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1 INTRODUCCIÓ 
L’article 9 de la nova Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes 
Balears, estableix que se sotmetran a avaluació ambiental estratègica ordinària els 
plans i programes, i també les modificacions d’aquests, que adoptin o aprovin les 
administracions autonòmica, insular o local de les Illes Balears, l’aprovació dels quals 
exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord del Consell de Govern quan:  

a) Estableixin el marc per a l’autorització futura de projectes legalment sotmesos a 
l’avaluació d’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, 
l’aqüicultura, la pesca, l’energia, la mineria, la indústria, el transport, la gestió de residus, 
la gestió de recursos hídrics, l’ocupació del domini públic maritimoterrestre, la utilització 
del mitjà marí, les telecomunicacions, el turisme, l’ordenació del territori urbà i rural o l’ús 
del sòl. 

b) Requereixin una avaluació perquè afecten espais Xarxa Natura 2000 en els termes 
que preveu la legislació del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

c) Requereixin una avaluació ambiental estratègica simplificada d’acord amb l’apartat 2 
d’aquest article en els dos supòsits següents: 

i. Quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic 
d’acord amb els criteris de l’annex IV. 

ii. Quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor. 

 

Atès que el Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) és un pla director sectorial insular 
que no s’ha de subjectar a AAE simplificada, serà necessària la seva subjecció al tràmit 
d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

 

Les etapes del procés d’avaluació ambiental estratègica ordinària, són aquelles 
definides a l’article 17 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental. 
L’article 10 de la Llei 12/2016, en matèria de tràmits, documentació i terminis d’AAE 
remet a la normativa bàsica estatal, això és, la Llei 21/2013, amb les particularitats que 
incorpora la Llei autonòmica. Les etapes són: 

 Sol·licitud d’inici 

 Consultes prèvies i determinació de l'abast de l'estudi ambiental estratègic.  

 Elaboració de l'estudi ambiental estratègic.  

 Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i 
persones interessades.  

 Anàlisi tècnica de l'expedient.  

 Declaració ambiental estratègica. 

Pel que fa a la sol·licitud d’inici el promotor ha de presentar davant l'òrgan substantiu, 
juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d'inici 
de l'avaluació ambiental estratègica ordinària, acompanyada de l'esborrany del pla i d'un 
document inicial estratègic que contindrà, almenys, la següent informació: 

a) Els objectius de la planificació. 
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b) L'abast i contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables, 
tècnica i ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Els potencials impactes ambientals prenent en consideració el canvi climàtic. 

e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 

 

Aquest és el document inicial estratègic que acompanya la documentació de l’Avanç del 
PIAT i que serà remès a l'òrgan ambiental perquè el sotmeti a consultes de les 
administracions públiques afectades i de les persones interessades, que es 
pronunciaran en el termini de quaranta-cinc dies hàbils des de la recepció. Rebudes les 
contestacions a les consultes, l'òrgan ambiental elaborarà i remetrà al promotor i a 
l'òrgan substantiu, el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic, juntament amb 
les contestacions rebudes a les consultes realitzades. 
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2 OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ 
Els objectius i criteris del PIAT, són aquells que queden recollits al document d’avanç. A 
continuació es reflecteixen els objectius del pla i les principals propostes, segons el 
previst al document d’avanç.  

2.1 Principis i objectius 
De caràcter general o transversal 

1. Cal doncs afrontar l’ordenació del turisme d’una manera comprensiva, per a tota 
l’illa de Mallorca, i no restringint-se a determinades zones com feia el POOT, tot tenint 
en compte les característiques i exigències dels turistes i agents turístics, però també 
les dels treballadors i residents, en consonància amb el mandat de la Llei 8/2012, de 
Turisme de les Illes Balears de regular el planejament, l’execució i la gestió dels 
sistemes generals de les infraestructures, els equipaments, els serveis i les activitats 
d’explotació de recursos en l’àmbit de l’ordenació turística (art. 5.1 de la Llei 8/2012). El 
fenomen turístic afecta actualment tota l’illa de Mallorca, esdevé quasi un monocultiu 
econòmic, arriba a tots els punts i afecta a tothom. Tota l’illa és turística i no només 
aquelles zones o nuclis abans declarats turístics.  

2. Cal avançar cap a un model turístic innovador, que redueixi l’estacionalitat, que 
sigui més divers, segmentat, responsable, competitiu i sostenible, en consonància 
amb el mandat que la Llei 8/2012, de Turisme de les Illes Balears fa pel Pla integral de 
turisme de les illes Balears i pels Plans de desenvolupament turístic insulars de definir 
el(s) model(s) i les estratègies de desenvolupament turístic de Mallorca (art. 70.2b de la 
Llei 8/2012); de contribuir a diversificar l’oferta turística i a reduir al màxim l’estacionalitat 
(art. 70.2d i 72 de la Llei 8/2012) i d’impulsar la competitivitat del sector turístic i un 
desenvolupament turístic sostenible i compatible amb la protecció de l’entorn, el medi 
ambient i els recursos (art. 70.2e de la Llei 8/2012). El model turístic fins ara imperant a 
Mallorca (sol i platja) mostra símptomes d’esgotament, crea greus desequilibris sobre el 
territori, afebleix la competitivitat futura de Mallorca com a destinació, i té l’inconvenient 
d’una excessiva estacionalitat.  

3. Cal situar el paisatge com a eix central de qualsevol intervenció. En el 
desplegament turístic es produeix una aparent paradoxa. Essent el paisatge, el 
patrimoni (natural i cultural) i la identitat, els principals recursos del turisme, aquest 
sembla afectar-los continuadament i produir la seva degradació. Si Mallorca vol 
continuar essent una destinació competitiva, ha de posar fi a l’actual pressió 
indiscriminada, ha de limitar aquest turisme massiu, estandarditzat i dispers. Cal cercar 
un turisme compatible amb un absolut respecte pel territori, basat en la sostenibilitat. 
Cal doncs situar el paisatge, la identitat i el patrimoni (tant natural com cultural) com a 
eix central de qualsevol intervenció. 

.4. Cal atendre prioritàriament en totes les intervencions als possibles efectes del 
canvi climàtic i plantejar o suggerir al respecte, les imprescindibles prohibicions, 
limitacions o mesures de mitigació, per reduir la petjada ecològica i preservar els 
recursos naturals i culturals de Mallorca. 

 

A partir dels factors clau analitzats 

5. Cal corregir els desequilibris i manifestacions preocupants d’una oferta 
d’allotjament  molt àmplia i diversa a l’illa de Mallorca.  
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-  Àmbits i nuclis amb una ocupació massiva del litoral, que sobrepassen els 
estàndards de densitat legalment establerts. 

-  Sistemes territorials que també superen amb escreix les mitjanes. 

-  Nuclis d’interior que reben una excessiva pressió sobre els seus recursos, 
tenen poques expectatives econòmiques  i l’allotjament s’escampa al marge 
del reglat en un sòl rural, que no es troba preparat per suportar aquest allau. 

-  Zones turístiques madures amb símptomes clars d’estancament i altres 
àmbits turístics amb mancances i cert nivell de degradació. 

-  Un fenomen relativament recent, el de les estades turístiques en habitatges, 
amb un creixement i impacte considerable, una dimensió insuficientment 
coneguda, i que es produeix sense una clara regulació. 

-  Existència de places turístiques obsoletes. 

6. Cal corregir la sobrefreqüentació i pressió excessiva sobre l’ús de determinats 
recursos escassos, ja sigui impedint o limitant l’accés; establint mesures per disminuir 
el nombre d’usuaris potencials; diversificant la oferta amb alternatives semblants; o, si 
s’escau en determinats casos, encarint els serveis o fent inversions que incrementin la 
seva capacitat de resposta. L’ocupació de l’illa ha superat la capacitat desitjada, força 
paratges, àmbits en moltes ocasions ben fràgils, i alhora moltes infraestructures i serveis 
estan sotmesos a una excessiva pressió, molt per sobre de la seva capacitat de càrrega 
o de resposta.  

De caràcter instrumental 
7. Davant el desconeixement o manca d’informació actualitzada imprescindible per 
ordenar el principal sector econòmic de Mallorca, cal establir mesures per completar 
aquesta informació i actualitzar-la periòdicament. Cal esbrinar amb prou cura i 
abast, la dimensió i característiques reals del turisme a l’illa: les característiques dels 
àmbits o sistemes turístics; el nombre places turístiques de tota mena; les 
infraestructures, equipaments i recursos turístics. Cal mantenir sempre actualitzada 
aquesta informació, i, en funció de tot això, valorar acuradament les mesures a prendre 
en cada moment, com estimar la capacitat de carrega de tota l’illa i la de cada sistema 
(art. 77 de la Llei 8/2012). Fins i tot avui, malgrat els importants esforços realitzats, no 
coneixem amb prou detall força aspectes de la principal activitat econòmica de Mallorca, 
com, per exemple, la veritable dimensió i característiques de la oferta.  

8. Resulta doncs més que convenient, i fins i tot imprescindible, cercar un gran pacte 
social entre tots els agents i la població implicats en el desplegament turístic de cada 
àmbit, tot assajant formes de governança molt més participativa, a partir de compartir 
coneixements i responsabilitat en les decisions. Moltes de les mesures que caldrà 
prendre en un futur pròxim no seran gens senzilles de definir, ni d’aplicar i es fa 
necessari cercar consensos d’aquest tipus.  
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3 ABAST I CONTINGUT DEL PLA I DE LES SEVES ALTERNATIVES 
RAONABLES, TÈCNICA I AMBIENTALMENT VIABLES 

A partir dels objectius i les estratègies definides al punt anterior es proposen les 
principals propostes d’ordenació que s’hauran d’acabar de detallar a l’aprovació inicial 
del PIAT. 

 

3.1 ESTRATÈGIES I PRINCIPALS PROPOSTES D’ORDENACIÓ 
DE CARÀCTER GENERAL O TRANSVERSAL 
1. En matèria d’ordenació comprensiva del turisme 
 
a) Es proposa estendre l’ordenació i determinacions del PIAT sobre tota la illa de 
Mallorca 
El fenomen turístic ja no es concentra solament en els àmbits turístics tradicionals; tota 
la illa és turística. I no es pot tractar aquesta activitat, desconeixent les estretes 
relacions amb els nuclis urbans, l’entorn rural i les activitats residencials. 

b) Es proposa delimitar sistemes territorials coherents a nivell paisatgístic i 
funcional per tal de establir una ordenació i determinacions més eficients 

Valorar en aquests àmbits potencials i mancances, així com les seves dimensions, de 
manera tan desagregada com sigui factible, per tal de determinar les principals 
necessitats, potencialitats, objectius, prioritats i programes d’acció. 

Utilitzar la delimitació de sistemes territorials que cobreixen tota la illa de Mallorca per 
establir-hi mesures específiques per a l’ordenació de l’oferta turística. El PIAT com a 
instrument de planificació sectorial insular ha de tenir una visió global de l’illa de 
Mallorca. Quan aquests darrers anys s’han elaborat plans de reconversió de zones 
turístiques s’ha pogut constatar que aquestes zones superen el seu àmbit local i fins i tot 
el supramunicipal. Per aquest motiu el PIAT ha procedit a definir sistemes territorials 
turístics que van més enllà dels estrictes entorns urbans. Aquests han servit de base per 
abordar una completa la diagnosi i han de ser-ho per delimitar zones que precisen de 
protecció o intervenció, i fixar-ne les seves característiques; així com per establir 
paràmetres mínims de superfície, volum, edificabilitat i equipaments i fixar la ràtio 
turística (arts. 5.3, 5.4 i 70.2b Llei 8/2012, de Turisme de les Illes Balears). 

 
2. En matèria d’un model turístic innovador i competitiu, que redueixi la 
estacionalitat 
 
a) Es proposa impulsar la diversificació dels àmbits i destinacions, basada 
essencialment en els seus recursos patrimonials, en la seva identitat i el seu 
paisatge 
Davant de la creixent homogeneïtzació del model turístic de sol i platja i la uniformització 
creixent i monòtona de la seva imatge urbanística, cal apostar per la diversificació 
d’àmbits i destinacions, tot prenent com a base de qualsevol intervenció de millora de la 
qualitat urbanística i dels establiments turístics, la especificitat de cada paisatge, dels 
recursos patrimonials (naturals i culturals) del seu entorn i de la seva identitat. Aquestes 
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alternatives han d’estar fonamentades en recuperar la qualitat, identitat i singularitat de 
cada territori, potenciant alhora l’equilibri socioeconòmic-territorial amb el turisme. Han 
de caracteritzar-se pel seu caràcter responsable, més segmentat, diversificat i amb nous 
recursos de diferenciació. Cal emfasitzar que els esforços en reduir la estacionalitat no 
persegueixen allargar la temporada a base d’incrementar el nombre de visitants, ans 
pretenen cercar una millor distribució en el temps d’aquests visitants, que ajudi a 
disminuir l’excés de pressió que pateixen determinats recursos i indrets. 

A l’interior de l’illa, on manquen expectatives econòmiques, juntament amb una pressió 
turística que amenaça la seva identitat, i per tal de salvaguardar-la, impulsar activitats 
turístiques de qualitat, lligades a la recuperació i rehabilitació de les antigues 
possessions, o una xarxa de mercats per a la comercialització de productes autòctons. 

Establir altres mesures per a posar en valor recursos tal com tradicions i cultura 
(etiquetes de qualitat i denominacions d’origen, centres d’interpretació d’activitats 
econòmiques tradicionals: museus del vi, oli, calçat i pesca), cercant sempre de 
revitalitzar l’interior de l’illa, determinar els municipis d’interès preferent per situar 
establiments d’oferta turística alternativa. pels recursos naturals. 

Aquesta diversificació de la oferta turística reclama igualment una diversificació en 
paral·lel de tipologies arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques; una continua 
posada en valor del paisatge, que es podria incorporar al Pla de desenvolupament 
turístic de Mallorca. 

Tant els estudiosos del turisme de Mallorca, com els professionals del sector i molts 
sectors de l’administració competent, però molt fonamentalment els propis residents a 
Mallorca, tenen força vegades la sensació de que el nombre de turistes a la illa ha 
arribat a xifres totalment excessives, particularment durant els mesos d’estiu, amb una 
estacionalitat molt superior a la d’altres destinacions de l’Estat. 

Per això, establertes totes les cauteles possibles, i admeses totes les excepcions 
necessàries, un principi bàsic que creiem hauria de guiar la estratègia del PIAT en 
aquest sentit, tot expressada de manera sintètica i radical, pendent, d’afinar-la i 
d’ajustar-la el que calgui, podria expressar-se així: Reduir el nombre de turistes durant 
els mesos d’estiu, cercant la seva redistribució durant la resta de l’any. 

b) Fomentar la millora de la qualitat dels productes turístics 
Això implica incentivar altres productes, altres nínxols de mercat més qualificats o 
millorar els existents cercant el valor afegit que els diferenciï de l'oferta estàndard, 
reestructurant les instal·lacions turístiques, equipaments, oferta complementària i la 
resta de serveis existents, realitzant un esforç d’adaptació i innovació per a revitalitzar 
l’atractiu i la qualitat de la oferta en el seu conjunt i inserint noves línies de productes. 

3. En matèria de paisatge (natural i cultural, tangible i intangible...) 
a) Posar en valor els recursos patrimonials de Mallorca, el seu paisatge (tant 
natural, com cultural, tangible o intangible), la seva identitat i la de cadascun dels 
seus àmbits, com a eix bàsic en qualsevol intervenció turística o residencial, 
prenent com a referència les unitats de paisatge 

Això suposa reivindicar els paisatges del treball, els paisatges rurals, els immaterials i la 
producció artesana local, que són senyal d’identitat, però romanen apagats, situats fins 
ara, en el rerefons de les zones turístiques. Es tracta de fer-ho a través del seu 
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reconeixement, identificació i divulgació dels seus valors i, si escau, la seva promoció 
com a recursos paisatgístics i productes turístics, respectant curosament les seves 
característiques. Suposa tanmateix defensar l'arquitectura tradicional com a element 
d‘identitat i factor clau en la millora i renovació de qualsevol nucli o destinació turística. 
Recordem que el paisatge és un dels eixos de les polítiques europees en matèria de 
patrimoni cultural, medi ambient i ordenació del territori. 

Elaborar un inventari dels recursos patrimonials de la illa de Mallorca, tot prenent 
com a referència els treballs realitzats per la presentació de la candidatura de la Serra 
de Tramuntana, o els corresponents a l’Eix Patrimonial del riu Llobregat. 

Valorar quins d’aquests recursos poden convertir-se en productes turístics, tot analitzant 
el cicle de vida o grau de maduresa dels mateixos, i com això pot contribuir als objectius 
enunciats (preservació recursos, paisatge com a eix central, model innovador, reducció 
estacionalitat), i, particularment, a una distribució més adequada sobre el conjunt de la 
illa (sense incrementar globalment el número de places, visitants, ni la freqüentació) i 
quines cauteles cal establir, per tal d’evitar un malbaratament d’aquests recursos, que 
es podria incorporar al Pla de desenvolupament turístic de Mallorca. 

Impulsar l’ elaboració de Plans Especials d’adequació ambiental i paisatgística dels 
principals elements que configuren el paisatge de cadascun dels sistemes territorials. 
Elements com rieres, bosquets o turons constitueixen fites d’identitat del paisatge dels 
àmbits turístics.  

 
4. En matèria de reducció de la càrrega ecològica, preservació de la biodiversitat i 
lluita contra canvi climàtic 
a) Plantejar mesures per millorar l’eficiència en el consum de recursos 
Una de les principals externalitats de l’activitat turística a Mallorca es relaciona amb els 
problemes derivats del consum de recursos naturals i la producció de residus, en el 
marc d’una illa que té recursos limitats. Convé introduir des del PIAT mesures que 
permetin reduir i pal·liar aquests efectes negatius. Per tal de fer-ho es proposen: 

Incorporar una normativa sobre eficiència energètica en establiments turístics i 
habitatges objecte d’estades turístiques, així com d’oferta complementària, amb la 
finalitat de reduir el seu consum, tot instal·lant energies renovables, i, a partir d’una certa 
dimensió, que siguin edificis d’energia zero (EEZ), en consonància amb les darreres 
directives europees sobre eficiència energètica. 

Introduir mesures ambientals (consum d’aigua, sanejament, residus...) en 
establiments turístics i habitatges objecte d’estades turístiques, així com d’oferta 
complementària, amb la finalitat de millorar les condicions ambientals i contribuir a una 
gestió més adequada dels recursos i residus. 

  

A PARTIR DELS FACTORS CLAU ANALITZATS 
 

5. En matèria d’allotjament 
a) Es proposa limitar el desenvolupament injustificat i insostenible de nous sòls 
turístics 
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Això implica prioritzar en cada àmbit la intervenció en espais ja consolidats i la 
rehabilitació urbanística integrada, front a nous desenvolupaments consumidors de sòl; 
la rehabilitació de la edificació hotelera, residencial i d’equipaments, front a la nova 
construcció. Aquesta estratègia admet, puntualment, excepcions molt justificades 
(necessitat de relocalitzar residents afectats per operacions urbanístiques; operacions 
de renovació que requereixin esponjament; desplaçament d’aprofitaments que afectin 
àrees sensibles). 

Cal establir un límit al nombre de places turístiques, ajustat a la capacitat de càrrega 
del conjunt del territori i els seus recursos i infraestructures. Aquest límit pot fixar-se en 
el total de places registrades en tota la illa i cadascun dels seus sistemes territorials, i 
pot establir-se per sota en aquells àmbits excessivament carregats (amb una ràtio 
d’habitants/turistes excessiva), de forma que les places que es tanquin es vagin 
amortitzant. També es podran establir limitacions en la relació entre habitants 
empadronats i visitants, en aquells nuclis/àmbits que ho precisin per salvaguardar la 
seva identitat. 

 
b) Fomentar la millora dels teixits urbans i el seu reequipament.  
Força assentaments suburbans i malles turístiques, empitjoren les seves condicions 
originals amb els processos de densificació dels anys seixanta i setanta, i presenten 
notables dificultats per adaptar-se als requeriments de qualitat de les destinacions 
turístiques. Es planteja doncs la intervenció en aquestes zones mitjançant plans 
especials de reforma interior, per facilitar els processos de renovació urbana i el 
desplaçament, si s’escau, de l'edificació obsoleta o excessiva, així com la rehabilitació 
progressiva dels edificis existents, i la seva adequació a les exigències d’eficiència 
energètica. Cal com a criteri bàsic, recuperar ciutats, pobles i nuclis turístics, com a 
espais per a la ciutadania, fer-los més accessibles, més responsables amb el reciclatge i 
la reutilització dels espais i recursos. 
 
c) El PIAT defineix les condicions per tal que el Consell Insular pugui determinar 
zones saturades o madures i impulsar els corresponents plans de rehabilitació. El  

En el diferents àmbits es consideraran característiques tal com antiguitat de les trames 
urbanes i dels allotjaments; densitats i nivells de saturació; categoria mitjana; processos 
de densificació de les trames originals; conflictes paisatgístic-ambientals..., per detectar 
situacions desequilibrades i desajustos que aconsellin la declaració de zona madura, 
així com l’actuació mitjançant Plans de Rehabilitació Turística integral (Llei 8/2012, de 
Turisme de les Illes Balears). Aquests plans han de servir per rellançar aquests espais 
turístics. 

 

d) El PIAT proposarà mesures per a incentivar la renovació i millora dels 
establiments turístics (categoria, superfície, serveis...), sense incrementar el 
nombre de places 
Es proposa impulsar la modernització, millora de qualitat, i, fins i tot, ampliació, si 
s’escau, per la millora dels serveis oferts o augment de categoria, atenent sempre a les 
determinacions de la Llei 8/2012 de Turisme. Això no ha de suposar en cap cas, 
l’augment de les places existents. 
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e) El PIAT proposarà mesures per anar amortitzant les places de menor qualitat, 
afavorint la modificació d’ús o trasllat 
Cal fer efectiva l’aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei 8/2012, del 
Turisme de les Illes Balears, que establia un termini màxim de 4 anys perquè els hotels 
d'una i dues estrelles, hostals, pensions i similars, s'adaptessin als "plans de 
modernització i qualitat", o, si s'escau es donessin de baixa. D’acord amb la mateixa Llei 
(arts. 78 i 90), a les zones turístiques saturades o madures es tracta d’incentivar en les 
edificacions que es donin de baixa, la seva rehabilitació (adaptant-se a les condicions 
d'habitabilitat i de confort ambiental que determina la legislació actualment vigent), tot 
facilitant la modificació del seu ús per allotjar alguna activitat econòmica, o, si això no és 
possible, la seva demolició i reconstrucció posterior. 

 

f) El PIAT proposarà mesures per a regular les estades turístiques en habitatges 
Respecte als habitatges on es realitzen estades turístiques (ETH). Es proposa 
arribar a un acord de col·laboració amb les principals plataformes comercialitzadores, 
per tal de que es responsabilitzin d’anunciar només aquells habitatges que estiguin 
registrats per complir tots els requeriments exigibles; de fer-ho respectant les limitacions 
quant a places i nombre de dies establerts en els corresponents permisos; que 
s’encarreguin de cobrar les taxes que s’estableixin reglamentàriament i ingressar-les on 
l’administració pública determini; de vetllar, conjuntament amb les administracions 
responsables, per el compliment de totes les exigències de qualitat i d’excloure aquells 
que no les compleixin. Es farà una proposta de regulació de les ETH a partir del que es 
prevegi a la modificació  de la llei 8/2012.  

A partir de la modificació de la Llei el Consell Insular, conjuntament amb els municipis, 
podran establir una certa zonificació per àmbits i les corresponents limitacions en 
aquelles zones que mostrin signes de saturació o desajustos que es poden agreujar 
amb un increment de la oferta; o complementar les característiques físiques dels 
habitatges que poden acollir estades turístiques, que hauran de complir amb totes les 
condicions legals d’habitabilitat; limitar el nombre de places o la durada de l’ocupació; o 
establir cauteles per tal d’evitar processos d’expulsió de la població resident. 

 
6. En matèria de recursos 
a) Cal establir des del PIAT limitacions en funció de les característiques i capacitat 
dels recursos al servei dels turistes (i de la població en general).  
Resulta imprescindible conèixer la capacitat de recursos de tota mena que són objecte 
de freqüentació turística, des de platges i espais d’interès natural i paisatgístic, a 
carreteres i camins plens de ciclistes i senderistes, o equipaments turístics (parcs, 
camps esportius...) i urbans; i a partir d’aquest coneixement detallat, establir les 
corresponents limitacions. 

Tant els estudiosos del turisme de Mallorca, com els professionals del sector i les 
administracions competents, i molt fonamentalment la població de Mallorca, coneixen de 
la pressió desmesurada en força indrets naturals, en determinats paisatges culturals, o 
en la mateixa Palma, particularment durant els mesos d’estiu. Sabem també que la 
simple posada en valor de més recursos i infraestructures, sense establir mesures 
d’atenuació o limitacions en les àrees sobre-freqüentades, no soluciona aquesta 
problemàtica, ans te un efecte crida, atraient simplement a més visitants a més indrets. 
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Per això, establertes totes les cauteles possibles, i admeses totes les excepcions 
necessàries, una estratègia bàsica del PIAT en aquest sentit, tot expressada de manera 
sintètica i radical, pendent d’afinar-la i ajustar-la el que calgui, podria expressar-se així: 
No posar en valor més recursos, ni més infraestructures, fins no atenuar en paral·lel la 
excessiva pressió sobre els més freqüentats. 

DE CARÀCTER INSTRUMENTAL 
 7. En matèria de la dimensió i característiques reals del turisme a Mallorca 
(àmbits, places i recursos) 
a) El PIAT ha fet una primera valoració de la capacitat de l’allotjament turístic a la 
illa de Mallorca, que cal afinar i mantenir actualitzada. 
Per dur a terme qualsevol política efectiva, cal en primer lloc conèixer amb precisió la 
dimensió de la oferta d’allotjament turístic, procedint a regularitzar, si s’escau, i registrar, 
la capacitat real de hotels, apartaments, i, molt fonamentalment, d’habitatges on es 
realitzen estades turístiques. Unes estimacions provisionals i moderades xifren la oferta 
comercialitzada en habitatges entorn el 30% del total de l’oferta d’allotjament turístic a 
Mallorca (suposant el 4,4% del parc d’habitatges de l’illa). I dins d’aquests l’oferta no 
reglada representa el 54% del total. 

Tant els estudiosos del turisme de Mallorca, com els professionals del sector i les 
administracions competents, coneixen molt be que la xifra real de places d’allotjament a 
la illa és molt superior a la oficialment reconeguda, tant de places hoteleres i extra 
hoteleres reglades, com, molt més encara, d’habitatges d’ús turístic reconeguts o 
estimats. I encara ho seria moltíssim més en el futur, tenint en compte el potencial del 
planejament vigent i la dinàmica creixent d’incorporació de nous habitatges que acullen 
estades turístiques al mercat. 

Per això, establertes totes les cauteles possibles, i admeses totes les excepcions 
necessàries, una estratègia bàsica que creiem hauria de guiar el PIAT en aquest sentit, 
tot expressada de manera sintètica i radical, pendent d’afinar-la i ajustar-la el que calgui, 
podria expressar-se així: Ni una plaça més de les realment existents. 

 

8. En matèria de governança 
a) Implementar fòrums de participació per debatre els trets bàsics d’aquest PIAT i 
acords de col·laboració específics 
Dins del Pla de participació ciutadana d’aquest Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics cal 
implicar al conjunt d’agents de l’activitat turística, però tanmateix als representants de la 
població resident. 

I cal cercar acords de col·laboració específics, tant sectorials (plataformes 
comercialitzadores dels HUT; hotelers; empreses de serveis -oci, lloguers de cotxes, 
guies turístics-...), com per àmbits territorials, aprofitant la experiència de Platja de 
Palma.  
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3.2 ALTERNATIVES 
Cal recordar que ens trobem en la Fase d’Avanç del Pla. En aquesta fase només cal 
perfilar les estratègies i accions, però sense haver de fer-ho en detall. Cert és que 
diverses actuacions proposades impliquen arribar a un nivell de detall superior, però 
aquest s’abordarà en fase d’aprovació inicial. Serà aleshores quan es detallaran les 
alternatives raonables, tècnicament i ambiental viables, per cada una de les actuacions 
proposades. 

 En matèria d’ordenació comprensiva del turisme. La delimitació de sistemes 
territorials que cobreixen tota l’illa de Mallorca és una de les principals 
aportacions del PIAT. L’activitat turística afecta al conjunt de l’illa i per aquest 
motiu la diagnosi del PIAT i la seva ordenació també han d’abastar el conjunt 
de l’illa. Les alternatives plantejables arran d’aquesta proposta són: 

- Mantenir el sistema dual de zones turístiques i resta de l’illa a l’hora 
d’ordenar, com varen fer el POOT i el PTI. 

- Aprofitar la delimitació de sistemes territorials turístics treballada en la 
diagnosi del PIAT per fer les propostes d’ordenació. 

- Fer plantejaments intermedis, que facin les propostes d’ordenació en funció 
de sistemes territorials turístics, municipis o fins i tot nuclis, segons les 
necessitats i sempre amb la finalitat de fer una ordenació més acurada i més 
senzilla. 

 En matèria d’un model turístic innovador i competitiu, que redueixi la 
estacionalitat.  
L’estacionalitat és una característica inherent de l’activitat turística de Mallorca 
caracteritzada per un producte turístic de sol i platja. Es tracta d’un fet prou 
estudiat i conegut, amb efectes tant al mercat de treball, grau d’utilització 
d’infraestructures i consum de recursos. Aquesta estacionalitat difereix en 
funció de la zona, i per regla general aquelles zones que estan situades més a 
prop de Palma tenen un grau menor i aquesta augmenta a mesura que ens 
allunyem de la ciutat. També a l’interior, o a la Serra de Tramuntana, hi ha una 
estacionalitat menor. Com més variat és el producte turístic i menys depèn del 
sol i platja, menor és l’estacionalitat.  
En aquest sentit les alternatives que es plantegen són:  
- La disminució de la estacionalitat de l’activitat turística, apostant per fomentar 
i impulsar nous productes: paisatgístics, patrimonials, naturals... 
- Apostar per mantenir el sistema actual estacionalitzat, sense apostar per 
nous productes. 
- Considerar els problemes que pot plantejar la desestacionalització. Si la 
disminució de l’estacionalitat ha de suposar mantenir la pressió sobre els 
recursos i territori que hi ha a la temporada alta (juliol i agost) durant tot l’any, 
no seria desitjable. Molts dels recursos i les infraestructures es troben al límit 
en temporada alta. L’opció passaria per rebaixar la pressió durant la 
temporada alta i repartir-la millor durant la resta de l’any, així s’aprofitarien 
millor les infraestructures, l’ocupació no seria tan estacional, i la pressió i 
densitats podrien ser més fàcilment assumibles per la societat i pels recursos 
disponibles. En aquest darrer cas caldria analitzar quins són aquells productes 
i recursos turístics que és necessari posar en valor i quins no, per evitar noves 
pressions innecessàries. 
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 En matèria de paisatge. Es tracta de mesures que es troben vinculades a 
l’anterior punt, el seu objecte és millorar i valorar la qualitat paisatgística, en 
tots els casos s’han de considerar millor que el fet de no realitzar cap tipus 
d’intervenció. En el cas que a l’aprovació inicial es fes una primera proposta 
dels àmbits i de criteris metodològics, es podria estudiar amb la finalitat que 
l’alternativa finalment escollida fos la més adequada per a la conservació i 
valoració del paisatge de l’illa. 

Cal assenyalar que l’aplicació d’estratègies en matèria de paisatge poden 
facilitar l’ordenació dels recursos territorials i fer minvar la pressió a la qual es 
troben sotmesos alguns indrets. Així mateix, es podria facilitar la recuperació 
de zones degradades i millorar la percepció visual de l’entorn. 

 En matèria de canvi climàtic, reducció de la capacitat de càrrega ecològica i 
preservació de la biodiversitat. 

En aquests casos s’hauria de comparar entre l’alternativa zero, és a dir, no dur 
a terme cap tipus d’actuació i les actuacions proposades. En qualsevol cas, 
l’alternativa zero no suposaria de cap manera una millora substancial de la 
qualitat ambiental de l’entorn ni la protecció del medi ambient. Per la seva 
banda, les accions proposades, introducció de mesures ambientals, 
permetrien reduir la càrrega ecològica i garantir la preservació de la 
biodiversitat al mateix temps que es millorarien les condicions mediambientals 
per al desenvolupament de l’activitat turística  

 En matèria d’allotjament.  

- La limitació de nous creixements és una proposta que s’ha de valorar 
positivament i que per tant sempre serà millor que l’alternativa zero de no 
realitzar cap tipus d’actuació.  

- L’establiment de límits d’accés als recursos més sobrecarregats o a les 
places ofertades, també es poden considerar mesures positives des del punt 
de vista ambiental. A l’aprovació inicial s’hauran d’haver establert uns límits i 
es podrien avaluar diferents alternatives relacionades amb aquests límits, bé 
siguin generals pel conjunt de l’illa, bé siguin per divisions territorials.  

- També a l’aprovació inicial es podran delimitar zones turístiques madures i 
plantejar les directrius i característiques dels Plans de rehabilitació, aspectes 
que també podria requerir d’un estudi d’alternatives.  

- Pel que fa a la possibilitat d’impulsar plans de millora i reequipament de 
teixits urbans, quan es detallin les propostes o criteris d’actuació en aquestes 
zones, es podrien dur a termes estudis d’alternatives, tant pel que fa a la 
delimitació d’aquests àmbits com pel que fa als criteris o propostes d’actuació. 

 En matèria recursos. Per tal de descongestionar alguns recursos 
sobrecarregats es planteja la possibilitat d’oferir alternatives, proposant noves 
rutes, per exemple. Si s’identifiquin aquestes noves rutes, s’haurien d’estudiar 
alternatives per valorar la seva viabilitat ambiental. 

 En matèria de la dimensió i característiques reals del turisme i de governança. 
Es tracta de crear les eines i els mecanismes per un millor coneixement del 
turisme i de  col·laboració i participació que ajudin a dur a terme les propostes 
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del PIAT de manera consensuada. En qualsevol cas s’ha de considerar millor 
que el fet de no realitzar cap tipus de pla o programa. 
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4 DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA  
Tramitació del PIAT 
El procés de tramitació dels Plans Directors Sectorials (PDS), atès que, com hem dit, el 
PIAT és un PDS s’estableix en les següent fases, segons l’article 13 de la Llei 14/2000 
de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial (LOT). 

Per a la tramitació de plans directors sectorials elaborats per un consell insular s’ha de 
seguir el procediment següent: 
“a) El procediment s’ha d’iniciar per l’òrgan competent d’acord amb el reglament orgànic de cada 
consell insular. 

b) L’aprovació inicial correspon al ple del consell insular. 

c) Acordada l’aprovació inicial, el pla s’ha de sotmetre a informació pública i a consulta de les 
administracions interessades, en els mateixos termes prevists per a la tramitació dels plans 
territorials insulars. 

d) Una vegada redactat el text definitiu del pla, aquest serà aprovat pel ple del consell insular, 
amb l’informe previ de la Comissió de Coordinació de Política Territorial.” Art. 13 de la LOT. 

No obstant això en el mateix article 10 de la LOT i per a Plans territorials insulars es 
preveu també la possibilitat de formular un avanç previ a aquesta aprovació que s’haurà 
de sotmetre a un període de consulta. El present document es podria assimilar més a 
un document d’avanç o de línies estratègiques per iniciar la tramitació de l’expedient. 

Així les fases per a la redacció i aprovació del PIAT serien les següents: 

- Avanç o documentació inicial. Aquesta documentació juntament amb un document 
ambiental estratègic inicial serà remesa a la CMAIB, perquè realitzi les consultes prèvies 
i determini l'abast de l'estudi ambiental estratègic. Aquesta documentació també serà 
objecte d’un important procés de participació ciutadana per a consensuar el màxim 
possible les estratègies i propostes que finalment es durien a aprovació inicial. 

- Aprovació inicial. La documentació completa del pla serà aprovada inicialment i 
posteriorment s’haurà de sotmetre a informació pública, per un període de 45 dies 
hàbils, juntament, amb la documentació corresponent a la seva tramitació ambiental, 
l’estudi ambiental estratègic. Simultàniament al tràmit d'Informació pública, se sotmetrà 
la versió inicial del pla, acompanyada de l'Estudi Ambiental Estratègic, a consulta de les 
administracions públiques afectades i de les persones interessades, que disposaran 
d’un termini de 45 dies hàbils per emetre els informes i al·legacions que estimin 
pertinents. 

- Actualització de la documentació del Pla amb les modificacions introduïdes arran de 
les al·legacions i informes i redacció d’un document resum en el qual es descriurà la 
integració en la proposta definitiva del pla dels aspectes ambientals, de l'Estudi 
Ambiental Estratègic i de la seva adequació al document d'abast, del resultat de les 
consultes realitzades i com aquestes s'han pres en consideració. La documentació es 
remetrà a l’òrgan ambiental que una vegada finalitzada l’anàlisi tècnica de l’expedient 
formularà la declaració ambiental estratègica. 

- Posteriorment es prepararà la documentació apta perquè el ple del Consell de 
Mallorca pugui dur a terme l’Aprovació definitiva.  
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Aquesta tramitació és previsible que pugui tenir una duració aproximada de 30 mesos 
segons es desprèn de les condicions del Plec de Condicions Administratives del PIAT 

 

Execució del PIAT 

Al estar amb una fase molt prèvia de la redacció es fa complicat fer una exposició de 
l’execució previsible del Pla. 

El PIAT entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
l'acord de la seva aprovació definitiva i la seva vigència serà de indefinida, sense 
perjudici de la seva modificació o revisió. Ni la LOT, ni les DOT, ni el PTI, ni l’altra 
legislació sectorial, estableixen límits a la vigència dels PDS en general ni del PIAT en 
particular. 

Una vegada el Pla sigui vigent, serà l’instrument a l’empara del qual s’atorgaran les 
llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives. Per exemple, s’hauran 
de complir les regulacions i mesures que s’estableixin per als establiments d’allotjament 
turístic. 

Entraran en vigor els límits que com s’ha comentat s’imposarien en el nombre de places 
totals pel conjunt de l’illa, o per diferents divisions territorials. Això, seria a partir de la 
data d’aprovació definitiva i la seva publicació al BOIB, 2 anys aproximadament a partir 
de la data actual. Potser el principal problema d’aquest termini és que sigui massa llarg 
per donar resposta a les necessitats immediates que plantegen els canvis que s’estan 
produint actualment, relacionats amb les noves modalitats de turisme que provoquen 
canvis amb un ritmes més ràpids que la tramitació d’instruments d’ordenació territorial. 
El creixement exponencial del lloguer d’estades turístiques en habitatges o les noves 
formes de mobilitat del turisme en vehicles de lloguer, potser requereixen unes 
respostes més ràpides que les que pugui donar el PIAT. 

Es podran iniciar els plans de desenvolupament prevists en el PIAT, com per exemple 
Plans Especials d’adequació ambiental i paisatgística, Plans especials d'Integració i 
restauració del paisatge, Plans de millora i reequipament dels teixits urbans, Plans de 
rehabilitació Turística integral. Amb la programació, criteris i directrius que defineixi 
l’aprovació definitiva. 



 
 
 

   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

 

 Document Inicial Estratègic                               19 

 

5 POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS 
5.1 SITUACIÓ ACTUAL DEL MEDI AMBIENT 
A continuació es fa un inventari previ de l’illa de Mallorca que no té cap intenció de ser 
exhaustiu, i que simplement es fa com a fase prèvia a l’inventari que inclourà el 
document ambiental estratègic definitiu. 

 

5.1.1 Localització 
L’illa de Mallorca és la major de l’arxipèlag de les Illes Balears al Mediterrani occidental. 
La superfície de l’illa és de 3.640 km2,  al sud de Mallorca hi ha l’arxipèlag de Cabrera, i 
al voltant hi ha també nombrosos illots. La longitud de la línia de costa de l’illa és de 
771,83 Km, 841 Km si es tenen en compte els illots. 

Els principals nuclis de població són, Palma (383.107 habitants) i, molt per davall de la 
capital, Calvià (47.934 habitants) i Manacor (37.963 habitants).  

 

5.1.2 Fisiografia, geologia i litologia  
Fisiografia. (vegeu l’annex cartogràfic Mapa 01: Fisiografia) 

Mallorca és l’illa més extensa de l’arxipèlag de les Illes Balears, amb una superfície de 
3.640 km2. La distància màxima és d’est a oest (aproximadament 100 km) mentre que 
de nord a sud aquesta és considerablement inferior (80 km). Es caracteritza per un 
relleu molt variat, destacant la Serra de Tramuntana (on es troba el cim més alt, el Puig 
Major, amb 1.443 m, juntament amb altres com el Massanella de 1.348 m o l’Ofre amb 
1.091 m) que s’estén paral·lelament a la costa septentrional durant aproximadament 90 
km. 

Per una altra banda, les Serres de Llevant tenen menor altitud. Entre ambdues zones es 
localitzen diverses àrees planes com el Pla de Sant Jordi (Palma), els voltants d’Inca-Sa 
Pobla i la depressió de Campos, juntament amb alguns petits turons com el massís de 
Randa.  

També arran de mar es poden apreciar forts contrasts, entre els penya-segats de la 
costa nord-oest i les platges de la badia de Palma o les situades als peus de la Serra de 
Llevant. Precisament són els penya-segats del nord els que són més abruptes; també 
destaquen els forts desnivells de la zona del Cap Blanc a Llucmajor. 

 
Geologia i litologia. (vegeu l’annex cartogràfic Mapa 02: Litologia) 

Des del punt de vista de la geologia s’ha de considerar a les Balears com l’extrem 
oriental de les serres Bètiques. En el cas de Mallorca es poden diferenciar tres unitats 
diferents: 

1.- La Serra de Tramuntana, constituïda principalment per dolomies, margues i roques 
calcàries del Juràssic i Cretàcic, els quals llisquen sobre materials del Tries, juntament 
amb nivells de conglomerats, calcàries detrítiques i margues i argiles del Miocè. 

2.- Depressió Central (inclou l’espai entre la Serra de Tramuntana i la de Llevant). La 
zona plana està conformada per materials del Miocè – Quaternari, entre els quals 
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afloren alguns propis del Mesozoic (els quals constitueixen les Serres Centrals). Entre 
els materials més freqüents a les zones planes trobam formacions de margues, 
conglomerats, roques calcàries, arenisques, molasses i margues arenoses del Miocè, 
per una banda, i alternàncies de conglomerats, arenisques i llims del Quaternari, per 
l’altra. També es localitzen dipòsits de fàcies costaners llacunar formats per margues, 
dipòsits lacustres i continentals, i terrasses marines i dipòsits de dunes més o manco 
consolidades. 

3.- Serra de Llevant: presenten unes característiques geològiques molt semblants a les 
de la Serra de Tramuntana, encara que la topografia és més suau. 

 

5.1.3 Climatologia 
En aquest capítol es procedirà a descriure les característiques bàsiques del clima de 
Mallorca, així com a fer una caracterització geogràfica, analitzant la influència dels 
diferents factors ambientals propis (altitud, orientació...) en les variacions 
microclimàtiques que es donen en tota la superfície. 

Precipitacions. En general, les precipitacions es produeixen en forma de pluja; els 
episodis de calabruix són puntuals i la neu és escassa i pràcticament exclusiva de la 
Serra de Tramuntana. Cal destacar la important gradació que existeix nord-sud i la 
influència de l’orografia, factors que provoquen, en el cas de Mallorca, una diferència de 
1000 mm/any entre les zones muntanyoses i el sud de l’illa. Com a característica pròpia 
de clima mediterrani, destaca també la distribució estacional de les precipitacions, de 
manera que entre setembre i gener es concentra un 66,5% del total de pluja anual. 

Temperatures. Les temperatures també són les pròpies del clima mediterrani, suaus 
durant l’hivern i càlides a l’estiu. Com en el cas de la pluja, les temperatures també 
reflecteixen el gradient nord-sud i l’orografia. A Mallorca la temperatura mitjana és de 
16.8ºC, més baixa pel pes de les baixes temperatures que s’enregistren a les zones 
més altes de la Serra i a les depressions de l’Illa. 

Vents. Durant l’hivern destaquen per la seva força el Mestral i la Tramuntana, molt 
importants a la zona de la Serra a Mallorca. Per una altra banda, els vents de Xaloc, 
Migjorn i Llebeig són vents més càlids propis de l’estiu. 

El diagrama de precipitacions i temperatures de l’estació meteorològica de l’aeroport de 
Son Sant Joan posa de manifest la irregularitat de les pluges al llarg de l’any, 
concentrades entre setembre i desembre, principalment, i mínimes durant juny, juliol i 
agost, mentre que les temperatures arriben als seus valors mitjans superiors 
precisament en els mesos més secs. Aquest fet, clarament típic de clima mediterrani, 
s’associa a problemes de sequera que s’agreugen per l’arribada massiva de visitants 
durant els mesos d’estiu i també per la necessitat de mantenir l’oferta hotelera i 
complementària en aquest període (el que inclou camps de golf i altres estructures 
consumidores del recurs aigua) a ple rendiment. 

A continuació s’aporten, a manera de resum inicial, les dades de precipitacions i 
temperatures de l’estació de l’aeroport de Son Sant Joan, amb dades  corresponents al 
període entre els anys 1981-2011. 
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 gen feb març abril maig juny juliol agost set oct nov des anual 

Precip 37 32 26 34 32 12 5 17 50 62 55 48 411 

Temp 9.5 9.8 11.3 13.6 17.5 21.7 24.8 25.1 22.2 18.5 13.7 10.8 16.5 

 Precipitacions i temperatures mitjanes. Aeroport de Son Sant Joan. Període 1981-2010.  
Font. Elaboració pròpia a partir de dades de AEMET. 

 
Diagrama de precipitacions i temperatures. Aeroport de Son Sant Joan (1981-2010) 

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de AEMET. 

 

5.1.4 Capacitat agrològica  
L’anàlisi de la capacitat agrològica s’ha fet a partir del mapa i les dades elaborades 
arran de les Directrius d’Ordenació Territorial de l’any 1999 i de la informació generada 
a partir del PTI. 

La capacitat agrològica es defineix en base a dos paràmetres: la capacitat de producció 
del sòl i el risc de pèrdua de la citada capacitat segons l’explotació agrícola que s’hi 
desenvolupi. 

A Mallorca, les zones més destacables des del punt de vista agrícola són el Pla de Sant 
Jordi, amb cultius intensius d’hortes amb regadiu; la zona d’horta de Sa Pobla i Muro; 
voltants de Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca i Búger, amb activitats agrícoles 
extensives; i el Pla de Mallorca, diferenciant la zona de call vermell (al voltant de pobles 
com Santa Eugènia, Sencelles, Costitx i Llubí) on és habitual el conreu d’arbres de 
secà, i l’àrea d’argiles blanques d’Algaida, Porreres, Petra, Santa Margalida i Sineu, on 
és freqüent el cultiu de cereals. La resta de sòls de l’illa es poden considerar no aptes 
per conreu (la major part de la superfície de la Serra de Tramuntana, península d’Artà i 
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les marines de la costa sud) o només per a conreu ocasional (gran part dels terrenys 
situats en els municipis de Santanyí, Ses Salines i Llucmajor, i part de Calvià i Palma i 
dels municipis de la zona nord-oest com Artà, Capdepera, Son Servera...). 

Cal destacar l’important procés de segellat de sòl (és a dir, de transformació de sòl amb 
ús agrícola o forestal a sòl urbà o urbà ubicat en rústic com pedreres i camps de golf) 
que ha experimentat Mallorca durant els darrers 60 anys, des de l’inici del primer boom 
turístic, i que ha afectat especialment al litoral, degut al creixement de zones 
residencials i estructures per a donar cabuda i resposta a les necessitats dels turistes: 
aeroport, infrastructures portuàries, hotels i apartaments, oferta complementària... Per 
una altra banda, l’augment de població que s’ha produït de forma paral·lela al 
desenvolupament de la indústria turística ha generat una sèrie de necessitats 
d’habitatge, infrastructures socials, polígons industrials... que s’han hagut de satisfer  i 
que també es veuen reflectides en l’increment de sòl urbà a totes les Illes. 

 

5.1.5 Hidrologia superficial i subterrània  
(vegeu l’annex cartogràfic Mapa 03: Hidrologia) 

Hidrologia superficial 
Entenem per hidrologia superficial la ciència que estudia la distribució dels corrents 
d’aigua que van per sobre la superfície de la terra i els emmagatzaments en dipòsits 
naturals com els llacs, llacunes o embassaments. 

Torrents 

En primer lloc cal destacar la irregularitat del cabal i la seva qualitat variable però en 
general baixa. De forma resumida, aquestes són les principals dades sobre hidrologia 
superficial – torrents a Mallorca: 

ILLA NUMERO DE TORRENTS SUPERFÍCIE DE CONCA EN 
KM2 SUPERFÍCIE TOTAL EN Km2 

Mallorca 81 3.211,44 3.640,16 

TAULA I. Torrents de Mallorca 
Font. Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Documento de inicio 

Els torrents es caracteritzen per l’absència de cabal durant l’estiu i per sobtades 
revingudes com a conseqüència dels temporals de tardor o primavera. Així i tot, es 
troben alguns trams de torrents que corren tot l’any, com és el cas del Torrent de na 
Borges a l’alçada de la Marineta de Petra. 

A Mallorca hi ha set vessants hidrogràfiques. N’hi ha dues de litorals amb cursos 
breus, cas del de la Serra de Tramuntana (els torrents drenen cap al litoral nord-
occidental) i de les Serres de Llevant (aquests drenen cap al litoral sud-oriental). Hi ha 
tres vessants que finalitzen a les planes al·luvials del fons de les badies i tenen cursos 
més llargs: Alcúdia, Palma i Campos. Finalment, als extrems de la Serra de Tramuntana 
s’obren dos vessants més petits: el de Pollença i el d’Andratx.  

Pel que fa al risc d’inundació, A Mallorca s’han definit una sèrie de zones que es 
considera que presenten altes possibilitats: 

1. Plana d’inundació Sa Pobla-Muro-Alcúdia, és a dir, a la zona de s’Albufera i dels 
principals torrents que la nodreixen. 
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2. Badia d’Alcúdia i Pollença. 

3. Depressió de Campos. 

4. Palma: la zona més baixa del Prat de Sant Jordi, tram final del torrent Gros i de 
na Bàrbara, i zones properes dels torrents de Sa Riera i de Magí. 

5. Voltants dels llits dels principals torrents de l’Illa, destacant el torrent d’Almadrà i 
de Bunyola. 

S’ha de tenir en compte que històricament existeixen precedents d’inundacions 
destacables en els nuclis urbans dels municipis de Palma, Sóller i Manacor, així com a 
l’àrea de s’Albufera i a la zona de la depressió de Campos. 

 

Zones humides 

Cal destacar per la seva importància ecològica les zones humides.  

Tal i com apareix al Document tècnic de delimitació, caracterització, classificació e 
inventari de les zones humides de Balears (Direcció General de Recursos Hídrics, 
2001), la importància de les zones humides es deriva  de la complexitat de l’ecosistema 
que representa (i de la seva fragilitat) donat que inclou una elevada biodiversitat amb 
altes taxes de productivitat. 

Considerant les característiques que defineixen una zona humida en general, es poden 
trobar les següents grans tipologies: 

1. Zones humides naturals. Aquestes zones humides es caracteritzen per la 
presència de vegetació hidròfila, sòls hidromorfs i/o substrat saturat d’aigua o 
cobert per aigües poc profundes, al menys una part del temps durant l’estació 
més plujosa de l’any. 

2. Basses temporals d’interès científic. Són petites depressions (menors de 0,5 
ha) sobre substrat impermeable calcari compacte o margoargilós o pissarrós, 
desconnectades de llits superficials i, en general, d’aqüífers. 

3. Masses d’aigua càrstiques, tipologia que inclou les coves de la zona de 
barreja litoral (anquihalines) i les formes de drenatge activa o coves amb aigua 
dolça no litorals. 

4. Zones humides artificials, ja siguin pedreres o basses. 

Segons apareix reflectit a l’esmentat document, a Mallorca es localitzen les següents 
zones humides: 

Tipus Mallorca 
Zona humida natural 31 
Bassa temporal 109 
Massa d’aigua càrstica 63 
Zona humida artificial 8 
Total  211 

TAULA II. Quadre – resum del nombre de zones humides de Mallorca 
Font. Document tècnic de delimitació, caracterització, classificació i inventari de zones humides de Balears 
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Hidrologia subterrània 
Així com en moltes altres comunitats de l’Estat els recursos superficials són la base del 
consum humà d’aigua, a les Balears es fa ús majoritàriament de l’aigua subterrània. 

La recàrrega de les Unitats Hidrogeològiques es produeix, principalment, per processos 
d’infiltració directa de l’aigua de pluja, encara que també participen en aquest procés de 
recàrrega els retorns de l’aigua de reg, la infiltració de torrents i de les aigües residuals 
depurades i les pèrdues al llarg de la xarxa de distribució. 

Considerant la infiltració per precipitacions com la principal entrada d’aigua per la 
recàrrega de les Unitats, es presenten les dades de cada una d’elles: 

CODI UNITAT HIDROGEOLÒGICA 
SUP. 

PERMEABLE 
(km2) 

PRECIPITACIÓ 
MITJANA (mm/a) % INFILTRACIÓ RECÀRREGA 

(hm3/a) 

MALLORCA 

18.01 Andratx 34 600 20 4,1 
18.02 Deià 20 777 25 3,9 

18.03 Puig Roig 49 1120 30 16,4 
18.04 Formentor 44 729 20 6,3 

18.05 Almadrava 38 969 33 12,3 
18.06 Fonts de Sóller 80 1076 25 17,2 

18.07 Fonts 56 714 30 12 
18.08 S’Estremera 44 862 27 10 

18.09 Alaró 34 753 20 5,1 
18.10 Ufanes 43 1046 36 16,2 

18.11 Pla Inca-Sa Pobla 315 638 25 50 
18.12 Calvià 34 570 25 4,9 

18.13 Na Burguesa 40 481 30 5,8 
18.14 Pla de Palma 350 483 20 34 

18.15 Serres centrals 93 555 15 7,8 
18.16 La Marineta 144 628 20 18 

18.17 Artà 115 686 18 14,2 
18.18 Manacor 74 609 19 8,5 

18.19 Felanitx 55 511 17 4,8 
18.20 Marina de Llevant 138 520 20 14,4 

18.21 Pla Llucmajor-Campos 615 428 15 39,5 

TOTAL MALLORCA 2.415 590 
20,5 (MITJANA 

PONDERADA) 305,4 

TAULA III. Recàrrega de les principals Unitats Hidrogeològiques de Mallorca 
Font. Pla Hidrològic de les Illes Balears 

 

Si es tenen en compte la resta de processos i factors que influeixen en la seva 
recàrrega, els valors finals són els següents per al conjunt de l’illa: 

 INFILTRACIÓ 
PRECIPITACIÓ RETORN DE REG 

INFILTRACIÓ 
AIGÜES 

RESIDUALS 
INFILTRACIÓ 
TORRENTS 

PÈRDUA A 
TRAVÉS DE 

XARXA 
TOTAL FINAL 

MALLORCA 305,4 21,9 9,6 24,5 12,7 374,1 
TAULA IV. Recursos subterranis totals a Mallorca (hm3/any) 

Font. Pla Hidrològic de les Illes Balears 
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En realitat no es fa ús de tots aquests recursos subterranis, per tal d’evitar problemes de 
sobreexplotació o salinitizació; d’aquesta forma, un percentatge d’aquests valors inicials 
es destina a la sortida a la mar o a l’alimentació de manantials i zones humides. 

Malgrat aquesta és la situació real dels recursos disponibles per a l’ús humà, també és 
cert que una vegada per la mala qualitat de l’aigua emmagatzemada (per mala gestió) o 
per qüestions alienes com poden ser estar situats en una ubicació de difícil accés o pel 
fet que resulti excessivament difícil o costós posar en marxa el procés i els sistemes 
d’extracció, molts d’aquests recursos no són aprofitats al 100%. 

Per tant, la disminució de la qualitat de les aigües subterrànies o les dificultats per 
accedir-hi són dos dels factors a tenir molt en compte en la seva explotació com a 
recurs per a l’home. De fet moltes d’elles presenten problemes d’intrusió marina, risc 
d’explotació o alta vulnerabilitat a la contaminació: 

El fenomen de la intrusió marina és conseqüència de que les extraccions superen la 
recarrega de l'aqüífer i el buit generat és omplert per aigua procedent de la mar (a 
través d'aqüífers permeables) 

Les activitats que principalment suposen una pressió sobre el recurs aigua són: 

 Ús urbà (usos domèstics i activitats equivalents com turisme o comerç). 

 Ús industrial i energètics. 

 Ús en activitats agrícoles i ramaders. 

 Manteniment de jardins (domèstics, públics o privats) i camps de golf que no 
es reguin amb aigua regenerada. 

La sobreexplotació a la qual s’han vist sotmesos molts d’aquests aqüífers a partir dels 
anys 60 (per poder respondre a les necessitats de les noves explotacions agrícoles de 
reguiu i les generades a partir de l’expansió de la indústria turística i de l’increment de 
població, juntament amb les pròpies dels sectors agrícoles tradicionals), ha provocat 
problemes d’intrusió marina i de salinització en aquells més pròxims al mar i el descens 
dels nivells dels aqüífers més aïllats. 

Per una altra banda, la qualitat de les aigües subterrànies també disminueix de manera 
molt clara per problemes de contaminació. Poques activitats afecten directament als 
aqüífers, però si el nivell de contaminació sobre els torrents o el sòl és important, 
acabarà afectant a les aigües subterrànies. 

Les principals fonts de contaminació a les aigües són diverses: els adobs i els 
plaguicides utilitzats en agricultura, la infiltració de les aigües residuals urbanes o 
industrials no depurades, els excessos d’excrements derivats de les activitats 
ramaderes, els accidents puntuals en benzineres o dipòsits d’hidrocarburs, lixiviacio dels 
abocadors, ... 

En l’actualitat es pot dir que hi ha quatre punts especialment conflictius: 

- Pont d’Inca, amb un aqüífer molt salinitzat. 

- Serra de na Burguesa, també fortament salinitzat. 

- Aqüífer de la depressió de Campos, amb forta intrusió marina. 
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- Aqüífer del Pla d’Inca – Sa Pobla, fortament contaminat per nitrats, es 
especial destaquen les zones d’entre Sa Pobla i S’Albufera i el NO de 
Muro. 

 

5.1.6 Riscos  
(vegeu l’annex cartogràfic Mapa 04: Riscos) 

El Pla Territorial Insular de Mallorca delimita les zones de prevenció de riscos 
d’esllavissament, d’erosió, d’incendi i d’inundació (APR).  

La major part de la superfície de Mallorca presenta una baixa probabilitat de que s’hi 
produeixin processos erosius, sobretot a les àrees planes centrals. Les pèrdues de 
material es produeixen, per tant, a l’àrea de la Serra de Tramuntana, Artà i Serra de 
Llevant i al voltant dels punts més elevats del Pla de Mallorca (massís de Randa i altres 
punts alts de la Serra Central), i el perill d’erosió incrementa amb la pendent i s’agreuja 
a les àrees on s’ha dut a terme una mala gestió del sòl (rompuda de terrenys en 
pendent, desforestació o segellat de sòl, procés que afavoreix l’escorrentia i, per tant, 
l’erosió hídrica superficial). També es produeixen fenòmens de pèrdua de material als 
penya-segats de la costa de Llucmajor i Santanyí. 

En relació als esllavissaments, les àrees que presenten major probabilitat coincideixen 
en general amb les que presenten també altes taxes d’erosió, ja sigui per les 
característiques dels materials o pel pendent de la zona. Evidentment, el risc al Pla de 
Mallorca és baix excepte en els punts més elevats de la Serra Central, i les àrees més 
extenses on es poden produir aquests fenòmens més freqüentment i de forma més 
espectacular es localitzen a la serra de Tramuntana: les diferents tipologies de 
moviments de terra  que s’hi produeixen (despreniments rocosos, esllavissaments de 
roques que afecten fonamentalment a les calcàries liàsiques que constitueixen el 
principal esquelet de la Serra i moviments de sòls) estan lligats a la seva abrupta 
topografia, la complexitat geològica del terreny i als episodis de pluges torrencials. 

Finalment, la serra de Tramuntana i la zona d’Artà i Capdepera són les que presenten 
un risc més alt d’incendi, amb àmplies zones cobertes per carritxeres, formacions 
boscoses i garrigues. El risc alt és present als cims de la serra Central i de Llevant i a 
part de la Badia d’Alcúdia i part dels municipis com Santa Margalida, Maria o Petra. A la 
resta de l’illa el risc d’incendi s’associa a les masses forestals existents. 

 

5.1.7 Medi biòtic 
A continuació es fa una relació de les principals espècies vegetals i animals presents a 
Mallorca. Aquesta relació es fa en base a la seva pertinença als distints ecosistemes 
segons les descripcions contingudes a la bibliografia consultada. 

 

Hàbitats (vegeu l’annex cartogràfic Mapa 05: Hàbitats) 
Per a l’elaboració d’aquest punt dedicat a vegetació, s’ha fet servir la informació 
generada a partir del Pla Territorial Insular, el Mapa de Vegetació corresponent a les 
Directrius d’Ordenació Litoral de les Illes Balears i les dades contingudes en els 
documents editats per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat sobre espècies 
protegides i en perill. 
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A Mallorca es localitzen els cims més alts de les Illes, on es troben la major part dels 
tàxons endèmics florístics de la Comunitat Autònoma. Les principals comunitats 
vegetals de Mallorca i les espècies més destacables que es troben són: 

 
PRINCIPALS ASSOCIACIÓNS LOCALITZACIÓ ESPÈCIES DESTACABLES 

Clematido-Quercetum rotundifoliae Alzinar propi de zones baixes  

Cyclamini-Quercetum ilicis Alzinar propi de zones altes de muntanya Endemismes com el Cyclamen 
balearicum i Rhamnus ludovici-salvatoris 

Loto-Ericetum multiflorae Garriga pròpia de la Serra de 
Tramuntana i Artà  

Anthyllido-Teucrietum majorici Substituta de l’anterior a zones més 
càlides Endemismes com la Genista lucida 

Cneoro-Ceratonietum siliquae Matollars escleròfils de zones rocoses 
properes a la costa Endemismes com Arum pictum 

Aceri-Buxetum balearici Fragments dispersos a la zona més 
septentrional de la Serra de Tramuntana 

Taxus baccata, Primula vulgaris subsp. 
balearica, Ilex aquifolium var balearica... 

Smilaco-Ampelodesmetum Antigues àrees de bosc i matollar de les 
Serres que van ser cremades  

Teucrietum subspinosi Zones culminals de la Serra de 
Tramuntana 

Hypericum balearicum, Teucrium marum 
subsp. occidentale, Astragalus 

balearicus... 

Pastinacetum lucidae Zones culminals de la Serra de 
Tramuntana 

Hypericum balearicum, Teucrium marum 
subsp. occidentale, Astragalus 

balearicus... 
Brachypodietum retusi Comunitat herbàcia  

Hyparhenietum hirto-pubescins Comunitat herbàcia  
Comunitats pròpies de zones humides Torrents, llacunes litorals i albuferes  

Comunitats de salobrars Salobrars Alta diversificació del gènere Limonium 

Asparago-Juniperetum macrocarpae Comunitats ubicades després de la línia 
de dunes a la Badia d’Alcúdia 

Juniperus phoenicea subsp. macrocarpa, 
Dapne gnidium... 

Limonietum caprariensis Comunitats de roques litorals Diverses espècies del gènere Limonium 
amenaçades 

Launaetum cervicornis Comunitat de coixinets espinosos 
endèmics Launaea cervicornis 

Phagnaleto-Asplenietum glandulosi Pròpia de penya-segats orientats cap al 
sud, càlids i soleats 

Asplenium glndulosum, Micromeria 
filiformis... 

Hippocrepidetum belaricae Penya-segats orientats cap al nord Hippocrepis balearica, Genista majorica, 
Scabiosa cretica, Bupleurum barceloi... 

Potentillo-Pimpinetellum balearici Penya-segats de les montanyes més alts Sesleria insularis, Potentilla caulescens, 
Cephalaria balearica... 

Comunitat rupícola de Sibthorpia 
africana i Arenaria balearica 

Màxim desenvolupament a Mallorca; 
recobreix el fons de les encletxes dels 

penya-segats i parets rocoses 

Arenaria balearica, Carex rorulenta, 
Erodium reichardii, Sibthorpia africana... 

Medicago-Lavateretum arborae Illots que envolten Mallorca i Cabrera, 
així com alguns taluds marítims Medicago arborea subsp. Citrina 

TAULA V. Principals comunitats vegetals de Mallorca 
Font. Elaboració pròpia a partir de les DOT, de Bolòs1 i Llorens et al2 

A partir de les dades exposades anteriorment, es posa en evidència que existeixen una 
sèrie d’habitats on es localitzen la major part de les espècies amb interès 
conservacionista, ja sigui pel fet de ser endèmiques com per estar considerades 
amenaçades; els hàbitats on aquests tàxons estan localitzats resulten prioritaris des del 
punt de vista de la conservació. En general, els penya-segats, les dunes, les basses 
temporals i llits de torrents, els illots, els cims culminals i els alzinars són de primera 

                                                
1 De Bolòs, O. (1996) La vegetació de les Illes Balears. IEC, Barcelona. 
2 Llorens et al (2007) La vegetació de l’illa de Mallorca. Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears. 
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importància. En el medi marí, evidentment, destaquen les praderies de Posidonia 
oceanica. 

Les  plantes vasculars són el grup més conegut i estudiat. A Mallorca hi ha un total de 
1.348 espècies, de les quals 125 (un 9%) són endèmiques. 

Pel que fa a la protecció d’aquesta riquesa, a l’actualitat a les Illes Balears hi ha 107 
tàxons de flora protegits, entre el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades, el Catàleg 
Nacional, el Conveni de Berna, la Directiva Hàbitats i la UICN. 

També cal fer referència a un dels principals problemes que afecten a la flora de les 
illes, com són les espècies invasores. Entre els vegetals s’han detectat al voltant de 304 
espècies no natives; 42 d’aquestes espècies es poden considerar invasores i 38 
espècies mereixen actuacions importants.  

Els ambients més afectats per aquestes invasions són els torrents (amb 23 espècies no 
natives); les zones humides (només afectades per la canya Arundo donax però de 
forma molt important); costes rocoses, penya segats i sistemes dunars (amb 12 
espècies no natives) i voreres de camins i camps de conreu (amb 42 espècies no 
natives). 

Fauna  

Per a la redacció d’aquest apartat s’ha utilitzat la informació que apareix en el document 
tècnic editat per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat El Llibre Vermell dels 
Vertebrats de les Balears, el Catàleg Balear d’espècies amenaçades (2006), la 
informació del llibre La Fauna Endèmica de les Illes Balears (Pons i Palmer, 1996) i el 
Bioatles, també editat per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. 

Respecte als endemismes presents a les Balears, els estudis més complets assenyalen 
que hi ha uns 244 tàxons dels quals no hi ha dubtes taxonòmics ni corològics; encara 
que les espècies més reconegudes per la població en general són alguns vertebrats de 
gran valor com l’extint Myotragus balearicus, el ferreret (Alytes muletensis) o ocells com 
el virot (Puffinus mauretanicus), la gran majoria d’endemismes de les Illes són 
invertebrats. 

Però així com de la flora, el grup més estudiat són les plantes vasculars, en fauna 
destaquen els vertebrats; d’un total de 286 tàxons presents a les illes hi ha 5 espècies i 
60 subspècies endèmiques i un total de 32 tàxons amenaçats. 

 

Grup zoològic Tàxons presents Tàxons endèmics Espècies 
amenaçades 

Mamífers 
32 terrestres (inclou 16 
rates - pinyades i el vell 

marí és  extint). 
5 subspècies 4 

Ocells 

237 ocells amb àrea de 
distribució natural a les 

Balears. Només 107 
habituals. En total hi ha 
355 citades si s’inclouen 

les rareses. 

2 espècies (virot petit 
Puffinus 

mauretanicus, 
busqueret coallarga 
Sylvia balearica) i 3 

subespècies 

23 

Rèptils 13 (si s’inclou la tortuga 2 espècies 3 
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marina Caretta caretta) (sargantana de les 
Balears, a Mallorca i 
Menorca, Podarcis 

lilfordi amb 25 
subespècies) 

Cada una de les 
subespècies de 

sargantanes 
endèmiques 
també estan 
amenaçades 

Amfibis 4 1 (ferreret Alytes 
muletensis) 2 

Total vertebrats 286 5 espècies i 60 
subespècies  

TAULA VI. Espècies de vertebrats terrestres a Balears 
Font. Elaboració pròpia a partir de documents de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, sobre tot Viada3 

Tant importants són els esforços per a protegir espècie per espècie la riquesa 
faunística, com també ho és protegir l’hàbitat que ocupen. La relació entre espècies 
protegides i habitats protegits és molt significativa ja que a nivell d'aus cal destacar el 
paper de les zones humides en les espècies que realitzen migracions i les formacions 
càrstiques recullen nombrosos endemismes triglobis. 

Moltes dels invertebrats endèmics es localitzen en hàbitats poc modificats per l’home 
com les coves marines, on s’hi troben autèntics fòssils vivents invertebrats. Per una altra 
banda, en els illots que envolten les Illes principals s’ha produït un important fenomen 
de subespeciació d’alguns organismes. Altres hàbitats on és freqüent trobar 
endemismes de les són les basses d’aigua dolça i el litoral marí. Finalment, els cims de 
la Serra de Tramuntana de Mallorca poc antropitzats constitueixen un refugi per a 
alguns endemismes relativament poc coneguts (crustacis, coleòpters, aràcnids....) i pel 
ferreret. 

Un dels principals problemes que afecten a la fauna balear és el de les espècies 
invasores. D’entre les que hi trobem, cal destacar la tortuga de florida (Pseudemys 
scripta), el moix assilvestrat (Felix domestica), alguns invertebrats com la formiga 
argentina (Linepithema humile) i plagues com per exemple el perforador de les 
palmeres (Paysandisia archon). La gavina (Larus michaellis) no es podria considerar 
invasora, però degut a l’acció humana sobre el medi ha proliferat fins al punt d’envair 
hàbitats i nínxols ecològics d’altres espècies que actualment es troben en perill4.  

 

5.1.8 Espais naturals  
(vegeu l’annex cartogràfic Mapa 06: Espais Naturals) 

 

Xarxa Natura 2000 

La Xarxa Natura 2000 és una de les iniciatives més ambicioses en protecció d’hàbitats a 
nivell internacional. En ella s’integren els espais ZEPA (Directiva Aus 79/409(CEE) i els 
inclosos en la Directiva Hàbitats, coneguts com Llocs d’Importància Comunitària o LIC 

                                                
3 Viada, C.; 2006. Llibre vermell dels vertebrats de les Balears (3ªedició). Conselleria de Medi Ambient, 
Govern de les Illes Balears 
4 http://dgcapea.caib.es/pe/invasores.es.htm#

http://dgcapea.caib.es/pe/invasores.es.htm
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(92/43/CEE); una vegada la llista d’espais sigui completa, passaran a ser considerats 
Zones d’Especial Conservació (ZEC). 
En relació a Xarxa Natura 2000, a Mallorca hi ha 85 LICS i 35 ZEPA. Les superfícies 
combinades de LIC i ZEPA  en aquests moments per a l’illa de Mallorca són les 
següents: 

 Sup. Terrestre Sup. Marina Total 
Illes Balears 114.936,03 106.195,18 221.056,06 
Mallorca 74.008,36 65.496,09 139.504,45 

TAULA VII. Superfície de la Xarxa Natura 2000 de l’illa de Mallorca. En hectàrees 

Font: Conselleria de Medi Ambient 

La Xarxa Natura 2000 a Mallorca ocupa una superfície de 139.504,45 hectàrees 
terrestres i marines5. Aquesta Xarxa inclou, en general, totes les zones d’interès natural 
existents a les nostres illes, inclosos els espais protegits.  

Les diferents zones afectades per les ementades directives a Mallorca són les següents: 

 
LIC 
Badies de Pollença i Alcúdia ES5310005 
Es Galatzó - S'Esclop ES5310008 
Puig de Sant Martí ES5310015 
Fita del Ram ES5310026 
Es Binis ES5310028 
Na Borges ES5310029 
Costa de Llevant ES5310030 
Serral d’en Salat ES5310076 
Es Rajolí ES5310077 
De Cala de ses Ortigues a Cala Estellencs ES5310078 
Puig de na Bauçà ES5310079 
Puigpunyent ES5310080 
Port des Canonge ES5310081 
S'Estaca - Punta de Deià ES5310082 
Es Boixos ES5310083 
Torre Picada ES5310084 
Moncaire ES5310085 
Monnàber ES5310086 
Bàlitx ES5310087 
Gorg Blau ES5310088 
Biniarroi ES5310089 
Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena ES5310090 
Mossa ES5310091 
Muntanyes de Pollença ES5310092 
Formentor ES5310093 

                                                

http://www.xarxanatura.es/
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Cala Figuera ES5310094 
Can Picafort ES5310095 
Punta de n'Amer ES5310096 
Àrea Marina Costa de Llevant ES5310097 
Cales de Manacor ES5310098 
Portocolom ES5310099 
Punta de Ras ES5310100 
Randa ES5310101 
Xorrigo ES5310102 
Àrea Marina Cap de Cala Figuera ES5310103 
LIC i ZEPA 
Es Trenc - Salobrar de Campos ES0000037 
S'Albufera de Mallorca ES0000038 
Costa Brava de Mallorca ES0000073 
Cap de Cala Figuera ES0000074 
La Victòria ES0000079 
Cap Vermell ES0000080 
Cap Enderrocat - Cap Blanc ES0000081 
Arxipèlag de Cabrera ES0000083 
Mondragó ES0000145 
Sa Dragonera ES0000221 
La Trapa ES0000222 
Sa Costera ES0000225 
L'Albufereta ES0000226 
Muntanyes d'Artà ES0000227 
Cap de ses Salines ES0000228 
Puig des Castell; Muntanyes de Pollença ES0000383; ES5310092 
Es Teix ES5310009 
Comuna de Bunyola ES5310010 
Cimals de la Serra ES5310027 
ZEPA 
Sa Foradada ES0000223 
Muleta ES0000224 
Mola de Son Pacs ES0000377 
Puig des Boixos ES0000378 
Puig de ses Fites ES0000379 
Puig de s'Estremera ES0000380 
Puig Gros ES0000381 
Alaró ES0000382 
Puig des Castell ES0000383 
Pla de sa Mola ES0000439 
Des Teix al puig de ses Fites ES0000440 
D'Alfàbia a Biniarroi ES0000441 
De la serra de s'Esperó al Penyal Alt ES0000442 
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TAULA VIII. Llistat d’espais de la Xarxa Natura 2000 a Mallorca 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la Conselleria de Medi Ambient 

Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) 
En aquesta llei s’estableixen diferents categories d’espais naturals protegits en funció 
dels béns i valors que es pretén protegir. Així les categories establertes que afecten a 
Mallorca són: 

1. Parcs Naturals 
Parcs Naturals 

Zones Ha % 
Albufera d’Alcúdia 1.646,5 40,07 
Mondragó 781,13 19.01 
Llevant 1.407,.1 34,24 
Sa Dragonera 274,27 6,68 
Total 4.109 100 

TAULA IX. Superfície dels Parcs Naturals de Mallorca 
Font: Elaboració pròpia 

2. Paratge Natural de la Serra de Tramuntana 

El Pla d’Ordenació de recursos Naturals de la Serra de Tramuntana va ser aprovat pel 
Decret 19/2007 (BOIB num 54 EXT de l’11 d’abril). S’establiren d’aquesta forma, 4 
categories d’ús, que es distribueixen de la següent manera: 

PORN Serra de Tramuntana 
Zones Ha % 

Zones d’ús compatible 25.661,9 40,72 
Zones d’ús general 3.893,29 6,18 
Zones d’ús limitat 31.585,8 50,12 
Zones d’exclusió 1.878,49 2,98 
Total 63.019,48 100 

TAULA X. Zonificació del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana 
Font: Elaboració pròpia 

3. Reserves Naturals. Aquestes àrees territorials allotgen uns enclavaments, formacions 
geomorfològiques i hàbitats amb masses forestals i espècies florístiques i faunístiques 
que cal conservar.  

Reserves Naturals 
Zones Superfíce (Ha) % 

Reserves naturals integrals de la Serra de 
Tramuntana 58,20 1,45 

Reserves naturals especials de la Serra de 
Tramuntana 3.455 86,6 

Reserva natural des Cap Ferrutx 251,65 6,3 
Reserva natural des Cap des Freu 13,22 0,33 
Reserva natural especial de s’Albufereta 211,43 5,29 
Total 3.989,5 100 

TAULA XI. Superfície de les Reserves Naturals de Mallorca 
Font: Elaboració pròpia 

4. Monuments naturals: són espais o elements de la naturalesa constituits per 
formacions de notòria singularitat, raresa o bellesa, que mereixen una protecció 
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especial. A Mallorca hi trobam els monuments naturals del Torrent de Pareis i de les 
Fonts Ufanes de Gabellí  

 

5.1.9 Paisatge  
L’illa de Mallorca compta amb un patrimoni paisatgístic singular i molt divers, 
especialment tenint en compte la seva dimensió reduïda al tractar-se d’un territori 
insular. El seu paisatge mediterrani es veu enriquit per la seva estructura 
geomorfològica amb elements molt contundents  com són la Serra Tramuntana, les 
Serres de Llevant, les grans Badies del nord i del sud de l’illa, el Pla i altres fites 
singulars com són el massís de Randa.  

Per altra banda, cal ressaltar la presència de microtopografies que diversifiquen encara 
més les estructures paisatgístiques de l’illa creant múltiples patrons. Aquesta diversitat 
es veu reflectida també en la identitat que s’ha construït al voltant de les particularitats 
territorials i les dinàmiques tant històriques com a recents que han marcat l’illa de 
manera global i també local. 

Pel que fa a la transformació del paisatge de l’illa, l’activitat agrícola tradicional ha 
transformat i configurat de manera transcendent el seu paisatge al llarg dels segles. De 
fet, gran part dels elements paisatgístics més valorats deriven d’aquesta activitat: les 
marjades, les infraestructures hidràuliques, la forma del parcel·lari, les rutes i els camins 
rurals, les cases de pagès, les possessions, etc. No obstant això, al llarg de la història 
més recent, podríem dir que la pressió de l’activitat turística (inclòs el turisme 
residencial) ha generat grans transformacions en el paisatge de l’illa, amb grans 
impactes, molt especialment a la franja litoral, tot i que les noves dinàmiques que 
s’estan generant al voltant del turisme, tant per la millora de la mobilitat  com per les 
noves formes d’allotjament, fan que aquesta pressió comenci a tenir efecte també cap 
als paisatges de l’interior de l’illa.  

Unitats Paisatgístiques 
Pel que fa a la definició de les unitats de paisatges del diferents sistemes turístic 
territorials, es prenen com a punt de partida les 9 grans unitats de paisatge de l’illa que 
es defineixen al Pla Territorial de Mallorca: 

- UP1 Serra Nord i la Victòria. 

El PTI distingeix en aquesta unitat tres zones segons l’altura (culminal, mitjana i 
litoral) i tres zones segons la situació geogràfica  (nord, centre, sud). La qual 
cosa dóna lloc a 9 subunitats.  

Litoral nord: Formentor, Cala de Sant Vicenç, Cap Pinar (La Victòria).  

Litoral centre: Cala Tuent, Port de Sóller, Port de Valldemossa.  

Litoral sud: Banyalbufar, Port d’Andratx, sa Dragonera.  

Mitjana nord: Vall d’en March, Ternelles, Vall de l’Aixarell.  

Mitjana centre: Lluc, embassaments, Valldemossa.  
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Mitjana sud: Esporles, Puigpunyent, Galilea.  

Culminal nord: Tomir, Puig Roig, Puig Caragoler.  

Culminal mitjà: Puig Major, Massanella, l’Ofre.  

Culminal sud: Teix, Serra de Planissi, Galatzó.  

- UP2 Xorrigo, Massís de Randa, part sud de les Serres de Llevant i Puig de 
Bonany. Aquesta unitat, definida pel PTI, abasta les zones muntanyoses que 
ocupen la part central de l’illa, des de Xorrigo a Ponent, passant pel Massís de 
Randa i Bonany al pla, fins a Sant Salvador i Santueri a llevant. 

- UP3 Badies del Nord. Aquesta unitat paisatgística queda definida per les 
badies de Pollença i Alcúdia. Estenent-se des del torrent de na Borges al sud-est 
fins al Port de Pollença al nord-oest. Es tracta d’una unitat litoral amb importants 
centres turístics (Port de Pollença, Port d’Alcúdia, Can Picafort) que a la vegada 
inclou les dues principals zones humides de l’illa s’Albufereta i s’Albufera. 

- UP4 Badia de Palma i Pla de Sant Jordi. Aquesta unitat definida en el pla 
territorial inclou àrees molt urbanitzades, tant al litoral com a l’interior (a l’àrea 
metropolitana de la ciutat). Al litoral i als dos costats de la ciutat hi ha els centres 
turístics de Calvià i de la Platja de Palma. A la part central de la badia s’hi troba 
el nucli antic i amb zones com el Passeig Marítim, Terreno, Molinar/Cala Gamba, 
que presenten exemples d’arquitectura anterior al turisme de masses que 
començà als anys seixanta. Cap a l’interior es troben l’eixample de la ciutat, fins 
a la via de cintura, així com les àrees suburbanes i polígons industrials a una 
franja exterior a aquesta via de cintura. En aquesta àrea suburbana s’hi troben 
pobles dormitori com Gènova, sa Vileta, Son Roca, Son Sardina, Son Espanyol. 
Finalment, aquesta unitat integra el Pla de sant Jordi, zona de cultius intensius i 
hortes. 

- UP 5 Península d’Artà. Aquesta unitat queda integrada per tres àmbits: les 
muntanyes d’Artà, dominades per càrritx i pràcticament sense masses arbòries, 
al centre l’àrea plana d’Artà i voltants amb les principals poblacions tradicionals i 
terres de conreu, i a la costa a l’est, el litoral turístic.   

 - UP6 Llevant. Aquesta unitat recull la costa de oriental i les serres de Llevant 
de menor altura. Al litoral hi ha importants centres turístics com Cala Millor, Cala 
d’Or, Cales de Mallorca... entre espais litorals naturals que es conserven verges. 
Cap a l’interior hi ha entorns rurals amb llogarets com Son Carrió o Son Macià, i 
nuclis més grans com Sant Llorenç o Felanitx. El gran centre urbà de la UIP és 
Manacor. 

- UP7 Migjorn. Conserva importants zones litorals naturals com es Trenc, cap de 
ses Salines o Mondragó. Els centres turístics són més petits que a altres indrets i 
alguns principalment residencials (s’Estanyol, sa Ràpita, Colònia de Sant Jordi, 
Cala Santanyí. Cap a l’interior de la unitat es poden distingir dues subunitats: la 
Marina de Llucmajor (zona extensa de vegetació natural, principalment 
arbustiva) i les zones rurals entorn als pobles de Llucmajor, Campos, Santanyí i 
ses Salines. 
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- UP8 Raiguer. Integra des de la falda meridional de la Serra de Tramuntana fins 
a zones més planes al sud de les poblacions (Santa Maria, Consell, 
Binissalem...). Aquesta unitat integra també l’horta de Muro i sa Pobla i el gran 
centre urbà d’Inca. 

- UP9 Pla. Constitueix un paisatge rural homogeni a l’interior de Mallorca. Es 
distingeix una àmbit al nord-oest i oest dominat pel cultiu d’arbres de secà (Santa 
Eugènia, Sencelles, Costitx, Llubí...) i un altre a l’est i sud-est dominat per argiles 
blanques apropiades pel conreu de cereals (Algaida, Porreres, Petra, Santa 
Margalida, Sineu...).  

Per a la identificació i definició de les unitats de paisatge que composen cada sistema 
turístic territorial, es creuen diferents variables com són la forma física del territori, 
diferenciant la part litoral; els usos i cobertes del sòl; les dinàmiques dels assentaments i 
les infraestructures, reconeixent especialment la dinàmica turística; i els trets identitaris 
vinculats a lloc en concret dintre de l’illa. 

 

5.1.10 Usos del sòl  
(vegeu l’annex cartogràfic Mapa 07: Usos del sòl) 

Com es pot observar a les taules adjuntes, a Mallorca la cobertura amb major superfície 
es l’agrícola, amb un 56,34% del total de l’illa. Pràcticament el 36% està coberta per 
masses forestals o espais oberts amb vegetació baixa natural; el 6,6% són superfícies 
artificials i només el 0,73% són zones humides.  

D’entre les zones agrícoles destaquen els camps d’arbrat de secà (ametllers, 
garrovers,...). Pel que fa a les àrees que encara conserven la vegetació natural, són els 
boscos els que destaquen per sobre de la resta, amb un 17% de la superfície de 
Mallorca. Finalment, esmentar que l’ús urbà i l’ús urbà en sòl rústic són els dos usos de 
sòl que més han incrementat en els darrers anys. Si se compara la superfície que 
ocupava el sòl artificialitzat entre els anys 1956 i el 2012, es veu que han passat del 
1,35 i al 6,6% respectivament. 

La Serra de Tramuntana és la zona on es poden trobar més àrees on es conserva la 
cobertura vegetal original, juntament amb les Serres de Llevant la península d’Artà i les 
Serres Centrals – Marina de Llucmajor. La zona humida més important és s’Albufera 
d’Alcúdia, mentre que les zones que tenen més cobertura agrícola de reguiu són, 
destacant per la superfície, Sa Pobla, Sant Jordi i Campos; mentre que a la resta de l’illa 
hi predominen els cultius de secà. 
 

 

  1956 1973 1995 2000 2006 2012 

MALLORCA % % % % % % 

TOTAL SUPERFÍCIES ARTIFICIALS 1,35 2,67 5,16 5,48 6,40 6,60 

Terra cultivable 16,83 15,84 15,88 15,78  16,95 
Cultius permanents 45,39 45,43 43,47 43,34  39,38 
TOTAL ZONES AGRÍCOLES 62,22 61,27 59,35 59,12 56,52 56,34 
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Boscos 15,84 15,73 15,18 15,12  17,00 
Garrigues 12,3 11,99 11,91 11,86  8,70 
Carritxeres 7,59 7,63 7,71 7,73  10,64 

TOTAL ZONES FORESTALS I ESPAIS 
OBERTS 35,73 35,35 34,8 34,71 36,36 36,34 

TOTAL ZONES HUMIDES 0,7 0,71 0,69 0,69 0,73 0,73 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

TAULA XII. Percentatges d’ús del sòl a Mallorca 1956, 1973, 1995, 2000 
Font: Elaboració pròpia 

 

 
GRÀFIC 1 .          Ús del sòl a Mallorca 1956, 1973, 1995, 2000, 2006, 2012 

Font: Elaboració pròpia 
 

5.1.11 Població 
Per a l’elaboració d’aquest capítol, s’han fet servir dues fonts d’informació: l’Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

A l’any 2015 Mallorca tenia 859.259 habitants, dels quals 425.301 eren homes i 433.988 
eren dones. Per procedència, del total de població resident a Mallorca, 715.648 són 
espanyols i 143.641 estrangers segons dades del Padró. Mallorca concentra el 77’8 % 
de la població de les Illes Balears. La seva densitat de població és de 236 
habitants/km2, situant-se per damunt de la mitjana de les Illes Balears (221 
habitants/km2). 

Pel que fa a l’evolució demogràfica de Mallorca, aquesta presenta una tendència de 
creixement i en el darrer període de 24 anys, entre els anys 1991 i 2015, la població ha 
passat de 568.065 a 859.259 habitants. És a dir, en 24 anys la població ha incrementat 
en uns 291.194 habitants, la qual cosa suposa un increment percentual d’un 51,2%. 

 



 
 
 

   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

 

 Document Inicial Estratègic                               37 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
730.778 753.584 758.822 777.821 790.763 814.275 846.210 862.397 869.067 873.414 876.147 864.763 858.313 859.289 

TAULA XIII. Evolució demogràfica a Mallorca 
Font: Elaboració pròpia a partir de la consulta del Padró municipal (IBESTAT) 

En l’actualitat la població de Mallorca es concentra principalment al municipi de Palma 
(46,42% del total), altres municipis com Calvià (5,86%), Manacor (4,67%), Marratxí 
(4,16%) i Llucmajor (4,03%) també concentren una part important de la població illenca. 

En relació a l’estructura demogràfica per sexes, es mostra una certa similitud entre 
nombres absoluts d’homes i de dones. Al 2015 hi havia 425.301 homes i 433.988 
dones. Això no obstant, la distribució per edats d’ambdós sexes és diferent, amb 
predomini d’homes a la base i les franges de mitjana edat i predomini de les dones a la 
part alta de la piràmide (en edats avançades). Per edat, un 20,53% són joves (menys de 
19 anys), un 63,9% són població adulta (entre 20 i 64 anys) i un 15,5% són gent gran.  
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GRÀFIC 2 .          Piràmide de població de Mallorca 2015 

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT 

Quant a l’origen de la població, 497.328 (57,87 %) són nascuts a Balears, 178.888 
(20,81%) a altres comunitats autònomes de l’estat espanyol i 183.073 (21,3%) a 
l’estranger. En comparació amb el conjunt de Balears, s’observa una major importància 
de la població autòctona que se situa en un 55,6% pel conjunt de la comunitat. 

Els dos fenòmens migratoris que han caracteritzat l’evolució demogràfica des dels anys 
60 han tingut especial importància a Mallorca, per això el percentatge de població 
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nascuda fora de les Illes és tan elevat: tan sols el 57,87 % de la població ha nascut a 
Balears. 

El primer fenomen migratori rellevant a la demografia mallorquina foren les gran 
migracions procedents d’altres indrets de l’estat, que s’inicien de forma intensa als anys 
60 i que es mantenen fins als 80; segons les dades aquí presents, més del 21% de la 
població prové d’una altra comunitat autònoma. 

El segon gran fenomen migratori començà a mitjans dels anys 90 i es caracteritzà per 
l’afluència d’immigrants estrangers, ja siguin de l’UE, Europa de l’est, Àfrica o Amèrica. 
De nou, les Balears, i Mallorca en particular, són un lloc d’immigració per damunt de la 
mitjana de l’Estat. Els estrangers a les Illes són principalment originaris d’Europa 
(comunitària i extracomunitària), d’Amèrica del Sud i, a bastanta distància, del nord 
d’Àfrica.  

 

5.1.12 Habitatge 
Els habitatges s’han convertit amb un allotjament turístic més a la darrera etapa 
turística, a partir de la dècada de 1990. Una primera aproximació al parc d’habitatges de 
l’illa ens ve donat pel seu volum i per la tipologia d’aquests habitatges. A Mallorca, 
segons el cens de 2011 hi havia 452.660 habitatges distribuïts per tipologies segons es 
pot veure a la següent taula: 

 

Tipus Habitatges 

Habitatges Familiars 452.522 

Habitatges principals 335.878 

Habitatges secundaris 60.990 

Habitatges buits 55.654 

Habitatges col·lectius 138 

TOTAL 452.660 

TAULA XIV. Habitatges de Mallorca, segons tipologia.  
Font. Cens de 2011. 

Com es pot observar el percentatge més elevat és el d’habitatges principals, però hi ha 
un 14% dels habitatges que són secundaris i 12% de buits.  

En el mapa que s’introdueix a continuació es pot veure per seccions censals quines són 
les zones de l’illa de Mallorca, amb una quantitat superior d’habitatges secundaris, que 
coincideixen principalment amb zones turístiques residencials. Badia de Pollença, Port 
d’Alcúdia, Can Picafort, Son Serra, s’Illot-sa Coma, Cales de Mallorca, sa Ràpita, Santa 
Ponça, Costa de la Calma, Peguera, Port d’Andratx, són les zones amb més volum 
d’habitatges secundaris. 
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GRÀFIC 3 .          Volum d’habitatges secundaris per seccions censals. 

Font. Elaboració pròpia a partir de Cens de 2011 (INE). 

Segons l’any de construcció la majoria dels habitatges de l’illa s’han construït a partir de 
la dècada de 1970. Les dues dècades de major construcció d’habitatges varen ser la de 
1970, posterior al primer gran boom turístic, i la de 2000, amb la bimbolla immobiliària 
anterior a la crisi de 2008. 
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GRÀFIC 4 .          Habitatges segons any de construcció.  

Font. Elaboració pròpia a partir de Cens de 2011 (INE). 
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5.1.13 Economia 
Segons dades de l’Anuari Estadístic Municipal de la Direcció General d’Ocupació i 
Economia la taxa d’atur a Mallorca ha augmentat des de 2006 fins al 2013, situant-se en 
un 13,5% sobre la població potencialment activa, xifra lleugerament superior a la que es 
registra pel conjunt de les Illes Balears 13,43%. Essent més elevat en el cas de les 
dones (7,11%) que en el dels homes (6,38%). 

En base a les dades que s’han obtingut de l’Anuari Econòmic de la Caixa, pel que fa a 
les activitats econòmiques presents a l’illa cal destacar la importància que tenen totes 
aquelles vinculades al món de la construcció ja que de les 15.384 activitats 
considerades industrials, 11.180 es relacionen directament o indirectament amb la 
construcció. Això no obstant, entre els anys 2007 i 2012 el sector d’activitats industrials 
ha disminuït en un 17,4%. 

 
  MALLORCA  

Activitats industrials (indústria i construcció) 15.384 

Activitats industrials: indústria 4.204 

Energia i aigua 319 

Extracció i transf min, energ i deriv, ind química 394 

Indústria tranf metalls, mec. precisió 1.228 

Indústria manufacturera 2.263 

Construcció 11.180 

Variació mitjana activitat industrial 2007-2012 (%) -53,8 

Activitat comercial, engròs 2.637 

Matèries primeres agràries, aliments, begudes i tabac 986 

Tèxtils, confecc, calçat i art cuiro 196 

Productes farmac. Perfum i manteniment de la llar 219 

Comerç a l'engròs d'art consum durador 482 

Comerç engròs interindustrial 82 

Altre comerç engròs interindustrial 450 

Altre comerç engròs no especificat 222 

Variació mitjana activitats comercials engròs 2007-2012 (%) -61,5 

Activitats comercials detall 13.559 

Total Alimentació 3.594 

Total no alimentació  9.049 

Comerç mixt i altres 916 

Variació mitjana d’activitats comercials detall 2007-2012 (%) -53,1 

Activitats restauració i bars 6.583 

Variació mitjana activitats restauració i bars 2000-2007 (%)  -57,9 

Índex industrial 1.061 

Índex comercial engròs  1.528 

Índex comercial detall  1.823 

Índex restauració i bars 2.354 

Índex turístic  9.086 

Índex activitat econòmica  1.601 

TAULA XV. Índexs econòmics per a l’illa de Mallorca (2012). 
Font: Anuari econòmic de la Caixa 2013 

Els índexs industrial, comercial, de restauració i bars i turístic són índexs comparatius de 
la importància econòmica d’un sector concret a un lloc. S’elabora en funció de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques i reflecteix el pes relatiu (en tant per cent mil) respecte al total 
estatal. L’índex d’activitat econòmica fa referència al total d’activitats econòmiques 
empresarials i professionals. 
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Segons dades disponibles del Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 
29/03/2016), a Mallorca existien 9.084 establiments d’oferta complementària, això és, 
restaurants, bars, cafeteries i altres similars (incloses discoteques).  

L’evolució dels establiments d’oferta complementària va tenir una tendència a la baixa 
durant els anys entre 2007 i 2012, que va afectar principalment als municipis 
residencials, que varen veure com molts establiments varen tancar. Segons dades de 
l’anuari econòmic de “La Caixa” de 2013, hi havia 6.583 activitats de restauració i bars, 
front a les 8.656 de 2007, això implica una reducció del 23%. Les xifres següents de 
variació per municipis mostren el fet que els municipis turístics varen aguantar millor la 
crisi i no s’hi varen tancar tants d’establiments d’oferta complementària. 

 

Municipi 
Variació activitats 
restauració i bars 
07-12 (%) 

Municipi 
Variació activitats 
restauració i bars 
07-12 (%) 

Alaró -16,7 Maria de la Salut -30,0 
Alcúdia -20,6 Marratxí -13,6 
Algaida -38,9 Montuïri -51,6 
Andratx -15,7 Muro -27,6 
Artà -29,5 Palma -11,5 
Binissalem -18,8 Petra -63,6 
Búger -57,1 Pobla (Sa) -21,1 
Bunyola -21,2 Pollença -18,3 
Calvià -8,4 Porreres -12,0 
Campanet -33,3 Puigpunyent -42,9 
Campos -29,7 Salines (Ses) -21,9 
Capdepera -13,5 Sant Joan -44,4 
Consell -58,3 Sant Llorenç des Cardassar -26,2 
Costitx -25,0 Santa Eugènia -54,5 
Esporles -15,8 Santa Margalida -20,5 
Felanitx -22,8 Santa María del Camí -22,5 
Ferreries -48,8 Santanyí -18,5 
Inca -23,2 Selva -55,0 
Lloret de Vistalegre -44,4 Sencelles -57,1 
Lloseta -29,2 Sineu -48,7 
Llubí -46,2 Sóller -14,1 
Llucmajor -13,6 Son Servera -23,3 
Manacor -16,9 Valldemossa -50,0 
Mancor de la Vall -63,6 Vilafranca de Bonany -55,0 

TAULA XVI. Oferta complementària. Variació entre els anys 2007-2012.  
Font: Anuari econòmic de la Caixa 2013. 
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Sectors econòmics 
Una altra manera d’apropar-nos a la situació econòmica de Mallorca és analitzar la 
distribució d’ocupació per sectors econòmics. Les dades per a la confecció d’aquest 
punt s’han extret de l’IBESTAT. Amb aquesta informació i a manera de síntesi es 
conclourà aquest apartat de sectors econòmics. 

TAULA XVII. Distribució de l’ocupació de Mallorca per sectors econòmics (2015).  
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IBESTAT 

A escala insular, el sector terciari concentra un 85% dels assalariats a la Seguretat 
Social (mitjana anual). Aquest sector inclou activitats turístiques, de restauració i oci, 
administratives, comercials i de transport.  

Pel que fa al sector secundari, destacar que la construcció és l’activitat que més treball 
va generar a l’any 2015, procurant ocupació a un 8% de la població assalariada. 
L’agricultura només representa un 0,35% dels assalariats. 

Sector primari 
Aquest sector té molt poca importància dins del conjunt de l’economia illenca, amb un 
0,35% de població dedicada al sector agrícola–pesquer.  

Si bé això no repercuteix de forma rellevant en la seva economia, sí que resulta 
fonamental per entendre el paisatge i la morfologia de Mallorca.  

Sector secundari 
Dins el sector secundari, el subsector més important és el de la construcció amb gairebé 
un 10% de tots els afiliats de la seguretat social en el darrer trimestre del 2015 però 
patint fluctuacions dins del mateix any. La resta d'activitats relacionades amb el sector 
secundari sumaren un total d'un 6,36% del total dels afiliats.  

Sector terciari 
El sector terciari és, com també ocorre a nivell de Comunitat Autònoma, el que té més 
pes en l’economia i, per tant, acumula un major nombre d’afiliats. En el cas de Mallorca, 
aquests suposen un  85,15% del total.  

L'activitat terciària predominant és el comerç minorista existint 13.559 comerços en tota 
l’illa. A aquest el segueixen les activitats de restauració i bars amb un total de 6.583 
establiments. També existeixen 2.637 comerços majoristes.  

 Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Quart trimestre Mitjana anual 

 N. Afiliats %sobre 
total N. Afiliats %sobre 

total N. Afiliats %sobre 
total N. Afiliats %sobre 

total N. Afiliats %sobre 
total 

Agricultura-
ramaderia-pesca 928 0,40% 917 0,32% 897 0,32% 821 0,38% 891 0,35% 

Indústria 16074 6,93% 16492 5,72% 16231 5,81% 15659 7,34% 16114 6,36% 

Construcció 22811 9,83% 19636 6,81% 18802 6,73% 21121 9,90% 20593 8,13% 

Serveis 192294 82,85% 251093 87,14% 243515 87,14% 175768 82,38% 215668 85,15% 

Total 232107 100,00% 288138 100,00% 279445 100,00% 213369 100,00% 253265 100,00% 
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5.1.14 Infraestructures i equipaments 
Abastament d’aigua 
Els valors de consum i subministrament d’aigua es varen mantenir estables des de l’any 
2000 fins al 2012, pel conjunt de l’illa. Les dades de subministrament es mantingueren 
entorn als 100.000.000 de m3 anuals i les de consum prop dels 80.000.000 de m3 
anuals. Durant els primers anys del segle XXI s’intuïa una certa tendència a l’alça, però 
a partir de 2004 les xifres s’han mantingut estables i amb una certa tendència a la baixa.  

Els dos municipis amb un consum i subministrament d’aigua superior en nombres 
absoluts són Palma i Calvià, amb molta diferència per sobre de la resta de municipis. En 
nombres relatius, els municipis que tenen un major consum són Marratxí i Bunyola, a 
l’àrea metropolitana de Palma, i tres municipis turístics, com Calvià, Santanyí i Son 
Servera. La resta de municipis turístics tenen majoritàriament consums entre 40 m3 i 60 
m3 any, per tant un terme mig. Fins i tot alguns municipis turístics més residencials 
presenten consums inferiors com Pollença o Artà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC 5 .          Consum d’aigua (m3) per plaça i any. 2012.  
Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció General de Recursos Hídrics 

La sobreexplotació es produeix quan s’extrau d’un aqüífer o massa d’aigua més recurs 
que el que li arriba de forma natural. Aquesta sobreexplotació sol detectar-se amb la 
davallada de nivells.  

A Mallorca el 35,9% de les masses d’aigua estan sobreexplotades. La taula següent 
amb dades de 2011, mostra la situació de les masses d’aigua d’acord amb el seu 
balanç hídric. Es mostra el percentatge d’aigua extreta d’acord amb les entrades reals. 
Una massa d’aigua amb més d’un 90% d’aigua extreta, significa que està en un perill 
molt important de buidar-se o salinitzar-se, i que la pressió extractiva ha de minvar. 
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% volum extret Masses d’aigua 
<15-30 22 
30-75 19 
75-90 5 
90->150 18 
 64 
% perill real 35,9 

TAULA XVIII. Situació de les Masses d’Aigua en quant a les extraccions d’aigua. % volum extret 
respecte volum disponible (situació real). Mallorca 2011.  
Font: Direcció General de Recursos Hídrics 

La qualitat de les aigües és fonamental per les seves funcions, tant naturals com 
artificials. Les principals pressions que es produeixen són: sobreexplotació, salinització i 
contaminació per matèria orgànica i adobs, que incrementen el nivell de nitrats a les 
aigües subterrànies. 

La salinització és una característica química de les aigües, però és reflex directe d’una 
sobrepressió sobre el recurs aigua subterrània a un aqüífer concret. La salinització dels 
aqüífers és un altre senyal de que un aqüífer està massa explotat.  

La taula següent mostra el grau de salinització i contaminació a les masses d’aigua.  
 

 Masses d’aigua 
Sense problemes 37 
Clorurs més nitrats 4 
Nitrats 5 
Clorurs 18 
 64 
%  contaminats 14,06 
% salinitzats 37,5 

TAULA XIX. Situació de les Masses d’Aigua en quant a la qualitat.  
Font: Direcció general de recursos hídrics 

Energia 
El consum d’energia elèctrica a l’illa de Mallorca es va mantenir relativament estable, 
com es desprèn de les dades de consum proporcionades per REE. Els anys 2013 i 
2014 el consum va ser relativament inferior, i al 2015 s’incrementà arribant als mateixos 
nivells del 2012. 

2012 2013 2014 2015 
4.201.833,9 4.068.723,0 4.069.637,1 4.218.051,5 

TAULA XX. Evolució anual del consum d’energia (MWh) a subestacions. 2012-2015.  
Font: Elaboració pròpia a partir REE. 

Aquest consum d’energia però presenta importants oscil·lacions o variacions 
estacionals, vinculades a l’ús d’aparells de calefacció a l’hivern i de refrigeració a l’estiu i 
sobretot vinculades a l’activitat turística. Així, i tal com es pot observar a la següent 
gràfica es produeixen màxims de consum als mesos d’hivern i als mesos d’estiu, per bé 
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que aquests segons són molt més destacats, atès que es combina l’ús d’energia per 
aparells d’aire condicionat amb l’ús d’energia per part de l’activitat turística. 
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GRÀFIC 6 .          Evolució mensual del consum d’energia (MWh). 2012-2015.  

Font: Elaboració pròpia a partir REE. 

Segons dades de consum facturat per GESA ENDESA disponibles a l’IBESTAT, el 
consum d’energia elèctrica es va anar reduint durant la crisi, i s’aprecia una reactivació 
del consum al 2015. A la gràfica de l’evolució per mesos es pot apreciar l’increment al 
darrer any, que va afectar de manera important a la punta de l’estiu, tant per a l’ús 
residencial, com per a l’ús d’hosteleria.  
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GRÀFIC 7 .          Evolució de l’energia facturada per usos. Mallorca, 2010-2015.  
Font: Elaboració pròpia a partir d’IBESTAT. 

 
El sistema energètic de  Mallorca consta de les següents centrals: 
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- Alcúdia II (Es Murterar), central de vapor que fa servir majoritàriament carbó en 
4 dels seus 6 grups. Els dos grups restants es fan servir amb gasoil. A dia d’avui 
la central d’Alcúdia encara consumeix quasi el 60% de tota l’energia necessària 
per generar energia elèctrica a les Illes Balears. 

- Son Reus (Palma). A partir de l’any 2000 comencen a incorporar-se els primers 
grups de producció elèctrica a Son Reus, nou emplaçament previst al Pla 
Director Sectorial. Des d’aleshores aquesta central ha experimentat un fort 
creixement pel que fa a potència instal·lada.  Actualment compta amb 612 MW 
de potència en 11 grups de producció. És de destacar que aquests grups estan 
basats en la nova tecnologia de cicle combinat, el més eficient del mercat i estan 
dissenyats per funcionar amb gas natural, però fins el 2011, funcionaven amb 
gasoil. A partir de 2011 funcionen amb gas natural.  

- Cas Tresorer (Palma). Nova central de cicle combinat que funciona amb gasoil 
des de 2006. Ampliat al 2007 (75,1 MW). L’any 2010, es va instal•lar una turbina 
de vapor de 75 MW de potència que completa el segon cicle combinat de Cas 
Tresorer. Funciona amb gas natural des de 2011. 

L’any 2010 a Cas Tresorer i Son Reus es va iniciar la combustió de gas natural 
per la producció d’energia elèctrica. Això ha suposat un increment important del 
consum de gas natural. 

Complementen la producció d’energia elèctrica tres centres de cogeneració ubicats a 
Son Reus, al ParcBIT i a Felanitx i diverses instal·lacions de plaques fotovoltaiques que 
es troben distribuïdes per diferents indrets de l’illa. 

Per la seva banda, la xarxa de distribució d’energia de les Balears està formada pels 
següents elements: 

- Línies i subestacions de tensions a 66/132/220 kV 

- Enllaços elèctrics entre les Illes i l’Arxipèlag amb la Península. 

- Transformadors de 220/132/66 kV 

El subministrament d’energia elèctrica arriba a cada habitatge o solar a través d’una 
xarxa de distribució que, disposant de diverses estacions transformadores, alimenta els 
nuclis urbans. 

Sanejament i aigües residuals 
A Mallorca hi ha 66 EDAR, de les quals 56 estan gestionades per l’ABAQUA. A 
continuació s’inclou una llista amb les principals característiques de disseny i cabals per 
a l’any 2012 de totes les depuradores de l’illa. 

NOM EDAR Any de 
construcció 

Cabal de 
disseny 
(m3/dia) 

POBL. 
EQUIVALENT 

DISSENY (h.e.) 

Cabal 
2012 

(m3/dia) 
Població 

equivalent 

Alaró 2010 1200 9000 687 3696 
Algaida-Montuïri 1994 1200 7000 570 4027 
Alcúdia - Port d'Alcúdia   10000 50000 12380   
Andratx 1999 2000 15000 1720 11981 
Artà 1990 2284 9166 1091 4664 
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Banyalbufar 1994 200 1000 86 579 
Bendinat   3000 33417 1565   
Binissalem 1993 1000 5000 1279 4858 
Cala d'Or 1992 10500 57750 2974 20321 
Cala Ferrera 2001 1500 8750 1185 7234 
Cales de Mallorca 1991 5500 22917 1193 5353 
Cales de Manacor 1992 4000 16000 1256 5427 
Calvià   1200 3400 112   
Camp de Mar 1998 700 4083 373 2320 
Campanet-Buger 1997 500 3083 490 2150 
Campos 1998 1200 7000 795 5659 
Canyamel 1990 2250 13125 468 2094 
Capdepera 2004 10000 52500 3529 20449 
Cas Concos 2005 150 700 51 384 
Colònia de Sant Jordi 2004 4500 21000 1088 6239 
Colònia de Sant Pere 1994 500 2167 254 1077 
Consell 1998 437 2652 534 3143 
Costitx 1994 200 1167 64 257 
Deia 1993 465 3100 232 1173 
Estellencs 1992 158 790 44 260 
Felanitx 1982 2500 17083 2690 11262 
Font de Sa Cala 1991 1500 8750 432 2156 
Formentor 1995 330 2475 78 139 
Inca 1997 4410 25725 7299 22705 
Lloret 1994 240 1400 189 416 
Lloseta 1993 1300 7605 717 3881 
Llubí 2001 625 3646 160 1285 
Lluc 1996 150 875 61 190 
Llucmajor 2006 15900 79500 5439 31539 
Manacor   3500 27000 3912   
Mancor 1995 240 1400 138 694 
Muro 1978 1875 9375 925 4249 
Muro-Santa Margalida 1992 12500 62115 4826 26715 
Palma I (Coll den Rebassa)   65000 564000 48435   
Palma II (Sant Jordi)   12000 460000 41398   
Peguera   4500 27300 2608   
Pollença 1993 16500 99000 6022 37110 
Porreres 1994 825 4813 510 4135 
Portocolom 1991 2000 10000 841 6308 
Portocristo   25000 26667 1677   
Puigpunyent 1995 232 1547 204 1270 
Randa 2001 125 938 16 92 
Sa Calobra 1995 157 1963 19 304 
Sa Pobla 1991 2000 15000 2019 15784 
Sa Ràpita 1995 1750 8750 417 1098 
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Sant Elm 1993 1000 5833 114 671 
Sant Joan 1994 500 2500 317 776 
Sant Llorenç -sa Coma   70000 68000 5534   
Santa Eugenia 1996 225 1313 207 1170 
Santa Margalida 1994 1100 6417 882 1067 
Santa Maria 1998 1000 5833 993 4578 
Santanyí 2000 3000 17500 495 4092 
Santa Ponsa   253000 118000 11737   
Selva 1995 600 3500 373 1572 
Ses Salines 1995 375 2188 168 1632 
Sineu-Petra-Maria-Ariany 1994 2000 11667 1067 3669 
Sóller 1992 5400 29700 3115 9335 
Son Serra 2003 800 4667 154 686 
Son Servera 1996 9000 67500 4113 25556 
Valldemossa 1992 660 4840 384 1160 
Vilafranca 1994 600 3500 536 891 
Mallorca 

 
589063 2169652 195241 

 TAULA XXI. Principals característiques de disseny i cabals per a l’any 2012 de totes les 
depuradores de l’illa. 

Font: ABAQUA. Estat del Medi Ambient de les Illes Balears (2014). 

De les dades anteriors es pot concloure que la capacitat de disseny del sistema de 
depuració de Mallorca és suficient per a poder tractar les aigües depurades produïdes 
en tot el sistema. El cabal de disseny de les depuradores analitzades és de 589.063 m3 
per dia i la producció d’aigües residuals al 2012 va ser de 195.241 m3 per dia. 

Si bé per tot el territori i per al conjunt de l’any, les dades mostren suficiència de les 
infraestructures, cal comentar que hi ha depuradores que sí que presenten problemes 
de manca de suficiència i també es detecten problemes puntuals durant la temporada 
alta, quan la producció d’aigües residuals és molt major i les capacitats de disseny es 
poden veure superades puntualment. Algunes depuradores de zones turístiques com la 
d’Alcúdia o la de Palma-Sant Jordi tenen capacitats de disseny per sota dels cabals 
reals produïts. 

Residus 
Entre els anys 2014 i 2015 la producció de rebuig a l’illa s’incrementà en un 6,37%, de 
les 468.553,89 tones produïdes al 2014 es passa a 498.385,07 al 2015. La ràtio de 
producció de residus fou de 0,35 tones per plaça a l’any 2015.  

Aquesta producció de residus presenta les mateixes variacions estacionals de 
l’ocupació hotelera o del consum de recursos, amb un màxims als mesos de temporada 
alta i mínims durant l’hivern. 

Per territoris, els municipis turístics són els que presenten una sèrie amb major 
estacionalitat, mentre que a Palma, l’estacionalitat és inferior, i a la resta de municipis és 
pràcticament inexistent. 
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GRÀFIC 8 .          Producció de rebuig per mesos (2014-15)  

Font: Consell de Mallorca. 

Transport i mobilitat 
S’ha fet una aproximació a la mobilitat en transport públic, a partir de dades disponibles 
del Consorci de Transports de Mallorca. Segons les dades disponibles dels informes 
anuals, el nombre de viatgers en les línies de Bus del TIB per a l’illa de Mallorca s’ha 
mantingut relativament estable durant els darrers 6 anys, entorn als 9 milions de 
viatgers anuals. Durant els mesos d’hivern el nombre de passatgers se situa per sobre 
dels 200.000 passatgers mensuals, però aquestes xifres superen el 1.200.000 al mesos 
de juliol i agost, la qual cosa vincula clarament aquest increment a l’activitat turística. 

Pel que fa a la mobilitat privada, es presenten inicialment dades de l’evolució del parc 
de vehicles de l’illa de Mallorca. L’increment del parc de vehicles va ser constant i 
important fins a l’any 2008. Amb la crisi es va desaccelerar l’increment de vehicles, fins i 
tot durant alguns anys es va reduir, i als darrers anys la tendència és d’un lleuger 
increment, a l’any del 2015 s’ha superat el parc de vehicles que hi havia al 2007. 
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GRÀFIC 9 .          Evolució del parc de vehicles de l’illa de Mallorca (1996-2015).  

Font: Consell de Mallorca. 
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Segons dades de la Conselleria de Turisme hi podria haver a l’illa de Mallorca, 80 cases 
de lloguer de vehicles i uns 32.000 vehicles de lloguer, cosa que representa el 4,23% 
dels vehicles de l’illa. 

 

5.2 POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS 
La fase de redacció a la qual es troba el PIAT és encara molt incipient, i no s’han 
detallat les actuacions que es duran a terme. En aquesta primera fase de redacció s’han 
definit els objectius principals i les estratègies per assolir aquests objectius. Partint del 
marc establert per objectius i estratègies es fa una primera proposta d’actuació 
organitzada en programes i accions, però sense entrar en gaire detall del seu 
desenvolupament. 

Per aquest motiu els impactes que es poden identificar en aquesta fase són 
estrictament genèrics i poc detallats. Tot seguit s’inclou però un llistat dels principals 
impactes potencials que es podrien derivar de l’ordenació que preveu el PIAT en 
aquesta fase prèvia, ordenats pels diferents programes d’acció. 

1. En matèria d’ordenació comprensiva del turisme 
El fet d’utilitzar sistemes territorials com a base per a l’ordenació, no ha d’implicar 
forçosament impactes ambientals negatius, ans al contrari, el fet de realitzar una 
ordenació més acurada pel conjunt de l’illa en base a aquests sistemes, que tenen un 
abast territorial superior al de les zones turístiques tradicionals, s’ha de considerar 
positiu, perquè l’ordenació es podrà fer de manera més coherent i tenint en compte 
espais que fins ara podien quedar al marge. 

2. En matèria d’un model turístic innovador i competitiu, que redueixi la 
estacionalitat 
La reducció de l’estacionalitat és una estratègia de la qual ja s’ha tractat en paràgrafs 
anteriors, i que com s’ha dit pot generar efectes en dos sentits, positius i negatius, que 
s’haurien de valorar. Les accions s’haurien de valorar en tot cas en el moment que 
l’actuació estigui més detallada, això és en fases posteriors. 

3. En matèria de paisatge (natural i cultural, tangible i intangible...). 
S’inclouen en aquesta estratègia diferents tipus de mesures relacionades amb la 
valoració de recursos que puguin convertir-se en productes turístics i així contribuir als 
objectius de preservació del paisatge com a eix central de l’ordenació o a la reducció de 
l’estacionalitat (sense incrementar les places o la freqüentació, però sí aconseguint una 
distribució més adequada d’aquesta darrera). Aquestes estratègies s’hauran d’acabar 
desenvolupant amb altres instruments diferents al PIAT, entre d’altres el pla de 
desenvolupament turístic insular de l’illa de Mallorca, segons allò que està previst a 
l’article 70 de la Llei 8/2012. 

- Elaboració de Plans Especials d’adequació ambiental i paisatgística dels 
principals elements configuradors del paisatge de cadascun dels sistemes 
territorials. 

- Elaboració de Plans especials d’adequació ambiental i paisatgística dels 
principals elements que configuren el paisatge de cadascun dels sistemes 
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territorials. Elements com rieres, bosquets o turons constitueixen fites d’identitat 
del paisatge dels àmbits turístics. 

Així per tant, les accions derivades d’aquest programa s’haurien d’avaluar de manera 
detallada en el moment que es redactin els diferents instruments. Des del PIAT es 
preveu la inclusió de criteris per a la seva redacció, aspecte que serà valorat a la 
documentació ambiental que acompanyarà l’aprovació inicial del Pla.  

Els impactes potencials de les accions d’aquest grup poden tenir dos sentits 
contraposats: 

- Per una banda, les estratègies plantejades i els criteris d’ordenació prevists 
pels diferents plans de desenvolupament haurien de contribuir, principalment, a 
la finalitat de preservar i millorar els paisatges de l’illa de Mallorca, aspecte que 
s’ha de valorar positivament. 

- Per altra banda, el fet de valorar possibles nous recursos i l’estratègia de 
desestacionalització pot contribuir a la generació de potencials impactes 
negatius que s’haurien de tenir en compte. Així es podrien donar problemes 
relacionats amb una major pressió sobre aquests recursos (ambientals, 
patrimonials o paisatgístics), en aquest sentit seria convenient establir les 
mesures cautelars necessàries per evitar una sobrefreqüentació. La reducció 
de l’estacionalitat es pot considerar igualment una estratègia amb dos vessants 
un de positiu, per a l’activitat econòmica de l’illa o l’aprofitament d’unes 
infraestructures i equipaments infrautilitzats durant la temporada baixa, però 
també té el seu vessant negatiu perquè existeix el perill d’estendre durant la 
resta de l’any la pressió sobre els recursos naturals que ja existeix a l’illa en 
temporada alta.  En aquest sentit podria ser adequat plantejar una reducció de 
l’estacionalitat com a contrapartida a una reducció de la pressió en temporada 
alta. 

 
4. En matèria de reducció de la càrrega ecològica, preservació de la biodiversitat i 
lluita contra canvi climàtic. 
Les accions previstes en aquest grup haurien d’anar encaminades a reduir els efectes 
negatius que provoca l’activitat turística en el medi ambient i els recursos ambientals i 
territorials de l’illa de Mallorca. Les accions i propostes d’aquesta estratègia tenen com a 
finalitat pal·liar, doncs, els impactes negatius que el turisme està causant a l’illa.  

L’acció més important és la introducció de mesures ambientals per a millorar l’eficiència 
energètica, el consum de recursos, etc. L’activitat turística consumeix recursos de l’illa i 
produeix efluents que retornen al seu medi. Els estudis realitzats en aquesta fase 
demostren que el consum de recursos (aigua i energia) realitzat per l’activitat turística és 
superior al consum de recursos que fa els residents. Per tot plegat, es creu convenient 
introduir mesures que ajudin a pal·liar els efectes negatius que ja té el turisme en el 
territori i medi ambient de Mallorca. Novament torna a ser una mesura amb impactes 
potencials positius, per la seva finalitat, perquè contribuirà no sols a millorar el medi de 
l’illa sinó també contribuirà a pal·liar els efectes que el turisme de Mallorca té sobre el 
medi ambient global i sobre el canvi climàtic. 

5. En matèria d’allotjament  
Pel que fa a la limitació de nous creixements urbanístics. Encara que s’haurà de 
veure l’abast de les limitacions imposades per a nous creixements, una mesura d’aquest 



 
 
 

   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

 

 Document Inicial Estratègic                               52 

 

tipus tendrà un efecte positiu directe des del moment que suposarà la no transformació 
de terrenys que estiguin en situació de sòl rural, mantenint així de la manera més intacte 
possible la situació vigent. El fet de limitar nous creixements urbanístics també tendrà 
efectes indirectes positius sobre els recursos naturals, sinó es fan nous creixements 
tampoc es preveuran noves places amb els impactes derivats, és a dir, nous consums 
de recursos, o producció d’efluents (residues, aigües residuals...). 

Les altres accions derivades d’aquest programa es podrien resumir en els següents 
grups. 

- Limitació del nombre de places. Aquest límit pot fixar-se en el total de places 
registrades en tota l’illa i a cadascun dels seus sistemes territorial. Amb la finalitat 
d’adequar el límit als recursos disponibles i salvaguardar la identitat en nuclis o 
àmbits que ho requereixin. 

- Regulació dels Habitatges d’ús turístic. Amb la proposta d’un acord de 
col·laboració amb les principals plataformes comercialitzadores de HUT, o establir 
limitacions de l’oferta  a partir de la regulació que en faci la modificació de la llei 
8/2012.  

- Definir zones turístiques madures i preveure les característiques i criteris dels 
plans de rehabilitació turística integral. Per altre costat, el fet d’impulsar plans de 
millora i reequipament de teixits urbans madurs, també s’ha de valorar 
positivament, des del punt de vista que es millorarà la qualitat urbana de zones 
degradades. En tot cas dependrà dels criteris d’ordenació que es puguin preveure 
per aquestes zones, per poder identificar possibles efectes negatius en el medi 
ambient. 

Els impactes potencials derivats de les accions d’aquest grup seran positius sempre i 
quan els límits que finalment s’estableixin suposin definitivament un sostre, i frenin 
l’increment del grau de saturació de l’illa. L’establiment del límit o límits s’haurà definir a 
la documentació de l’aprovació inicial del PIAT.  Fins a l’actualitat no s’ha establert mai a 
través de la legislació i planificació territorial i turística cap límit del nombre de places 
turístiques admeses a l’illa, s’han posat frens parcials com la possibilitat d’obrir nous 
establiments amb una categoria inferior a la determinada, o l’establiment d’unes ràtios 
mínimes de sòl per plaça. La planificació territorial, a través de les DOT i PTI ha 
establert un límit en la superfície màxima de creixement i els planejaments urbanístics 
estableixen a través de la capacitat de població i els índexs d’intensitat d’ús, la població 
màxima que pot assolir una zona o un municipi. Però fins ara no s’ha establert mai un 
límit clar de les places turístiques deitjables per a l’illa de Mallorca. 

En aquest sentit, a les Illes Balears, en general, i a Mallorca en particular, cal tenir en 
compte les següents raons d’interès general, per tal de posar un límit al número de 
places global. 

La condició insular de Mallorca, és un fet particular i específic que cal tenir en 
consideració a l’hora d’ordenar l’activitat turística. Per la seva condició les illes tenen 
recursos limitats, i depenen de manera important de les connexions amb els continents 
pel seu abastament. Cal considerar recursos com l’aigua, l’energia o el territori, com a 
recursos limitats a les illes, motiu pel qual es fa més necessària la limitació de les 
activitats que s’hi duen a terme, com per exemple el turisme. De la mateixa manera, els 
territoris i medis ambients insulars també tenen més dificultats per a assimilar els 
efluents derivats de les activitats que s’hi produeixen, ja siguin residus sòlids, líquids o 
efluents gasosos a l’atmosfera. Per tant, la capacitat d’acollida del territori, la 
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disponibilitat de recursos i de les infraestructures adequades i suficients per a 
proporcionar-los amb condicions de qualitat i suficiència i per al tractament dels efluents 
hauria de ser doncs un factor condicionant imperiosament necessari per l’ordenació 
d’activitats, com el turisme. 

Per altra banda, també es fa necessari protegir el model turístic i econòmic de Mallorca 
d’aquells processos que poden contribuir al col·lapse i degradació de la destinació. Un 
excés de places turístiques seria, sens dubte, una amenaça per la qualitat del medi 
ambient i territori de l’illa, que és un dels recursos essencials de l’activitat. 

En consonància amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
segons allò previst a l’acord de París de desembre de 2015, es fa necessària la 
introducció de mesures de contenció.  A l’àmbit de l’illa de Mallorca, això passa per la 
introducció de mesures que suposin una contenció dels desplaçaments. Per tant, 
l’establiment de límits de places, s’ha d’entendre també com una mesura d’interès 
general, per a contribuir la millora del medi ambient global. 

Pel que fa a l’ordenació dels habitatges turístics, és més que evident que es fa 
necessària una regulació més àmplia i contundent que l’actual atesa la dimensió que 
està prenent el fenomen i les conseqüències encara incertes del ràpid creixement que 
ha tengut lloc als darrers anys. Als diferents documents del PIAT s’aporten xifres del 
fenomen i se’n fa una diagnosi a fons per a l’illa de Mallorca. L’economia colaborativa té 
efectes de caire positiu relacionats amb una distribució de la riquesa potser més 
equitativa territorialment i socialment, però també planteja importants reptes així com 
conseqüències negatives pel medi ambient  que cal no deixar de banda (consum de 
recursos, producció d’efluents, increment de la mobilitat motoritzada, conflictes socials, 
dificultat d’accés a l’habitatge...). Algunes raons d’interès general, a part de les ja 
indicades per a la limitació de les places totals,  per les quals és necessari una major 
regulació dels habitatges turístics serien: 

- Per la densitat més elevada en l’ús dels habitatges comercialitzats per estades 
turístiques. Dels estudis realitzats sobre la base del catàleg hoteler de les Illes 
Balears se’n desprèn que la ràtio de places per habitatge és de 6,7 places, front a 
les 2,5 places previstes en el Reglament general de la LOUS de Mallorca per 
habitatges, o les 1,9 que resulten, segons el Cens de 2011. Les infraestructures i 
serveis que es preveuen als planejaments municipals es fan a raó dels 2,5 
habitants i no dels 6,8 esmentats. Aquest fet podria donar lloc a capacitats 
d’allotjaments puntuals molt per sobre de les capacitats de població previstes al 
planejament, amb la qual cosa els serveis es veurien absolutament desbordats. 

- Per a fomentar criteris de convivència ciutadana, optimitzar la relació entre 
població flotant i residencial, amb unes densitats de població adequades. 

- Per optimitzar la utilització dels espais públics, el medi ambient i la mobilitat. Els 
espais públics estan adequats a la població empadronada als diferents nuclis, així 
l’arribada de volums importants de turistes pot contribuir a una saturació dels 
equipaments i les infraestructures disponibles. També es poden produir dèficits de 
transport públic i una alteració de l’entorn urbà tradicional. 

- Per evitar la reducció del número d’habitatges assequibles destinats a residència 
permanent. El que es pretén és evitar que els preus dels lloguers pugin i que com 
a conseqüència els habitants amb recursos econòmics limitats hagin d’abandonar 
els seus immobles per raons econòmiques. 
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6. En matèria de recursos 
Les accions d’aquest grup es relacionen amb limitacions d’accés a recursos més 
sobrecarregats (per exemple en el cas de les platges gestionant-les de manera 
responsable, millorant els accessos i controlant els aparcaments; o en el cas de les 
rutes cicloturístiques o senderistes, oferint alternatives per descongestionar les 
existents; o en el cas d’aquells que consumeixen grans quantitats de recursos, 
prohibint-los). Els impactes potencials derivats de les accions d’aquest grup seran 
positius sempre i quan els límits que finalment s’estableixin suposin definitivament un 
sostre, i frenin l’increment del grau de saturació de l’illa. 

7. En matèria de la dimensió i característiques reals del turisme a Mallorca 
(àmbits, places i recursos) 
Una de les principals conclusions de l’anàlisi del PIAT, és la manca de dades 
actualitzades que tenguin un nivell de desglossament i detall suficient per fer un 
seguiment acurat i en profunditat de l’activitat turística. El monitoratge continuat i 
l’actualització de dades, s’haurà de considerar en aquest sentit com un impacte 
potencialment positiu, perquè permetrà tenir un coneixement més profund de la realitat 
turística i territorial de l’illa, cosa que podrà afavorir una presa de decisions més d’acord 
amb les necessitats, i a la vegada tenir un major control dels impactes que es vagin 
generant. 

8. En matèria de governança 
Implicar el conjunt d’agents de l’activitat turística i a la població resident és una 
estratègia necessària i convenient, perquè l’ordenació de l’activitat turística a Mallorca 
afecta l’ordenació de qualsevol territori o sector a l’illa. El turisme és el motor de 
l’activitat econòmica de l’illa, i pràcticament res s’escapa a la seva influència. Per aquest 
motiu es fa necessari implicar tota la societat. Des d’un punt de vista social i ambiental 
s’haurien de valorar positivament els criteris que es proposen dins aquesta estratègia. 
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6 INCIDÈNCIES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I 
TERRITORIALS CONCURRENTS 
L’objectiu d’aquest apartat és identificar i descriure quines actuacions i previsions del 
Pla tindran incidència sobre els plans sectorials i territorials. El Pla encara es troba en 
fase d’Avanç, en aquesta fase només es tracten les principals estratègies i objectius a 
desenvolupar en fases posteriors però sense detallar les actuacions. Malgrat això, està 
clar que la planificació territorial i sectorial actuarà com a marc per a totes les actuacions 
que es vulguin dur a terme. 

Segons es preveu a l’article 5 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes 
Balears, els Plans d’intervenció en àmbits turístics són els plans directors sectorials que 
han de regular el planejament, l’execució i la gestió  dels sistemes generals de les 
infraestructures, els equipaments, els serveis i les activitats d’explotació de recursos en 
l’àmbit de l’ordenació turística. En virtut del que preveu aquest article de la llei el PIAT  
s’haurà de coordinar més concretament, mitjançant les directrius d’ordenació territorial i 
el pla territorial insular de Mallorca. 

L’article 11 de la Llei 2/2011, de 21 de desembre, d’ordenació territorial (LOT), 
defineix quins han de ser els instruments d’ordenació territorial i les característiques tant 
relacionades amb el seu contingut, com amb la seva tramitació i aprovació, entre els 
quals els PDS, com el PIAT. A l’article 14 de la mateixa llei s’estableixen les relacions 
entre els diferents els diferents instruments d’ordenació territorial previstos per la llei. En 
virtut d’aquesta llei, el PIAT s'haurà d'adequar a les determinacions contingudes a les 
directrius d’ordenació territorial i del Pla Territorial de Mallorca. Per una banda els plans 
directors sectorials no poden contradir les determinacions establertes a les directrius 
d’ordenació territorial. Per altra, els plans directors sectorials que elaborin i aprovin els 
consells insulars han d’ajustar-se, endemés, a allò que disposi el pla territorial insular 
respectiu. 

 

Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears 
i mesures tributàries  (DOT). 
Les directrius d’ordenació territorial constitueixen l’instrument superior i bàsic de 
l’ordenació territorial de les Illes Balears.  

A l’article 57, les DOT identifiquen com un dels plans directors sectorials el Pla Director 
d’Ordenació de l’Oferta Turística de Mallorca (POOT). Les DOT no inclouen 
determinacions que siguin directament vinculants per l’elaboració i aprovació d’aquest 
pla director, perquè en el moment de l’aprovació de la Llei estava en vigor el Decret 
54/1995, de 6 d’abril, pel qual s’aprovava el Pla Director Sectorial d’Ordenació de 
l’Oferta Turística de l’illa de Mallorca. Posteriorment, aquest Pla director fou derogat per 
la Llei 8/2012. El PIAT no es recull a les DOT com un PDS, no obstant això, la Llei 
8/2012 sí que recull el PIAT com a PDS. 

No es preveuen efectes del PIAT sobre les DOT, lògicament el PIAT s’haurà d’adaptar a 
allò que estableixen les DOT 
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Pla territorial insular de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca dia 13 de desembre de 2004.  
El Pla territorial insular de Mallorca, en desenvolupament de les Directrius d’ordenació 
territorial, és l’instrument general d’ordenació del territori de l’illa de Mallorca, a més, 
segons es desprèn de la LOT en la planificació en cascada queda per sobre del PIAT, 
de tal manera que aquest darrer instrument s’haurà d’adaptar a l’ordenació del PTI. 
S’ha de dir que el PTI aprovat al 2004, igual que passa amb les DOT, no recollia els 
PIAT, perquè queden definits a la llei turística 8/2012, posterior a l’aprovació de la 
norma insular. El PTI només recollia el POOT que va ser derogat per la llei turística.   

Plans directors sectorials competència del Govern de les Illes Balears.  

- Revisió del Pla director sectorial energètic (Decret 96/2005, de 23 de 
setembre. 

- Pla director sectorial del transport de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears (Decret 41/2006, de 28 d’abril). La Llei 4/2014, 20 juny, de transports 
terrestres i mobilitat sostenible de las Illes Balears, preveu que s’ha de redactar el 
Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears. 

- Pla director sectorial de telecomunicacions de les Illes Balears (Decret 
22/2006, de 10 de març). 

- Pla director sectorial de ports esportius. Es tracta d’equipaments que es troben 
sense un pla d’ordenació, i des del PTI es proposava un PDS per a la seva 
ordenació. L’únic criteri que s’establia era que aquesta nova regulació havia de 
donar resposta a la necessitat de millorar la qualitat en l’oferta esportiva i de lleure 
a les àrees turístiques. 

- Pla director de residus perillosos i altres residus líquids no perillosos. A 
redactar. 

- Pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears. Està prevista la seva 
redacció a les DOT, als articles 58 i 74 bis.  

 
Plans directors sectorials competència del Consell Insular.  

- Pla director sectorial de pedreres (Decret 77/1997, de 11 de juny); revisat pel 
Decret 61/1999, de 21 de maig). 

- Pla director sectorial de camps de golf. Es tracta del qual està prevista la seva 
redacció en el PTI. 

- Pla director Sectorial de carreteres, aprovat definitivament pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 03 de desembre de 2009 i publicat 
al BOIB núm. 183 de data 17 de desembre de 2009 (rectificació d'errada material 
al BOIB núm. 7, de 16 de gener de 2010). 

- Pla director d’equipaments comercials. Del qual s’han iniciat els tràmits per a la 
seva redacció. 

- Decret 21/2000. Pla Director Sectorial de residus no perillosos. 
- Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, 

voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca. De 8 d'abril de 2002. 
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Com ja s’ha dit el PIAT ocupa el darrer escaló de la planificació territorial i per tant s’ha 
d’ajustar a allò que preveuen les DOT, PTI i PDS competència del Govern de les Illes 
Balears. El PIAT es troba al mateix nivell que la resta de PDS competència del Consell 
Insular de Mallorca. Des del Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT)  si de cas 
s’hauran de concretar les disposicions de la planificació territorial i sectorial però en cap 
cas es modificaran. 
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7  CONCLUSIONS 
El present és el document inicial estratègic que preveu l’article 18 de la Llei 21/2013 que 
ha d’acompanyar la documentació de l’Avanç del Pla d’intervenció en àmbits turístics de 
l’illa de Mallorca (PIAT). 

El document serà remès a l’òrgan ambiental juntament amb un esborrany del pla  
perquè el sotmeti a consultes de les administracions públiques afectades i de les 
persones interessades. Rebudes les contestacions a les consultes, l'òrgan ambiental 
elaborarà i remetrà al promotor i a l'òrgan substantiu, el document d'abast de l'estudi 
ambiental estratègic, juntament amb les contestacions rebudes a les consultes 
realitzades. 

En la present fase d’avanç del Pla es presenten les línies d’actuació que marcaran les 
pautes per a la redacció del Pla i del document d’avaluació ambiental estratègica que 
l’acompanyarà. 

 

 

 

 

Per l’Equip Redactor 
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ANNEX CARTOGRÀFIC 
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