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1. INTRODUCCIÓ 

El marc normatiu del PIAT, al que hem fet referència en el capítol quart del Document 

d’Avanç, queda definit per una banda per la legislació i planificació territorial 

autonòmica i insular, i per altra, per la normativa sectorial en matèria turística d’àmbit 

autonòmic. Cal recordar que les competències d’ordenació territorial i turística són 

autonòmiques, excepte aquelles que han estat transferides als Consells Insulars 

respectius. A part de la normativa territorial i turística d’aplicació a l’àmbit de l’illa de 

Mallorca, existeixen també altres normatives que s’hauran de considerar per a la 

redacció del PIAT, com ara: normativa urbanística, normativa ambiental i altres de 

caràcter sectorial. 

Tot seguit es fa un breu comentari de la normativa i instruments d’ordenació territorial i 

urbanística d’aplicació en la redacció del PIAT i una anàlisi tècnica i jurídica de la seva 

interacció. 
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2. NORMATIVA TURÍSTICA 

La normativa sectorial d’aplicació en matèria de turisme a l’àmbit de les Illes Balears 

és la Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears. Al seu article 5 es 

disposa que 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. Diu així aquest article: 

“Article 5. Ordenació de l’oferta turística 

1. De conformitat amb el que disposa el capítol III del títol II de la Llei 14/2000, de 21 

de desembre, d’ordenació territorial, els plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) 

són plans directors sectorials l’objecte dels quals és 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. 

2. Correspondrà als consells insulars respectius, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 

14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, l’elaboració i l’aprovació dels plans 

d’intervenció en àmbits turístics (PIAT), que es coordinaran mitjançant els instruments 

d’ordenació de caràcter general i, més concretament, mitjançant les directrius 

d’ordenació territorial i els plans territorials insulars. 

3. Els plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) i, quan pertoqui, els plans 

territorials insulars (PTI) poden establir la densitat global màxima de població, delimitar 

zones i àmbits turístics i de protecció i fixar-ne la mida i les característiques, com 

també establir paràmetres mínims de superfície, volumetria, edificabilitat i equipaments. 

Així mateix, poden assenyalar les excepcions que per raó de la ubicació o de 

característiques especials així ho aconsellin. També poden determinar aquests 

paràmetres respecte de les zones residencials limítrofes amb les turístiques. 

4. Aquests instruments han de fixar la ràtio turística d’acord amb les característiques 

especials de les illes i dels municipis. Els municipis que no s’hagin adaptat als plans 

directors sectorials d’ordenació turística o, si escau, als plans territorials insulars, han 

de respectar una ràtio mínima de 60 m2 de parcel·la per plaça fins que s’hi adaptin, i 

serà exigible als nous establiments d’allotjament turístic i a les ampliacions del nombre 

de places d’allotjament dels ja existents, excepte en les operacions de reconversió. 
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5. Els hotels de ciutat, d’interior, els agroturismes, els hotels rurals, els albergs, els 

refugis, les hostatgeries i aquells establiments hotelers de categoria mínima de quatre 

estrelles que, amb caràcter permanent, estiguin oberts els dotze mesos de l’any, estan 

exonerats de l’aplicació de la ràtio turística a què es refereix el paràgraf anterior. 

6. Els instruments de planejament general han de delimitar zones aptes per als usos 

turístics i usos interrelacionats i s’han de subjectar al que disposa aquesta llei.” 

En virtut del que preveu doncs aquest article de la llei correspon al Consell Insular de 

Mallorca l’elaboració i l’aprovació del PIAT, i aquest haurà d’atendra a l’establert a les 

Directrius d’Ordenació Territorial (DOT) i el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM). 

La llei no s’exten sobre l’objecte del PIAT, més enllà d’alguns aspectes com els 

assenyalats a l’article esmentat: 

- Establir la densitat global màxima de població 

- Delimitar zones i àmbits turístics i de protecció 

- Fixar-ne la mida i les característiques dels àmbits. 

- Establir paràmetres mínims de superfície, volumetria, edificabilitat i equipaments 

- Fixar la ràtio turística d’acord amb les característiques especials de les illes i 

municipis. 

L’article 7 de la llei estableix que correspon als Consells Insulars l’ordenació i la 

planificació turística mitjançant, entre d’altres, l’elaboració dels plans d’intervenció 

corresponents als àmbits turístics; la potestat reglamentària en matèria turística en el 

seu àmbit competencial i el desenvolupament de la política d’infraestructures 

turístiques i la coordinació de les accions que en la matèria facin els municipis. 

La llei també defineix les zones turístiques saturades o madures a l’article 77, a on 

actuar preferentment mitjançant Plans de rehabilitació Turística integral i que el PIAT 

ha d’ajudar a delimitar i tractar. Diu així aquest article: 

“Article 77. Zones turístiques saturades o madures 

1. Als efectes d’aquesta llei es considera zona turística saturada o madura l’àmbit 

territorial de l’illa en el qual se sobrepassi el límit d’oferta turística màxima que 

reglamentàriament s’estableixi, es registri una demanda causant de problemes 

mediambientals o que, per l’obsolescència de la major part de les infraestructures del 

sector turístic, s’hagi transformat en zona degradada o hi hagi desequilibris 

estructurals que impedeixin o dificultin un desenvolupament competitiu i sostenible de 
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la indústria del sector turístic a la zona per la sobrecàrrega urbanística i ambiental, la 

sobreexplotació de recursos o l’obsolescència dels equipaments turístics. 

2. Cada consell insular pot declarar mitjançant acord del Ple les zones turístiques 

saturades o madures. 

3. El consell insular corresponent pot aprovar plans de rehabilitació turística integral 

tendents a la millora, la requalificació, la revaloració, la rehabilitació o la reconversió de 

la zona, sense necessitat que el planejament dels municipis en els quals es trobin 

aquestes zones estigui adaptat al pla territorial insular corresponent. 

4. El procediment per a la redacció, la tramitació i l’aprovació dels plans de 

rehabilitació turística integral s’ha de determinar reglamentàriament i s’ha d’iniciar 

d’ofici o a instància dels municipis interessats. Mentre no s’hagi aprovat el reglament 

que els reguli, s’han de tramitar com a plans especials. 

5. L’aprovació dels plans de rehabilitació turística integral pot dur aparellada la 

declaració d’interès autonòmic i turístic, i totes les administracions han de donar-los la 

tramitació preferent en els termes establerts en aquesta llei i la normativa que la 

desplegui.” 

A les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i final, també hi ha referències 

que afecten o poden afectar el PIAT: 

 “Disposició addicional tretzena  

Qualsevol referència que en la legislació de les Illes Balears es faci als plans directors 

insulars d’ordenació de l’oferta turística s’entendrà feta, des de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei, als plans d’intervenció en àmbits turístics.” 

“Disposició transitòria quarta 

Fins que els plans territorials insulars de Mallorca i d’Eivissa i Formentera s’adaptin a 

aquesta llei, en els àmbits delimitats com a zona turística, el planejament se subjectarà 

al règim transitori següent:  

1. En sòl urbà i urbanitzable amb pla parcial definitivament aprovat, excepte per a les 

operacions de reconversió previstes en aquesta llei i per als plans especials o de 

revaloració de les zones turístiques i en els altres supòsits articulats en aquesta llei, el 

planejament ha de mantenir com a màxim les densitats de població previstes en el 

moment de l’aprovació definitiva dels POOT. A aquests efectes, el canvi de qualificació 

d’una parcel·la que tengui assignat solament l’ús turístic per una altra que comporti l’ús 

residencial haurà de fixar un índex d’intensitat d’ús que garanteixi que no es produirà 

increment de població.  
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2. La normativa reguladora prohibirà la implantació dels usos que es considerin 

incompatibles pel seu caràcter molest i pertorbador amb el de les zones per a 

allotjaments turístics i residencials.  

3. Llevat de les zones delimitades com a aptes per a hotels de ciutat i del que disposa 

l’article 48 d’aquesta llei, no s’admet l’ús d’allotjament turístic i el residencial com a 

compatibles en una mateixa parcel·la.  

4. En sòl urbà, urbanitzable o, justificadament, en una àrea de transició en sòl rústic, 

es podran delimitar zones de reserva i dotacionals per corregir les manques 

dotacionals de la zona turística o aportar sòl per a operacions d’intercanvi 

d’aprofitament (residencial o turístic) o de reconversió.  

5. A fi de valorar l’afecció a l’activitat turística d’una zona, serà preceptiu l’informe previ 

de l’administració turística per a qualsevol obra, instal·lació o activitat que se situï en el 

sòl rústic inclòs a l’àrea de protecció posterior dels POOT, recollida en els 

planejaments territorials o urbanístics.” 

“Disposició derogatòria  

1. Queden derogades:  

a) La Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears. (...) 

f) El Decret 54/1995, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla director sectorial d’ordenació 

de l’oferta turística de l’illa de Mallorca.” 

“Disposició final quarta 

En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els consells 

insulars de les Illes Balears hauran d’iniciar la tramitació per a l’adaptació dels seus 

respectius plans territorials insulars a les disposicions d’aquesta llei. Els consells 

insulars han d’iniciar la redacció dels plans d’intervenció en àmbits turístics en el 

termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.“ 

 

La Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears ha estat modificada per 

diversos Decrets llei, que s’han de tenir en compte en la redacció del PIAT, com ara: 

 Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d’impuls 

de les zones turístiques madures. 

 Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la 

qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears. 
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Aquest decret inclou a l’article 5 una modificació, amb la finalitat de que el PIAT avaluï 

la incidència de l’explotació d’establiments d’allotjament turístic sota la modalitat de 

pensió completa integral i les estades turístiques en habitatges. 

“Així mateix, els PIAT han d’analitzar, respecte a cadascuna de les zones, la incidència 

de les figures previstes en l’article 37 i en el capítol IV del títol III d’aquesta Llei”. 

 Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística. 

 
Per altra banda el Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de 

coordinació en matèria turística; deregulació d’òrgans assessors, de coordinació i de 

cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les 

empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 

de juliol, de turisme de les Illes Balears, també estableix els objectius generals dels 

PIAT, en el seu article 23. 

 

“Article 23 

Objectius generals dels plans d’intervenció en àmbits turístics 

Els plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) de cada illa han de perseguir els 

objectius generals següents, referits a tot el seu àmbit territorial: 

a. Informació i anàlisi inicials de cada zona i/o àmbit: per cada zona i/o àmbit s’ha de 

fer un estudi d’informació i anàlisi que contengui informació referent a les places 

turístiques, les places no turístiques, la prognosi de la població, la situació urbanística 

vigent, les infraestructures existents, platges, equipaments i serveis, i la interacció amb 

el medi ambient. 

b. Evolució i creixement de les zones i/o àmbits. 

c. D’acord amb la informació dels apartats anteriors s’ha de fer un diagnòstic de les 

zones i/o els àmbits, amb les necessitats i el programa d’actuació. 

d. Proposta d’ordenació de les zones i/o àmbits, sens perjudici del que es consideri 

escaient des d’altres visions competencials vinculants, així: costes, aviació civil, 

recursos hídrics, carreteres, medi ambient, emergències..., això és, desenvolupant tot 

el procés d’un pla sectorial. 

e. Avaluació dels efectes sobre el medi ambient de les propostes d’ordenació, amb 

vista a la tramitació d’una avaluació ambientalestratègica de la Llei 11/2006, o 

normativa que la substitueixi. 
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f. Anàlisi, respecte a cadascuna de les zones, de la incidència de les figures que 

preveuen l’article 37 i el capítol IV del títol III de la Llei 8/2012. 

g. Aquesta ordenació s’ha d’efectuar des del reconeixement de la necessitat de 

preservació del medi ambient i de la planificació integral del territori, com a elements 

determinants per a la consecució d’una oferta turística de qualitat i diversificada.  
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3. NORMATIVA TERRITORIAL 

A l’àmbit de les Illes Balears, la normativa d’aplicació en matèria d’ordenació del 

territori i que condicionarà la redacció i aprovació del PIAT és la Llei 2/2001, de 7 de 

març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del 

territori. 

Aquesta llei preveu que cada una de les illes de l’arxipèlag puguin desenvolupar, en 

l’àmbit respectiu, un model territorial propi, sense perjudici de la posició que, d'acord 

amb el text estatutari, correspon al Govern i a l'Administració de la comunitat 

autònoma. 

Segons l’article 1 de l’anomenada llei correspon als consells insulars l’elaboració i 

aprovació dels instruments d’ordenació següents: 

a) Pla director sectorial de pedreres. 

b)  Pla director sectorial de residus sòlids no perillosos 

c) Pla director sectorial d'ordenació de l'oferta turística. 

d) Pla director sectorial d'equipaments comercials. 

e) Pla director sectorial de camps de golf. 

 

La Llei 2/2001, 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. Així, un dels instruments 

definits per la Llei són els Plans directors sectorials, com és el cas del PIAT, la qual 

definició i contingut es recull en els seus articles 11 i 12: 

“Article 11. Naturalesa i classes. 

1. Els plans directors sectorials són els instruments d’ordenació específica que tenen 

per objecte regular, en àmbits materials determinats, el planejament, la projecció, 

l’execució i la gestió dels sistemes generals d’infraestructures, d’equipaments, de 

serveis i d’activitats d’explotació de recursos. 

2. Els plans directors sectorials han de ser elaborats i aprovats pels consells insulars 

quan així ho prevegin les lleis d’atribució de competències. D’acord amb el pla 

territorial insular corresponent, han d’ordenar algun dels elements esmentats a 

l’apartat anterior en l’àmbit territorial respectiu. 
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3. En els altres casos, l’elaboració i l’aprovació dels plans directors sectorials, en 

desplegament de les directrius d’ordenació territorial, corresponen al Govern de les 

Illes Balears. Aquests plans tenen àmbit insular o suprainsular. 

Article 12. Contingut. 

Els instruments regulats en aquest capítol s’han d’ajustar a les determinacions de les 

directrius d’ordenació territorial i han de contenir els documents escrits i gràfics 

necessaris per reflectir com a mínim els continguts següents: 

a) Definició dels objectius que es persegueixen amb el pla. 

b) Anàlisi dels aspectes sectorials a què es refereix el pla i formulació d’un diagnòstic 

d’eficàcia en relació amb el sistema general d’assentaments humans, amb l’activitat 

econòmica i amb el medi ambient i recursos naturals. 

c) Articulació amb els plans territorials insulars i amb el planejament municipal existent, 

amb determinació expressa de les vinculacions que es creïn. 

d) Justificació i definició de l’esquema general de les infraestructures, les obres, les 

instal·lacions i els serveis que es prevegin, tenint en compte la incidència ambiental. 

e) Fixació de les característiques tècniques generals que s’han d’aplicar, degudament 

classificades, si pertoca, en arribar a la fase de projecte d’obra. 

f) Relació i localització de les obres i actuacions integrades en el pla.  

g) Estudi economicofinancer que valori les obres i les actuacions i estableixi els 

recursos directes i indirectes amb els quals es pretenen finançar. 

h) Fixació dels sistemes d’execució, les prioritats i la programació de les actuacions. 

i) Mesures de suport encaminades a promoure les actuacions que afavoreixin la 

consecució dels objectius assenyalats. 

j) Mesures encaminades a minimitzar l’impacte de les infraestructures sobre el medi i a 

aconseguir un ús sostenible dels recursos naturals.” 

A l’article 14 de la LOT s’estableixen les relacions entre 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.  

“Article 14. Relacions entre els instruments d’ordenació. 

1. Els plans territorials insulars i els plans directors sectorials no poden contradir les 

determinacions establertes a les directrius d’ordenació territorial. 
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2. 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. (...)” 

Per altra banda, el PIAT haurà de ser vinculant per als instruments de planejament 

urbanístic en tots aquells aspectes que siguin predominants els interessos públics de 

caràcter supramunicipal, i a més el planejament urbanístic s’haurà d’adaptar a les 

determinacions fixades pel PIAT, segons disposa l’article 15 de la LOT. 

 

Les Directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i mesures tributàries (DOT), 

recollides en la Llei 6/1999, de 3 d’abril, constitueixen l’instrument superior i bàsic de 

l’ordenació territorial de les Illes Balears. Formulen els principis que han de guiar les 

actuacions publiques i privades sobre el territori de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears. 

Al seu 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 Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM), aprovat definitivament pel Ple del Consell 

Insular de Mallorca dia 13 de desembre de 2004, com a desenvolupament de les DOT, 

és l’instrument general d’ordenació del territori de l’illa de Mallorca. 

A la norma 1, d’àmbit, naturalesa, objecte i objectius, el PTI es refereix als criteris 

d’ordenació del seu àmbit territorial. Així al punt 4.g disposa el següent: 

“g. El Pla territorial insular de Mallorca ordena l’oferta turística fora de les àrees 

regulades pel Pla director d’ordenació de l’oferta turística de Mallorca, especialment la 

de la Serra de Tramuntana.” 

A la norma 2 es disposa que els plans directors sectorials que elabori i aprovi el 

Consell Insular de Mallorca hauran d’ajustar-se a les determinacions pertinents 

d’aquest Pla territorial. En tots dos casos es tracta de normes d’aplicació plena, directa 

i immediata (AP) des del Pla territorial. 



Annex IV. Encaix normatiu d’aquest PIAT 15 

La norma 60 del PTI és la que disposa les condicions per al Pla director sectorial de 

l’oferta turística de Mallorca i en el punt 3 es determina que: 

“3. En cas de revisió del Pla d’ordenació de l’oferta turística, s’estudiarà la modificació 

de la delimitació de les zones turístiques, atenent al que determina l’article 5 de la Llei 

2/1999, de 24 de març, per excloure les àrees que tinguin l’ús residencial no turístic 

com a clarament predominant i tot això sempre derivat d’un estudi detallat de tota la 

zona.” 

En el punt 4 del mateix article es preveu la introducció de la disposició addicional 

vuitena que estableix de manera transitòria les determinacions particulars de la zona 

turística número 32 de es Trenc, ses Covetes, sa Ràpita i s’Estanyol, mentre no es 

produeixi una revisió del POOT. 
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4. INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

Tal com s’estableix a la Llei 2/2001, de 21 de desembre, d’ordenació territorial (LOT), 

els instruments d’ordenació territorial, com és el cas del PIAT, són vinculants per als 

instruments de planejament urbanístic municipal en tots aquells aspectes en què siguin 

predominants els interessos públics de caràcter supramunicipal. 

El planejament urbanístic municipal, s’haurà d’adaptar en els terminis que fixi a aquest 

efecte l’instrument d’ordenació territorial. Així mateix, els plans territorials insulars i els 

plans directors sectorials podran preveure el règim provisional d’ordenació que 

s’aplicarà en els municipis afectats mentre no es produeixi l’adaptació dels respectius 

plans urbanístics. 

Per altra banda, cal destacar que la llei Llei 8/2012 en la seva exposició de motius 

apunta al compliment extremadament baix i a una efectivitat pràcticament nul·la com 

un dels principals problemes que tengué el POOT, l’instrument al que substitueix el 

PIAT.  
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5. RANG JURÍDIC 

Pel que fa a la relació entre els instruments d’ordenació territorial, el PIAT ocupa el 

darrer graó de la planificació territorial. La Llei 8/2012 disposa que els PIAT, com a pla 

director sectorial, s’ha de coordinar mitjançant els instruments d’ordenació de caràcter 

general i, més concretament, mitjançant les directrius d’ordenació territorial i els plans 

territorials insulars. 

Per la seva banda, la Llei 2/2001, de 21 de desembre, d’ordenació territorial (LOT) 

estableix que 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. Per tant, 

el PIAT, haurà de complir tant amb el que proposen les DOT com el PTI de Mallorca, a 

més de la legislació territorial sectorial. 

En aquells casos en què es detectin antinòmies entre normativa turística i territorial del 

mateix rang, s'haurà d'estar al previst en la primera d'acord amb el principi 

d'especialitat normativa (lex specialis derogat legi generali). Aquest principi ha estat 

qualificat per la jurisprudència com un principi general del Dret, juntament amb els 

principis de jerarquia (lex superior derogat legi inferiori) i de cronologia de les normes 

(lex posterior derogat legi priori). Així doncs, en cas de contradicció normativa 

prevaldrà el disposat en la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears. 
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6. MARC LEGISLATIU 

Si es fa referència al marc legislatiu que afecta aquest PIAT tenim: 

a) Normativa estatal. Legislació sobre sòl i urbanisme i legislació sectorial. 

b) Normativa autonòmica.  

c) Planificació territorial insular 

A continuació es relacionen, sense ànim de ser exhaustius normatives en cada un dels 

tres àmbits que constitueixen el marc jurídic aplicable en la redacció del PIAT. 

 

5.1. NORMATIVA ESTATAL 
Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre). 

Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, Reglament de valoracions de la Llei de Sòl 

(BOE núm. 270 de 9 de novembre de 2011). 

Pla Hidrològic de les Illes Balears. Aprovat mitjançant el Reial decret 684/2013 de 6 de 

setembre. 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible 

Llei 42/2007, de Patrimoni Natural i Biodiversitat 

Codi Tècnic de l'Edificació. Aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març. Text 

refós amb modificacions del RD 1371/2007. Correcció d'errors del BOE de 25/01/08. 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Renou 

Text Refós de la Llei d’Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol) i Reglament del Domini 

Públic Hidràulic que la desenvolupa. 

Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures comuns en els edificis 

per a l’accés als serveis de telecomunicació. 

Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries. 

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i Reglament que la desenvolupa. 
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5.2. NORMATIVA AUTONÒMICA  
Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa 

de Mallorca, acord aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 16 

d’abril de 2015 i publicat al BOIB núm. 66 de 30 d’abril. 

Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (BOIB núm. 43 de 29 de març) 

amb les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2016. de 12 de gener, de mesures 

urgents en matèria urbanística (BOIB núm. 6 de 13 gener de 2016). 

Decreto Ley 1/2013, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter turístico y de 

impulso de las zonas turísticas maduras 

Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.  

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. 

Decret 110/2010, de 15 d'octubre, per el qual s'aprova el Reglament per a la millora de 

l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 

Decret llei 3/2011, de 29 de juliol, de modificació dels terminis prevists a l’article 3 de la 

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades 

infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, 

urbanisme i d’impuls a la inversió. 

Llei 4/2010, de 16 de juny de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes 

Balears. 

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades 

infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, 

urbanisme i de impuls a la inversió. 

Llei 2/2009, de 19 de març, de rehabilitació i millora dels barris dels municipis de les 

Illes Balears. 

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial 

sostenible a les Illes Balears. 

Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a 

habitatges de protecció pública. 

Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears. 

Llei 16/2006, de 17 d’octubre, sobre el Règim de Llicències Integrades d’Activitat. 

Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears. 

Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears (Decret 22/2006, de 

10 de març). 
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Pla Director Sectorial del transport de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

(Decret 41/2006, de 28 d’abril). 

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 

(LECO). 

Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears. 

Llei 10/2005, de 14 de juny, de ports de les Illes Balears. 

Revisió del Pla Director Sectorial Energètic (Decret 96/2005, de 23 de setembre). 

Decret 87/2004, de 15 d’octubre, modificació del Decret 105/1997, del Reglament de 

Policia Sanitària Mortuòria. 

Decret 147/2002, de 13 de Desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 6/1997, de 8 de 

juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació amb les activitats vinculades amb la 

destinació i naturalesa de les finques i el règim d'unitats mínimes de cultiu. 

Decret 130/2001, de 23 de novembre, pel qual s'aprova la delimitació a escala 1:5.000 

de les àrees d'alzinar protegit. 

Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Llei 11/2001 de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears. 

Modificada per la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i 

administratives. Modificada per la Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la 

Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears per a 

la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 

de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 

Llei 2/2001 de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria 

d’ordenació del territori. 

Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial. 

Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i 

de mesures tributàries (DOT), modificada per la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de 

Mesures cautelars i d’emergència relatives a l’Ordenació del Territori i l’Urbanisme a 

les Illes Balears, per la Llei 8/2003, de 25 de novembre, de mesures urgents en 

matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears i per la Llei 10/2003, de 22 

de desembre, de mesures tributàries i administratives. Modificada per la Llei 5/2005 

(LECO), per la Llei 10/2005 (Ports de les Balears) i la Llei 6/2007, de mesures 

tributàries i econmico-administratives. 

Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 
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Llei 6 /1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic (i modificacions introduïdes per la Llei 9/1997, 

de 22 de desembre, sobre diverses mesures tributàries i administratives; per les DOT i 

per la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de Mesures Cautelars i d’Emergència relatives a 

l’Urbanisme i l’Ordenació del Territori). 

Pla Director Sectorial de Pedreres (Decret 77/1997, de 11 de juny); revisat pel Decret 

61/1999, de 21 de maig). 

Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les Condicions d’higiene i 

habitabilitat d’habitatges i expedició de cèdules d’habitabilitat. 

Llei 6 /1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic. 

Decret 19/1996, de 8 de febrer, de la Conselleria de Governació, pel qual s'aprova la 

nomenclatura d'activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, subjectes a 

classificació. 

Llei 8/1995, de 30 de març, d’Atribució de competències als Consells Insulars en 

matèria d’activitats classificades. 

Llei 1/1991, de 30 de gener, d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees 

d’Especial Protecció de les Illes Balears. modificada per la Llei 7/1992, de 23 de 

desembre, per la Llei 2/2000, de 9 de març i per la Llei 4/2008, de 14 de maig. 

Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la CAIB modificada per la Llei 10/2003, 

de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives. 
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5.3. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL INSULAR 
Pla Territorial Insular de Mallorca aprovat definitivament pel Ple del Consell Insular de 

Mallorca dia 13 de desembre de 2004. BOIB núm. 188 de 31 de desembre de 2004. 

Modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 13 de gener de 2011, 

mitjançant el qual s'aprova definitivament la modificació puntual núm. 2 del Pla 

territorial insular de Mallorca (BOIB núm. 18-EXT de 4/02/2011). 

Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, 

voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca. (Aprovat pel Ple del Consell de 

Mallorca de dia 8 d’abril de 2002, BOIB núm. 59, de dia 16 de maig de 2002, correcció 

d’errades aprovada pel Ple de dia 29 de juliol de 2002, BOIB núm. 96 de dia 10 d’agost 

de 2002).Modificat per la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i 

administratives. 

Pla director sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca. Acord 

del Ple del Consell de Mallorca, d'aprovació definitiva de la Revisió del Pla Director 

Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca (BOIB 9 de març de 

2006).  

Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l'illa de Mallorca, aprovada 

definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 3 de 

novembre 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). 
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