258.000 0 258.000 
FONTS  € 4.000 2.000 6.000 
FORN DE CALÇ  € 4.000 0 4.000 
FORN DE PA € 500 0 500 
ROTLOS DE SITJA € 2.000 0 2.000 
ALJUB  € 2.000 0 2.000 
PORXO NEVATER  € 10.000 0 10.000 
CASA DE NEU € 138.000 0 138.000 
SAFAREIG  € 12.000 0 12.000 
GUIXERIA € 5.000 0 5.000 
TOTAL (€)   6.685.004,57 812.569,3 7.497.573’87 
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2.4. Quadre de despeses periòdiques de conservació i manteniment 
 

Per realitzar el càlcul del cost econòmic de les actuacions de conservació i manteniment anuals s'ha considerat una aproximació 
d’un 10% anual del cost de les inversions totals. Per a l’apartat de senyalització s’ha tingut en compte, també, la ja existent. 
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CONCEPTE UNITAT 
PREU 

UNITARI 
€ 

TOTAL 
UNITATS RUTA

% ANUAL 
REPOSICIÓ 

DESPESES 
ANUALS (€) 

ACTUACIONS GENERALS         
DELIMITACIÓ  m. 2,3 10.467 0% 0 
SENYALITZACIÓ       
BALISES Unitats 12 632 10% 416,4 
FLETXES Unitats 7 763 10% 277,9 
FLETXA METÀL·LICA  Unitats 90 77 10% 576 
PAL METÀL·LIC Unitats 50 130 10% 510 
PAL DIRECCIONAL Unitats 18 513 10% 541,8 
SENY.COM. Unitats 29 124 10% 214,6 
SENY. ADVERTENCIA PER VEHICLES  Unitats 154 79 10% 893,2 
PANELLS Unitats 270 48 10% 594 
TREBALLS FORESTALS       
REGENERACIÓ AREES DEGRADADES  m2 0,4 2.258 10% 90,3 
EIXERMADA  m2 0,4 53.982 10% 2.159,2 
RETIRADA ARBRES  Unitats 38 66 10% 250,8 
CAMINS I ELEMENTS ACCESSORIS       
BARRERES Unitats 360 2 10% 72 
PARET  m2 100 500 10% 5.000 
MARJADES  m2 120 8.467 10% 101.604 
EMPEDRATS  m2 100 1.310 10% 13.100 
ESCALON / RATLLETES  m. 50 240 10% 1.200 
BARANES / PROTECCIONS  m. 105 775 10% 8.137,5 
TANCAMENTS  m. 15 2.172 10% 3.258 
ADEQUACIÓ DEL FERM  m. 10 10.030 10% 10.030 
REFUGIS       
ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ DE NOUS REFUGIS     0%  
REALITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES       
ADQUISICIÓ DE TERRENYS    0%  
APARCAMENT  m2 100 2.800 10% 28.000 
PONT  m2 2400 10 10% 2.400 
PASAREL.LA    m2 1200 1.206 10% 144.704,3 
VÀTER COMPOSTABLE   Unitats 1000 2 10% 200 
PAS DE VIANANTS Unitats 300 1 10% 30 
RECUP. ELEMENTS PATRIMONIALS       
BARRACA  Unitats 1.000 6 10% 600 
CANALETA  m 25 100 10% 250 
CAPELLA    1 10% 25.800 
FONTS  Unitats 2.000 3 10% 600 
FORN DE CALÇ  Unitats 1.000 4 10% 400 
FORN DE PA Unitats 500 1 10% 50 
ROTLOS DE SITJA Unitats 500 4 10% 200 
ALJUB  Unitats 2.000 1 10% 200 
PORXO NEVATER  Unitats 5.000 2 10% 1.000 
CASA DE NEU Unitats 46.000 3 10% 13.800 
SAFAREIG  Unitats 6.000 2 10% 1.200 
GUIXERIA Unitats 5.000 1 10% 500 
TOTAL (€)      368.860 
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3. PLA PLURIANUAL DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS 
 

Les actuacions previstes al programa d’actuacions i les despeses periòdiques de conservació i manteniment, es duran a terme en 

funció d’un pla plurianual que comprendrà un període de temps de 5 anys.  

Els costs de conservació i manteniment comencen el primer any amb un 25% de les estimacions fetes; el segon any, augmenten 

fins a un 50 %, el tercer any un 75% i a partir del quart any arriben al 100 % del cost de manteniment. Tot això es resumeix en el quadre 

següent. 

 
 

 

PLA PLURIANUAL DEL PROGRAMA D'ACTUACIONS    
Concepte 1r any  2n any 3r any 4t any 5è any TOTAL Promig Anual 
Actuacions prèvies 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 12.000,00 
Aparcaments 0,00 140.000,00 140.0000,00 0,00 0,00 280.000,00 56.000,00 
Senyalització 20.119,50 10.059,75 10.059,75 0,00 0,00 40.239,00 8.047,80 
Treballs forestals 12.502,00 12.502,00 0,00 0,00 0,00 25.004,00 5.000,80 
Adquisició terrenys, refugis i rehabilitació dels mateixos 0,00 946.224,50 946.224,50 946.224,50 946.224,50 3.784.898,00 756.979,60 
Realització d'infrastructures 0,00 368.335,94 368.335,94 368.335,94 368.335,94 1.473.343,77 294.668,75 
Recuperació d'elements etnologics i  patrimonials 0,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 446.000,00 89.200,00 
Rehabilitació de camins 284.803,00 284.803,00 284.803,00 284.803,00 284.803,00 1.424.015,00 284.803,00 
TOTAL INVERSIONS 377.424,50 1.873.425,19 3.120.923,19 1.710.863,44 1.710.863,44 7.533.499,77 1.506.699,95 
DESPESES ANUALS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 92.215,00 184.430,00 276.645,00 368.860,00 368.860,00  258.202,00 
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4. FINANÇAMENT I VIABILITAT DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS 
 

El finançament per dur a terme les actuacions previstes al Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec ha de sortir dels pressuposts 

generals del Consell de Mallorca. Per tant, s’hauran d’incorporar les aportacions necessàries perquè es pugui desenvolupar. 

Per avaluar la viabilitat de les actuacions previstes en l’estudi econòmic i financer, s’analitzen els pressuposts consolidats del 

Consell de Mallorca en els darrers quatre exercicis, corresponents als anys 2010, 2011, 2012 i 2013. La mitjana de despeses en aquests 

darrers quatre anys se situa en 377.129.548,57 €/any. La mitjana de les inversions reals en aquest mateix període representa el 32,9 % 

del total de les despeses, mentre que amb relació als ingressos, les transferències corrents i les de capital representen el 38,12 %.0 

La variació del pressupost del Consell de Mallorca en aquests quatre anys ha estat del -29,45 %. 

Les inversions reals, han sofert una variació en aquest període de -64,42%.  

Pel que fa al pressupost del Departament de Medi Ambient, la mitjana de despeses en el període de temps considerat és de 

13.768.945,04 euros /any.  

 
El Departament de Medi Ambient disposa d’un conjunt de brigades de picapedrers, margers i forestals que realitzen actuacions en 

els diferents trams de la Ruta. El pressupost destinat a sufragar les despeses d’aquestes brigades dins el capítol I de personal ha estat de 

425.599,92 euros de mitjana en aquests quatre anys. A aquesta quantitat, hi hem d’afegir les despeses de carburant i el manteniment de 

vehicles i altres subministraments (incloses al capítol II del pressupost del Departament de Medi Ambient) i, finalment, les inversions del 

capítol VI (del mateix pressupost del Departament).  

 
Les actuacions previstes al Pla d’Actuacions presenten les següents proporcions:  

 
Pressupost del Departament  
de Medi Ambient ...................................................12.863.860,60 euros. (any 2013) 
 
Mitjana anual d’actuacions del PERPS................... 1.506.699,95 euros. (11,71%) 
 
Mitjana anual d’actuacions 
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i manteniment del PERPS...................................... 1.764.901,95 euros. (13,72 %) 
 
 
Comparant  el percentatge que representaria amb relació a les despeses reals del Consell de Mallorca: 

 
Pressupost total del Consell de Mallorca .......... 306.502.731,01 euros. (any 2013) 
 
Mitjana anual d’actuacions del PERPS................... 1.506.699,95 euros. (0,49%) 
 
Mitjana anual d’actuacions 
i manteniment del PERPS...................................... 1.764.901,95 euros. (0,57 %) 

 
 

D’acord amb les dades corresponents a la mitjana anual d’actuacions del Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec, aquesta 

representa un 11,71% del pressupost total de despeses del Departament de Medi Ambient, i un 0,49 % en relació al pressupost general 

del Consell de Mallorca.  

 

Per dur a terme el finançament de les actuacions previstes en aquest Pla Especial, el Consell de Mallorca podrà disposar de:  

- Finançament propi dels pressuposts generals anuals de despeses. 

- Subvencions concedides per organismes públics autonòmics, estatals i europeus.  

- Convenis de col·laboració amb entitats privades. 

- Ingressos per concessions, taxes, venda de productes i serveis prestats. 

 
Finalment cal indicar que el Consell de Mallorca durà a terme les actuacions previstes mitjançant la tramitació i aprovació dels 
corresponents expedients de despesa d’acord amb el procediment administratiu vigent en cada moment. 
 
  
Palma, 12 de gener de 2015 
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Annex I. Senyalització 
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