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TÍTOL I 

OBJECTE, CONTINGUT I VIGÈNCIA 

ARTICLE 1. DEFINICIÓ, NATURALESA I OBJECTE (AD) 

1. El Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca (PIAT) és el Pla Director Sectorial 

(PDS) que regula 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 

de tota l’illa. 

2. La naturalesa del PIAT com a PDS emana del que preveu el capítol III del t ítol II de la Llei 14/2000, 

de 21 de desembre, d’ordenació territorial (LOT) i de les atribucions atorgades per la Llei 8/2012, de 

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (LTIB), en tant que llei sectorial reguladora de l’àmbit 

material corresponent.  

3. De conformitat amb el que preveu l’article 5 i concordants de la LTIB, aquest PIAT té per objecte:  

a) Establir la densitat global màxima de població turística. 

b) Determinar el límit màxim de places turístiques, tant en establiments d’allotjament turístic com en 

habitatges residencials. 

c) Delimitar zones i àmbits turístics per establir regulacions diferenciades.  

d) Fixar la ràtio turística. 

e) Caracteritzar cada zona i fixar determinacions específiques per al planejament urbanístic. 

f) Establir paràmetres mínims o màxims de superfície, volumetria, edificabilitat i equipaments 

necessaris per a cada zona turística, i si escau de les zones residencials limítrofes amb les 

turístiques.  

g) Delimitar zones turístiques saturades i zones turístiques madures.  

h) Establir els criteris per a delimitar les zones aptes per comercialitzar estades turístiques en 

habitatges. 

i) Desenvolupar els requisits, les condicions, els límits i el contingut de l’activitat de comercialització 

d’estades turístiques a habitatges d’us residencial.  

4. En el marc del que estableixen altres previsions incloses a la legislació turística, també és objecte 

del PIAT:  

a) Desplegar les determinacions del Pla Integral de Turisme de les Illes Balears i del Pla de 

Desenvolupament Turístic de Mallorca  

b) Promoure un model turístic territorialment sostenible 

c) Diversificar el producte turístic i incidir en una estacionalitat d e l’activitat més ben repartida al llarg 

de l’any.  

d) Incrementar els beneficis globals per a la població resident i minorar els possibles perjudicis.  

e) Millorar la disponibilitat dels recursos turístics. 

f) Millorar la qualitat de l’espai turístic. 

g) Crear els instruments necessaris per assolir els objectius prevists en aquest PIAT.  



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

 

 
Document per a l’aprovació inicial. Normativa   8 
 

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ I EFECTES (AD) 

1. De conformitat amb el que preveu l’article 3 de la LOT, un cop aprovat definitivament i publicat 

oficialment, aquest PIAT forma part de l’ordenament jurídic com a disposició reglamentària.  

2. L’àmbit d’aplicació material del PIAT és el que se’n deriva de les atribucions atorgades per la 

legislació d’ordenació territorial i turística. Així mateix, el PIAT, per la seva naturalesa de pla i de 

disposició normativa, conforma a més un desplegament reglamentari de la LTIB amb l’abast i dins el 

marc de les previsions que hi conté la legislació turística.  

3. Pel que fa a l’àmbit territorial del PIAT, aquest ateny l’illa de Mallorca, els s eus illots i les aigües 

interiors. 

4. L’aprovació definitiva del PIAT du implícita la declaració d’utilitat pública de les obres, les 

instal·lacions i els serveis que aquest hagi previst de manera concreta, als efectes establerts en la 

legislació d’expropiació forçosa. 

 

ARTICLE 3. CONTINGUT (AD) 

1. El PIAT s’estructura en els documents següents:  

a) Memòria 

b) Normativa i els seus Annexos 

c) Programació 

d) Estudi econòmic-financer 

e) Estudi ambiental estratègic  

f) Plànols d’informació i d’ordenació  

2. Les determinacions d’aquest PIAT es divideixen en les categories següents:  

a) Normes d’aplicació directa (AD): són les determinacions gràfiques i escrites d’aplicació immediata i 

que les administracions públiques i els particulars han de complir obligatòriament de manera general i 

directa sense necessitat d’adaptació o desplegament i, per tant, amb desplaçament de les 

determinacions dels instruments de planejament urbanístic o territorial que s’oposin a aquestes.  

b) Normes d’eficàcia directiva (ED): són aquelles determinacions gràfiques i escrites que les 

administracions públiques i els particulars han de respectar mitjançant el desenvolupament 

corresponent a través d’un instrument d’ordenació o, si escau, a través d’una disposició administrativa 

que les desplegui. En tant que no siguin desenvolupades, aquestes normes d’eficàcia directiva tindran 

caràcter supletori vinculant i seran d’aplicació directa en els termes i amb l’abast que es desprengui 

del seu contingut.  

3. El Pla s’ha d’interpretar d'acord amb els principis rectors descrits a l'article 7.  

4. Com a criteri general, prevaldrà la interpretació més favorable als interessos generals, a la més 

adequada conservació del patrimoni protegit, a la preservació del paisatge amb valors naturals i 
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culturals, a la major qualitat ambiental del medi natural i urbà i al sosteniment de els recursos 

naturals.  

5. En cas de dubte d'interpretació s'atendrà al següent ordre de prevalença: Normativa, Plànols, 

Programació, EFF i Memòria;  així mateix s 'aplicaran els c riteris de de fensa de l 'interès general sobre 

el particular, i  del major nivell de detall sobre el menor amb escala menys precisa, prevalent la versió 

en llengua catalana respecte de la versió en llengua castellana.  

 

ARTICLE 4. CONCEPTES I DEFINICIONS (AD) 

Als efectes de l’aplicació d’aquest PIAT, i sense perjudici de les definicions legalment establertes, 

s’estableixen els conceptes i les definicions següents:  

a) Establiment d’allotjament turístic (EAT): Establiment que ofereix serveis d’allotjament turíst ic en 

alguna de les modalitats definides per la LTIB. Queden exclosos d’aquesta definició els habitatges 

d’ús residencial en els quals es comercialitzin estades turístiques aix í com aquells establiments 

d’allotjament temporal regulats per normativa sectorial pròpia.  

b) Estades Turístiques en Habitatges d’us residencial (ETH): són les estades turístiques que es duen 

a terme a habitatges d’ús residencial, amb les característiques determinades en la LTIB i disposicions 

que la despleguin.  

c) ETH365-Uni: Estades turístiques en habitatge d’ús residencial unifamiliar, que es realitzen en un 

habitatge únic a l’edifici o, que no comparteix accessos o elements comuns amb cap altre habitatge.  

d) ETH365-Pluri: Estades turístiques en habitatge en edifici plurifamiliar, que es realitzen en un 

habitatge ubicat en un edifici composat per dos o més habitatges que comparteixin accessos o 

elements comuns.  

e) ETH60-Uni: Estades turístiques en habitatge principal unifamiliar, comercialitzades per la persona 

propietària, que es realitzen en un habitatge únic a l’edifici o, que no comparteix accessos o elements 

comuns amb cap altre habitatge.  

f) ETH60-Pluri: Estades turístiques en habitatge principal en edifici plurifamiliar, comercialitzades per 

la persona propietària, que es realitzen en un habitatge ubicat en un edifici composat per dos o més 

habitatges que comparteixin accessos o elements comuns.  

g) Densitat de població turística: Nombre de places turístiques, tant d’establiments d’allotjament 

turístic com d’estades turístiques en habitatges, per unitat de superfície de sòl en àrees de 

desenvolupament urbà d’ús residencial, turístic o mixt. 

h) Índex d’intensitat d’allotjament turístic: Nombre de places turístiques que es poden donar d’alta en 

una parcel·la en relació a la seva superfície construïda,  el qual s’estableix per a limitar l’activitat 

d’allotjament turístic en funció dels recursos territorials disponibles.  

i) Índex d’intensitat d’ús turístic o ràtio turística: Nombre de places turístiques que es poden donar 

d’alta en una parcel·la d’ús turístic en relació a la superfície de sòl.  

j) Zona de nucli antic: àmbit urbà amb edificació històrica o t radicional, delimitat o amb qualificació 

urbanística diferenciada en el planejament urbanístic.  
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k) Zona extensiva: àmbit urbà qualificat amb ús residencial unifamiliar pel planejament urbanístic.  

l) Zona intensiva: àmbit urbà qualificat amb ús residencial plurifamiliar pel planejament urbanístic.   

m) Reconversió Turística: Procés de modernització o transformació d'un establiment  turístic o d'una 

zona turística amb la finalitat de millorar-ne el rendiment o d'adaptar-lo a les demandes actuals de 

qualitat.  

n) Obres d’ampliació: Aquelles obres en què s’incrementa la superfície, el volum construït o la 

capacitat d’allotjament i, a efectes d’aquest PIAT, el resultat de les quals no supera en mes d’un 50 % 

la superfície, el volum o la capacitat d’allotjament originals. Les obres que superin el 50 % s’entendran 

com de nova implantació. 

o) Obres de reforma: Qualsevol obra en un establiment existent diferent dels treballs que es fan per a 

l’exclusiu manteniment de l’edificació i que no impliquen modificació de paràmetres urbanístics. 

p) Obres de Reforma Integral: Son aquelles obres de reforma que afecten a mes d’un 50% de la 

superfície d’un immoble.  

q) Obra de demolició parcial: obra de demolició que afecta menys del 50% del volum o superfície d’un 

establiment turístic existent.  

r) Grau d’opacitat màxim dels tancaments: Es el percentatge de superfície d’elements opacs respecte 

de la superfície transparent en els tancaments de parcel·la, mesurades en el pla vertical des de la 

rasant del terreny fins a l’alçada màxima del tancament.  

s) Edifici: Construcció de caràcter permanent amb integritat dels seus elements constructius i 

capacitat d’allotjar alguna activitat humana en les condicions tècniques determinades.  

 

ARTICLE 5. VIGÈNCIA, REVISIÓ I MODIFICACIÓ (AD) 

1. Aquest PIAT té vigència indefinida, sens perjudici de les revisions i modificacions que procedeixin.  

2. Correspondrà la revisió del PIAT si es dona qualsevol d’aquests supòsits: 

a) Si s’alteren substancialment qualssevol de les circumstàncies essencials de caire ambiental, 

econòmic, urbanístic o social que el sustenten o si l’ índex de pressió humana màxim anual de l’illa de 

Mallorca supera la quantitat de 1.600.000 persones segons les estadístiques oficials.  

b) Quan ho determinin disposicions normatives de rang superior a aquest PIAT.  

c) En qualsevol cas, quan es compleixin deu anys comptats des de la seva aprovació definitiva.  

3. S’entendrà per modificació del PIAT qualsevol alteració, supressió o addició que no constitueixi 

causa de revisió, d’acord amb el definit en el paràgraf anterior. Seran causes justificatives per a la 

modificació del PIAT, entre d’altres, les següents:  

a) La declaració d’emergència d’habitatges a qualsevol àmbit quan això impliqui haver d’adoptar 

mesures correctores de conformitat amb el que preveu la legislació turística, d’habitatge o concordant.  

b) L’alteració significativa dels recursos territorials o ambientals d’una zona turística o del seu grau de 

maduresa o saturació.  

c) La creació de nous espais de rellevància ambiental o l’alteració dels límits dels existents, quan 

incideixin significativament en l’activitat turística dels àmbits definits en aques t PIAT.  



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

 

 
Document per a l’aprovació inicial. Normativa   11 
 

d) L’exhauriment d’una o ambdues borses de places turístiques a les quals fa referència l’article 17 

d’aquest Pla. 

e) Les modificacions significatives pel que fa a la mobilitat i accessibilitat als recursos turístics, quan 

això impliqui l’adopció de noves mesures correctores d’abast territorial no previstes al PIAT.   

4. El procediment per a la revisió i per a la modificació seran el previstos a la legislació d’ordenació 

territorial.  

ARTICLE 6. CARÀCTER VINCULANT DEL PIAT EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT 

URBANÍSTIC (AD) 

1. El PIAT, en tant que PDS, és prevalent i vinculant per als instruments de planejament urbanístic.  

2. Els instruments de planejament urbanístic s'han d'adaptar necessàriament a les disposicions 

d'aquest Pla quan es procedeixi a la seva form ulació o revisió. Igualment hauran d’integrar les 

previsions de caire urbanístic que se’n derivin dels instruments de planificació turística autonòmica, 

insular i municipal vigents. 

En qualsevol cas, s’hauran de contemplar entre d’altres:  

a) El reconeixement de les distintes zones turístiques amb les especificacions pròpies per aquestes i 

les previsions sobre possibles plans especials de millora.  

b) La delimitació acurada de les ZTM 1 així com la previsió i contingut mínim dels plans de reforma 

corresponents. 

c) Delimitació i reconeixement, si escau, de les ZTM 2 o les ZTM 3. 

d) La delimitació de les zones aptes on es puguin comercialitzar estades turístiques en habitatges 

d’ús residencial.  

e) Les dotacions definides en els diferents STT i que estiguin dins el seu terme municipal, amb 

especial esment a les zones d’aparcament, centres d’interpretació, vies i actuacions previstes en el 

pla de vies ciclistes o camins per rutes senderistes. 

f) Fixar els paràmetres urbanístics definits a les normes i annexos d’aquest PIAT  

3. Fins que els instruments urbanístics no s'adaptin o no desenvolupin els continguts del PIAT, aquest 

pla tindrà un abast subsidiari o complementari front a aquells, i seran d'obligat compliment d'acord 

amb el rang normatiu descrit en l'article 2. 

 

TÍTOL II 

MODEL TERRITORIAL TURÍSTIC 

ARTICLE 7. PRINCIPIS BÀSICS DEL MODEL TERRITORIAL TURÍSTIC (AD) 

1. El PIAT es regeix pels següents principis bàsics:  

a) Implantació de manera efectiva d’un model turístic equilibrat en el conjunt del territori amb un ús 
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adequat dels recursos naturals. 

b) Implantació i desenvolupament del turisme responsable en el marc de l’objectiu estratègic recollit al 

Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (2015-2025).  

c) Incorporació al model turístic de les variables socioeconòmiques i mediambientals.  

d) Correcció dels impactes i externalitats negatives que produeix el model turístic imperant.  

e) Reconeixement de la capacitat limitada del territori amb la definició i l’establiment del llindar 

admissible d’allotjament turístic total. 

f) Millora de la qualitat de les zones i allotjaments turístics. 

g) Correcció de l’estacionalitat amb la proposta de noves alternatives en la oferta  i la posada en valor 

dels atractius naturals, paisatgístics, culturals i etnològics de l’illa, potenciant la identitat mediterrània 

com a recurs.  

h) Impuls de la innovació,  la competitivitat, la qualitat i la diversitat dels productes turístics, amb la 

introducció d’indicadors que permetin una major adaptació a les realitats canviants.  

i) Sostenibilitat en qualsevol intervenció derivada d’aquest PIAT.  

2. La implantació territorial d’aquest model turístic equilibrat es desplegarà a través d’aquest PIAT i 

dels plans de desenvolupament que es preveuen. 

3. En execució dels principis enunciats, el desplegament del PIAT ha d’assegurar com a mínim els 

objectius següents: 

a) La regeneració i millora de les zones turístiques i el foment de la renovació i dels allotj aments 

turístics. 

b) La limitació de l'ús turístic a les distintes zones en funció de les seves aptituds territorials.  

c) La determinació de la capacitat de l’oferta turística a nivell global de l’illa diferenciant la realitzada 

en establiments d’allotjament turístic se la realitzada mitjançant la comercialització d’estades en 

habitatges residencials. 

d) La sostenibilitat dels establiments turístics i qualsevol modalitat d’allotjament, fomentant la 

utilització de tecnologies orientades al reciclatge, l'estalvi energètic i de l'aigua i la correcta gestió dels 

residus.  

 

ARTICLE 8. MODEL TERRITORIAL TURÍSTIC (AD) 

El model turístic s’implanta a tot el territori insular i en els àmbits següents:  

- Sistemes territorials turístics 

- Zones Turístiques  

- Palma capital 

- Zones residencials  

- Sol rústic 
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ARTICLE 9. SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS (AD) 

1. Els Sistemes Territorials Turístics (STT) són unitats funcionals que atenen a relacions entre nuclis i 

el seu entorn, amb dinàmiques socioeconòmiques, trets d’identitat i elements propis, i un 

comportament diferenciat respecte dels altres. Els STT comprenen el conjunt del territori de Mallorca.  

2. Amb la finalitat d’implementar els objectius i principis d’aquest PIAT, es defineixen els següents 

STT que es recullen gràficament al plànol O-1:  

1. Litoral de Ponent  

2. Serra Tramuntana 

3. Badies del Nord 

4. Península de Llevant  

5. Litoral de Llevant  

6. Migjorn  

7. Platja de Palma  

8. Àrea Metropolitana de Palma  

9. Raiguer 

10. Pla de Mallorca 

3. La funció i finalitat per a la que s’estableixen els Sistemes territorials turístics és la de definir els 

equipaments o dotacions d’àmbit supramunicipal adequats a les especificitats dels distints sectors de 

l’illa. 

 

ARTICLE 10. ZONES TURÍSTIQUES (AD) 

1. Les zones turístiques (ZT) són aquelles àrees de desenvolupament urbà i el seu entorn d’influència 

on l’ús turístic és prioritari i està generalitzat, de manera que es troben estretament lligades a 

l’activitat turística, sense perjudici de la seva compatibilitat amb l’ús residencial en la mateixa zona. Es 

tracta d’espais urbans i el seu entorn en els quals hi ha presència important d’allotjaments turístics i 

eventualment segones residències, a més d’infraestructures i serveis vinculats a l’activitat turística.  

2. Aquest PIAT delimita les següents zones turístiques, recollides al Plànol O -2 i a l’annex I d’aquesta 

normativa. 

1. Litoral de Ponent  

1.1. Calvià: Ses Illetes i Cas Català Nou 

1.2. Calvià: Portals Nous  

1.3. Calvià: Palmanova, Magaluf i Cala Vinyes  

1.4. Calvià: Santa Ponça i Costa de sa Calma  

1.5. Calvià: Peguera i Cala Fornells  

1.6. Andratx: Es Camp de Mar 

1.7. Andratx: Sant Elm 
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2. Serra Tramuntana 

2.1. Sóller: Port de Sóller 

3. Badies del Nord 

3.1. Pollença: Cala Sant Vicenç  

3.2. Pollença: Port de Pollença 

3.3. Alcúdia: Badia de Pollença 

3.4. Alcúdia/Muro: Badia d'Alcúdia i Platja de Muro  

3.4.1 Subzona Badia d'Alcúdia 

3.4.2 Subzona Platja de Muro 

3.5. Santa Margalida: Can Picafort  

4. Península de Llevant  

4.1. Capdepera: Cala Mesquida 

4.2. Capdepera: Font de sa Cala, es Carregador, sa Pedruscada, Platja de Son Moll, Cala Rajada 

i Cala Agulla 

4.2.1 Subzona Cala Rajada-Cala Agulla 

4.2.2 Subzona Font de sa Cala, es Carregador, sa Pedruscada i Son Moll  

4.3. Capdepera: Platja de Canyamel  

4.4. Son Servera/ Sant Llorenç: Cala Bona i Cala Millor  

4.4.1 Subzona Son Servera 

4.4.2 Subzona Sant Llorenç 

4.5. Sant Llorenç/Manacor: sa Coma, s'Illot i Cala Moreia  

4.5.1 Subzona Sant Llorenç 

4.5.2 Subzona Manacor 

5. Litoral de Llevant  

5.1. Manacor: Cala Estany, Portocristo Novo, Platja Romàntica, Cala Anguila, Cala Mendia i Cala 

Magrana 

5.2. Manacor: Cales de Mallorca, es Domingos 

5.3. Felanitx: Portocolom i Cala Marçal  

5.4. Felanitx/Santanyí: Cala Ferrera, Cala Serena, Cala Esmaragda, Cala d'Or, Cala Llonga i Cala 

Gran 

5.4.1 Subzona Felanitx 

5.4.2 Subzona Santanyí 

5.5. Santanyí: Portopetro 

5.6. Santanyí: Cala Santanyí, Cala Figuera i Cala Mondragó 

6. Migjorn  

6.1. Ses Salines: Colònia de Sant Jordi  

7. Platja de Palma  

7.1. Llucmajor: s'Arenal  

7.2. Palma: Platja de Palma i Can Pastilla 
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3 La funció i finalitat per la que s’estableixen les zones Turístiques es la d’adoptar  mesures 

apropiades per a cada una d’elles, definint quines millores es poden fer en els seus nuclis urbans i 

zones adjacents i quins instruments de planejament s’han d’emprar, quines dotacions son 

necessàries així com definir un seguit de paràmetres urbanístics per assolir una millora de la qualitat 

urbana.  

 

ARTICLE 11. PALMA CAPITAL (AD) 

1. L’àmbit de Palma capital comprèn les àrees de desenvolupament urbà fora de zona turística 

sotmeses al règim singular de capitalitat, on l’ús residencial és prioritari i està generalitzat, sense 

perjudici de la seva compatibilitat amb l’ús turístic . Aquest àmbit requereix d’un tractament diferenciat 

atenent a l’especialitat de l’activitat turística que acull.  

2. La delimitació d’aquest àmbit es recull al Plànol O-2 i a l’annex II d’aquesta normativa. El 

planejament urbanístic en podrà establir les subzones que requereixi per a la regulació de l’activitat 

turística. 

 

ARTICLE 12. ZONES RESIDENCIALS (AD) 

1. Les zones residencials, a efectes d’aquest PIAT, són aquelles àrees de desenvolupament urbà, 

fora d’una zona turística, on l’ús residencial és  predominant , ja sigui de primera com de segona 

residència, sense perjudici de que en elles pugui ser compatible l’ús turístic  en menor intensitat. Es 

tracta d’espais urbans en els quals s’ubiquen les infraestructures i serveis vinculats a la població 

resident. 

2. El planejament urbanístic ha de procurar la preservació de la funció territorial i característiques 

essencials de les zones residencials establint mesures de control tant a la implantació i distribució 

dels establiments d’allotjament turístic com de la comerc ialització turística d’habitatges d’us 

residencial. 

3. Es diferencien dues subcategories de zones residencials:  

a) Zones residencials tipus 1 (ZR1): àrees destinades principalment a habitatge de primera residència 

de la població. Estan formades per totes les zones residencials que no es trobin en la subcategoria 

ZR2.  

b) Zones residencials tipus 2 (ZR2): àrees destinades principalment a habitatge de segona residència. 

Aquestes zones estan recollides al Plànol O-2 i delimitades a l’Annex II d’aquesta normati va i es 

corresponen amb els àmbits següents: 

ZR2.1 Calvià: Urbanització Sol de Mallorca 

ZR2.2 Calvià: Urbanització Nova Santa Ponça 

ZR2.3 Andratx: Port d’Andratx i urbanitzacions adjacents  
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ZR2.4 Pollença: Formentor 

ZR2.5 Alcúdia: es Barcarès, es Mal Pas, Bonaire 

ZR2.6 Santa Margalida: Son Serra de Marina 

ZR2.7 Artà: s’Estanyol, Colònia de sant Pere, Betlem  

ZR2.8 Capdepera: urbanització Costa de Canyamel  

ZR2.9 Son Servera: Costa dels Pins 

ZR2.10 Manacor: Cala Murada 

ZR2.11 Santanyí: Cala Llombards, Son Móger  

ZR2.12 Campos: ses Covetes, sa Ràpita  

ZR2.13 Llucmajor: s’Estanyol, Son Bieló  

ZR2.14 Llucmajor: Cala Pi, es Pas, Vallgornera  

 

ARTICLE 13. SÒL RÚSTIC (AD) 

El sòl rústic està constituït pels àmbits de sòl sostret al desenvolupament urbà pels instruments 

d’ordenació territorial i urbanística. Gaudeix de la naturalesa i destinació pròpies que estableix la 

normativa i cohesiona el conjunt del territori insular donant suport al seu recurs paisatgístic principal . 

 

ARTICLE 14. ORDENACIÓ DE L’ÚS TURÍSTIC (ED) 

1. El planejament urbanístic ha de qualificar expressament aquelles zones o àmbits en els quals es 

pot desenvolupar l’ús turístic. 

2. Només es pot qualificar sòl amb ús turístic d’allotjament en les zones o àmbits següents:  

a) En les àrees de desenvolupament urbà de les zones turístiques excepte per a la implantació 

d’hotels de ciutat. 

b) En les àrees de desenvolupament urbà de les zones ZR1 quan es delimitin com a zones aptes per 

a la implantació d’hotels de ciutat. 

c) En els nuclis antics de les àrees de desenvolupament urbà de les zones ZR1 quan es delimitin com 

a zones aptes per a la implantació d’establiments de turisme d’interior.  

En aquestes zones o àmbits, sense perjudici del seu caràcter alternatiu amb altres usos, l’ús turístic 

ha de tenir caràcter predominant i ha d’ocupar un mínim del 70% de l’edificabilitat de la parcel·la.  

3. No es permet l’ús turístic a sòl rústic tret d’aquelles activitats que siguin complementàries del sector 

primari. 

4. No es permeten noves autoritzacions d’allotjament turístic als àmbits afectats per les servituds 

aeronàutiques acústiques.  
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TÍTOL III 

CAPACITAT D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

ARTICLE 15. LÍMIT TOTAL DE PLACES PER MALLORCA (AD) 

1. En concordança amb el que preveu l’article 5 de la Llei 8/2012, i  sense perjudici dels meca nismes 

d’amortització de places corresponents, es fixa en 430.000 places el sostre total màxim de places 

turístiques per a l’illa de Mallorca. Aquestes places es poden ubicar tant a establiments d’allotjament 

turístic com a habitatges residencials susceptibles de ser comercialitzats turísticament. 

2. El sostre total màxim de places turístiques es distribueix entre les dues tipologies d’allotjament 

esmentades de la manera següent: 315.000 places en establiments d’allotjament turístic i 115.000 

places en habitatges residencials. 

 

ARTICLE 16. DENSITAT MÀXIMA DE POBLACIÓ TURÍSTICA (ED EXCEPTE EL PUNT 4 

AD) 

1. Sense perjudici del que estableixi el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM) en relació a la 

densitat màxima de població, s’estableix la densitat global màxima de població turística en 25 places 

turístiques / ha de sòl urbà i sòl urbanitzable o apte per urbanitzar d’ús residencial, turístic o mixt de 

tota l’illa.  

2. Aquesta densitat turística màxima variarà localment en funció de les característiques dels distints 

àmbits delimitats en aquest PIAT. S’estableixen les següents densitats  turístiques màximes:  

a) La densitat turística màxima per les distintes zones turístiques és la indicada a l’Annex III  

b) La densitat turística màxima per a les zones residencials és la següent:  

- Als àmbits ZR1: 6 places/hectàrea 

- Als àmbits ZR2: 12 places/hectàrea 

c) La densitat turística màxima per a l’àmbit de Palma Capital és de 8 places/hectàrea, la qual s’haurà 

d’equilibrar entre les diferents subzones específiques que s’estableixin. 

3. Els instruments de planejament urbanístic municipal quan s’adaptin al PIAT, en funció de les 

densitats turístiques i de les places turístiques legalment existents, independentment de la ràtio 

turística de qualitat que correspongui a cada tipus d’establiment d’allotjament turístic, hauran d’establir 

el nombre màxim de places turístiques que pot assolir cada població i incorporar els mecanismes de 

control necessaris per a que no es superi.  

4. Per tal de procurar un equilibri adequat entre els recursos territorials i l’activitat turística, fins que els 

instruments de planejament urbanístic municipal s’adaptin al PIAT, a les zones aptes per a aquesta 

activitat el nombre màxim de places turístiques que es podran donar d’alta a establiments 

d’allotjament turístic en una parcel·la, sense perjudici d’alt res regulacions més restrictives, serà el 

resultat per defecte d’aplicar l’ índex d’intensitat d’allotjament turístic que correspongui a la zona on 
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s’ubiqui segons la taula següent:  

 

Àmbit Índex d’intensitat d’allotjament turístic (IIAT)  

Zones turístiques 

Sòl d’ús turístic equivalent a l’ índex d’intensitat d’ús turístic establert 

o, en el seu defecte, al que figura a la taula de 

l’annex III corresponent a la zona  

Sòl d’ús residencial  1 plaça/ 25 m
2
 de superfície construïda 

Palma capital:  

Zones extensives  1 plaça/25 m
2
 de superfície construïda 

Resta de zones  1 plaça/40 m
2
 de superfície construïda 

Zones residencials: 

Zones extensives  1 plaça/25 m
2
 de superfície construïda 

Zones intensives  1 plaça/30 m
2
 de superfície construïda 

Nucli antic  1 plaça/35 m
2
 de superfície construïda 

Sòl rústic: 

Sòl rústic comú 1 plaça/25 m
2
 de superfície construïda 

Sòl rústic protegit  1 plaça/40 m
2
 de superfície construïda 

5. La capacitat d’allotjament turístic de cada parcel·la s’ha de calcular pel conjunt de les places 

turístiques registrades i les que se’n presenti declaració responsable d’inici d’activitat en establiments 

d’allotjament turístic en relació a la superfície construïda de totes les edificacions amb ús residencial o 

turístic legalment construïdes que hi constin registrades. 

 

ARTICLE 17. BORSA DE PLACES TURÍSTIQUES (AD) 

1. A l’entrada en vigor del PIAT es cancel·la la borsa existent de places per als allotjaments turístics i 

les estades turístiques a habitatges residencials i, al seu lloc, es creen dues noves  borses de places 

diferenciades, una per a allotjaments turístics i una altra per a estades turístiques a habitatges 

residencials. En cap cas es podrà transferir places d’una de les borses a l’altra.  

2. El nombre de places inicial de cada una de les borses de nova creació serà:  

a) Per a la borsa de places d’allotjament turístics: 15.000 places, de les que s’hauran de restar 

aquelles places de les quals s’hagi disposat en el període comprès entre la publicació de l’acord 

d’aprovació inicial i el de l’aprovació definitiva d’aquest PIAT, i a les que també s’hauran de sumar 

aquelles places que hagin de retornar a la borsa d’acord amb l’establert a l’article 91 de la llei 8/2012, 

de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, en el mateix període.  

b) Per a la borsa de places d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial: 28.000 places, de les 

que s’hauran de restar aquelles places de les quals s’hagi disposat en el període comprès entre la 

publicació de l’acord d’aprovació inicial i el de l’aprovació definitiva d’aquest PIAT, i a les que també 
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s’hauran de sumar aquelles places que hagin de retornar a la borsa d’acord amb l’establert a l’article 

91 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, en el mateix període.  

3. Amb efectes del dia en que es publiqui al BOIB l’aprovació definitiva del present Pla director, 

l’òrgan gestor de les borses de places, emetrà resolució en la que s’especifiqui el nombre total de 

places de cada una de les borses d’acord amb les operacions aritmètiques especificades en els dos 

paràgrafs anteriors.  

 

ARTICLE 18. LÍMIT DE PLACES A ZONES RESIDENCIALS (AD) 

1. Com a mesura de correcció territorial i  de preservació de la identitat i  tipologia de determinades 

zones o nuclis, el planejament urbanístic podrà delimitar zones o nuclis on no es permetin noves 

places en establiments d’allotjament turístic.  

2. Els planejaments urbanístics limitaran les places turístiques que es poden comercialitzar com 

estades turístiques a habitatges residencials en consonància a allò establert a l’article 38 d’aquest 

PIAT. 

 

TÍTOL IV 

QUALITAT DE L’ESPAI TURÍSTIC. RENOVACIÓ I REHABILITACIÓ 

ARTICLE 19. INTERVENCIÓ A ZONES TURÍSTIQUES (ED) 

1. Per a millorar la qualitat de l’espai turístic, les administracions municipals impulsaran Plans 

especials d’adequació ambiental i paisatgística de les zones turístiques i els seus entorns immediats.  

2. Aquests Plans atendran entre d’altres als objectius següents:  

a) Progressar en la sostenibilitat territorial de l’àmbit i l’adaptació al canvi climàtic. 

b) Adoptar mesures de millora ambiental i de qualitat del paisatge rural i urbà tendents a corregir els 

impactes negatius existents o que es puguin produir derivats de l’activitat turística (usos impropis o 

marginals, infraestructures, edificacions discordants, etc.). 

c) Configurar una xarxa d’espais lliures estructurats que procuri la continuïtat funcional i ecològica 

dels espais urbans (platges, passeigs marítims, avingudes, places i parcs) amb l’entorn rural immediat 

(àrees de conreu, àmbits d’interès paisatgístic, torrents, zones humides, pinedes, sistemes dunars, 

etc.); proposant una xarxa d’itineraris per al seu gaudi.  

d) Implantació de mesures normatives tendents a posar en valor el paisatge i el patrimoni cultural de 

l’entorn i a millorar la permeabilitat territorial des de les zones turístiques; fomentant la creació de 

zones d’esbarjo, passeigs de connexió amb rutes senderistes, etc.. 

e) Ordenació detallada d’activitats i usos a l’entorn posterior de les zones turístiques, amb anàlisi i 

proposta de mesures per al desenvolupament de les dotacions complementàries a les àrees de 

desenvolupament urbà que hi resultin convenients. 
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ARTICLE 20. ZONES TURÍSTIQUES MADURES O SATURADES (AD) 

1. Són zones turístiques madures els àmbits turístics que presenten una situació d’obsolescència de 

la major part de les infraestructures vinculades a l’activitat turística, que s’han degrada t o que 

experimentin desequilibris estructurals que impedeixen o dificulten un desenvolupament competitiu i 

sostenible de l’activitat turística. Aquestes zones es denominaran ZTM 2.  

2. Són zones turístiques saturades els àmbits turístics en els quals se sobrepassi el límit d’oferta 

turística màxima que estableix aquest PIAT o que registrin una demanda causant de problemes 

mediambientals detectats sobre la base dels indicadors que s’estableixen en aquest PIAT. Aquestes 

zones es denominaran ZTM 3.  

3. Són zones turístiques madures i saturades els àmbits turístics en què concorren de manera 

acumulativa les característiques expressades als apartats anteriors d’obsolescència o degradació,  i 

de sobrecàrrega o sobreexplotació urbanística, ambiental i de recursos. Aquestes zones es 

denominaran ZTM 1.  

 

ARTICLE 21. DELIMITACIÓ DE LES ZONES TURÍSTIQUES MADURES O SATURADES 

(AD) 

1. D’acord amb el que preveu l’article 5 de la LTIB, sense perjudici d’allò que estableix l’article 77, a 

partir de l’entrada en vigor d’aquest pla es delimiten les zones turístiques madures o saturades de l’illa 

de Mallorca en base a criteris objectius d’obsolescència i sobrecàrrega.  

2. Als efectes d’aplicar les previsions de l’apartat anterior, i de conformitat al que disposa l’article 20, 

es delimiten les següents zones turístiques madures o saturades:  

a) Zones turístiques madures i saturades tipus 1 (ZTM 1): Platja de Palma - s’Arenal; Peguera; Santa 

Ponça; Palmanova - Magaluf; Cala Millor - Cala Bona -Son Moro -S’Illot i Cales de Mallorca. Són 

zones que mostren s ímptomes accentuats d’envelliment, i tenen a la vegada problemes derivats de 

l’elevada pressió que genera una notable densitat de places.  

b) Zones turístiques madures tipus 2 (ZTM 2): Cala Rajada-Font de sa Cala; Can Picafort i Port 

d’Alcúdia. Es tracta de teixits urbans madurs amb s ímptomes d’envelliment  que requereixen, 

generalment, d’una millora de la urbanització. 

c) Les zones turístiques saturades tipus 3 (ZTM 3) seran delimitades atenent al grau de saturació 

detectat sobre la base dels indicadors a que fa esment l’article 20. La revisió dels indicadors per a 

determinar el grau de saturació d’un àmbit turístic tindrà caràcter biennal. 

3. La delimitació de les Zones turístiques madures i saturades tipus 1 (ZTM1) es recull al plànol O-3 i 

en l’Annex V d’aquesta Normativa. S’inclouen dos àmbits: la zona turística madura i la seva àrea 

d’influència, que incorpora espais contigus necessaris per a millorar l’ordenació i assolir els objectius i 

criteris plantejats. 

4. La delimitació indicativa de les Zones turístiques madures tipus 2 (ZTM2) es recull en el  plànol O-3 
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i l’ Annex V d’aquesta Normativa. La delimitació precisa s’ajustarà a t ravés dels corresponents 

instruments de planejament municipal.  

5. Sobre la base del sistema d’indicadors objectius per a l’avaluació de la caracterització de les ZTM1, 

ZTM2 i ZTM3, aquestes declaracions podran ser revisades si s’assoleixen els objectius de 

rehabilitació i regeneració o d’esponjament. En aquest cas, a petició de l’Ajuntament afectat, el 

Consell Insular de Mallorca podrà adoptar, mitjançant acord del Ple, l’acord de desclassificació com a 

zona turística madura o saturada i promourà la modificació puntual del PIAT per a recollir aquesta 

nova circumstància.  

 

ARTICLE 22. ORDENACIÓ DE LES ZONES TURÍSTIQUES MADURES O SATURADES 

(AD) 

1. L’ordenació de les Zones turístiques madures i saturades tipus 1 (ZTM1) es realitzarà mitjançant 

Plans de Rehabilitació Turística Integral (PRTI). Correspon al Consell Insular de Mallorca redactar, 

aprovar i impulsar-ne la seva execució. No obstant l’anterior, si els instruments de planejament 

municipal inclouen l’ordenació d’aquests àmbits i assoleixen els objectius i principis definits en aquest 

PIAT per a les ZTM1, aquests instruments urbanístics podran fer les funcions del PRTI.  

2. L’ordenació de les Zones turístiques madures tipus 2 (ZTM2) es podrà fer mitjançant  un Pla 

Especial o qualsevol dels instruments de planejament previstos a la legislació urbanística. Correspon 

als respectius Ajuntaments redactar-los i impulsar la seva execució. Si en el termini de quatre anys de 

l’aprovació del PIAT, aquests no han iniciat aquest procediment, el Consell Insular es podrà subrogar 

en aquesta competència.  

3. L’ordenació de les Zones turístiques saturades tipus 3 (ZTM3) es realitzarà mitjançant  les 

prescripcions previstes en l’Annex IV d’aquest PIAT completades amb les mesures a adoptar en el 

planejament urbanístic municipal quan sigui necessari.  

4. Les determinacions generals per als Instruments d’ordenació de les ZTM1, ZTM2  i ZTM3 es 

recullen a l’Annex IV d’aquesta Normativa. 

5. Les determinacions específiques per als Instruments d’ordenació de les ZTM1 i ZTM2  es recullen a 

l’Annex V d’aquesta Normativa.  

 

ARTICLE 23. OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ DE LES ZONES TURÍSTIQUES MADURES 

O SATURADES (AD) 

1. Les Zones Turístiques Madures o saturades tenen com objectius generals els següents:  

a) Modernitzar i millorar la qualitat dels teixits urbans i el seu entorn.  

b) Rehabilitar i reconvertir els àmbits turístics considerats ZTM.  

c) Renovar i modernitzar els establiments d’allotjament turístic.  
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d) Introduir millores mediambientals en l’àmbit turístic.  

e) Millorar la mobilitat en las zones tractades.  

f) Implantar xarxes integrades d’espais lliures i connectors amb el sòl rústic i el litoral.  

2. Igualment, pel que fa a intervencions sobre l’oferta turística, l’ordenació haurà de:  

a) Diversificar l’oferta turística  

b) Intervenir en la millora dels recursos turístics 

c) Millorar l’ordenació de l’oferta d’allotjament per tipologies  

 

ARTICLE 24. TREBALLS PREPARATIUS PER LA DECLARACIÓ DE LES ZONES 

TURÍSTIQUES MADURES O SATURADES (AD) 

1. Per a declarar una zona com a ZTM l’òrgan promotor elaborarà prèviament un document estratègic 

que definirà les  línies mestres, la justificació i el marc organitzatiu que les hauran de regir. Aquest 

document estratègic tindrà caràcter d’acte preparatori de la declaració com a ZTM en qualsevol de les 

seves tipologies.  

2. En l’elaboració del document estratègic s’haurà de consultar als agents socials, econòmics, 

empresarials i ciutadans, que exerceixin la seva activitat o resideixin en l’àmbit a delimitar.  

3. El contingut mínim del document estratègic serà el que es relaciona a l’Annex IV d’aquestes 

normes. 

 

ARTICLE 25. MESURES PAISATGÍSTIQUES PER A L’ESPAI PÚBLIC EN ZONES 

TURÍSTIQUES (AD) 

1. Per tal de millorar la qualitat paisatgística de l’espai públic de les zones turístiques, a les àrees on 

es duguin a terme actuacions urbanístiques de nova urbanització o de dotació, així com en els 

projectes de reforma de l’espai públic urbà, s’hauran de complir els següents criteris:  

a) En via pública, sempre que la secció viària ho permeti es dotarà d’ d’un mínim de 3 arbres per cada  

20 metres lineals de vorera.  

b) A les àrees d’aparcament exteriors, s’haurà d’assegurar un mínim de 1 arbre per cada 4 places 

d’aparcament.  

c) Excepcionalment a les àrees d’aparcament es permetrà substituir els arbres per marquesines 

cobertes amb plaques fotovoltaiques. Aquestes instal·lacions no computaran com a superfície 

construïda ni com a ocupació. 

2. Els espais lliures de les zones turístiques situades en nous desenvolupaments urbans  o aquelles 

que es reformin integralment es dissenyaran com a mínim amb un 50 % de terreny permeable, 

vegetació preferentment autòctona amb utilització d’espècies de baixa necessitat hídrica pròpies del 

paisatge mediterrani defugint especialment d’espècies que vulguin reproduir paisatges forans.  
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ARTICLE 26. DETERMINACIONS RELATIVES A LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ (AD) 

Les condicions i paràmetres de l’edificació dels nous establiments d’allotjament i de les noves 

edificacions destinades a ús residencial a les zones turístiques són els definits en els Annexos III a V 

d’aquest Pla per a cada zona determinada. 

 

ARTICLE 27. PARÀMETRES MÍNIMS I MÀXIMS GENERALS PER A ESTABLIMENTS 

D’ALLOTJAMENT TURÍSTICS I RESIDENCIALS (AD) 

1. L’obertura de nous establiments d’allotjament turístic o la rehabilitació o substitució dels existents 

estarà subjecte al compliment de les condicions següents: 

a) Al sol urbà del conjunt de l’illa de Mallorca (excepte zones turístiques):  

- Els nous establiments d’allotjament turístic i les ampliacions dels existents, excepte els supòsits 

legalment establerts, hauran de respectar la ràtio fixada pel planejament urbanístic i en el seu defecte 

una ràtio mínima de 60 m2 de superfície de parcel·la per plaça.  

- Els nous establiments d’allotjament turístic i les ampliacions dels ja existents, amb una capacitat 

superior a 20 places, hauran de preveure una plaça d’aparcament per cada 5 places turístiques 

noves. 

b) A les zones turístiques: 

- Els nous establiments d’allotjament turístic i les ampliacions dels ja existents, hauran de respectar 

les ràtios  de superfície de parcel·la per plaça recollides a l’Annex III, tret dels supòsits que legalment 

s’estableixin.  

- El nombre mínim de places d’aparcament en relació a les places turístiques ha de ser el que 

s’estableix a l’Annex III, havent de destinar la resta de la superfície no edificada de la parcel ·la a 

espais lliures enjardinats i a instal·lacions esportives i de lleure.  

- L’alçada màxima de l’edificació es recull a l’Annex III.  

c) Al sòl rústic, es prohibeix la implantació de nous Hotels rurals.  L’autorització de nous establiments 

d’agroturisme, l’ampliació, la reforma o la rehabilitació dels existents estarà subjecte al compliment de 

les següents condicions: 

- Per poder acollir nous establiments d’agroturisme l’antiguitat de les edificacions inicials haurà de ser 

anterior a 1956. 

- En cap cas podran superar les 24 places i 12 unitats d’allotjament.  

- La superfície màxima de la resta de dependències vinculades a l’activitat turística que no es destinin 

a unitats d’allotjament serà 15 m
2
 per plaça.  

- Tant l’espai destinat a allotjament com la resta de dependències i instal·lacions destinades a 

l’activitat turística s’hauran de concentrar en una única parcel·la ocupant el mínim de cossos edificats 

possible.  

- No es permetran unitats d’allotjament independents que reuneixin el programa mínim d’habitatg e per 

sí mateixes. 
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- Les eventuals ampliacions sempre aniran lligades a una edificació existent, amb la qual s’integraran 

funcional i ambientalment, i mai superaran el 50% de la superfície de l’edificació original.  

2. Les noves àrees destinades a ús residencial a les zones turístiques hauran de complir els 

paràmetres que es relacionen a continuació:  

a) La reserva mínima d'aparcament per habitatge, inclosa la part proporcional d'accessos i carrils de 

circulació, que es recull a l’Annex III.  

b) L’alçada màxima de l’edificació que es recull a la taula de l’Annex III  

 

ARTICLE 28. MESURES DE QUALITAT PAISATGÍSTICA EN EDIFICIS TURÍSTICS AMB 

ORDENACIÓ AÏLLADA (AD) 

1. En cas de noves edificacions, reformes integrals i ampliacions o reformes parcials que afectin a les 

zones exteriors dels  edificis destinats a establiments d’allotjament turístic, s’haurà de fomentar la 

permeabilitat i relació visual entre l’espai públic i l’espai lliure dels establiments, per tal d’integrar -los 

en l’entorn més proper i millorar la qualitat urbana. També s’hauran de reduir els efectes de la 

impermeabilització del sòl i evitar una excessiva escorrentia superficial, així com disminuir l’efecte “illa 

de calor”. Per això es limitaran les àrees pavimentades de l’espai lliure.  

2. Els tancaments de les parcel·les confrontants amb vial o espai lliure públic hauran de complir els 

següents paràmetres: 

a) Alçada màxima: 2,20 m  

b) Grau d’opacitat màxim:  

- Zones accés principal i entorn proper  25% 

- Zones verdes, piscina, terrasses  40% 

- Zones de serveis i instal•lacions 80% 

Les zones d’accés representaran un mínim del 25 % del tancament confrontant amb vial o espai lliure 

públic i les zones de servei nomes podran representar un màxim del 25 % del tancament confrontant 

amb vial o espai lliure públic.  

c) Materials:  

- Transparents o diàfans, per tal d’afavorir la integració de l’establiment d’allotjament turístic en 

l’entorn urbà.  

- S’haurà d’ afavorir una relació més directa i articulada amb l’espai públic harmonitzant materials, 

colors, volumetries i mobiliaris amb l’entorn més proper.  

3. L’espai lliure de parcel·la, haurà de complir amb els següents requisits:  

a) Superfície màxima d’espai lliure pavimentat:  

- Parcel·les amb espai lliure superior a 1.200 m² 25%  

- Parcel·les amb espai lliure entre 1200 i 400 m² 30% 

- Parcel·les amb espai lliure inferior a 400 m²  40% 

b) Característiques de l’espai lliure de parcel·la:  
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- L’espai lliure de la parcel·la s’enjardinarà i contindrà un  mínim de 1 arbre cada 100m2 d’espai lliure 

de parcel·la.  

- L’enjardinament i arbrat es realitzarà amb espècies pròpies del paisatge mediterrani preferentment 

autòctones, amb baix requeriment hídric, evitant la simulació artificial d’ambients tropicals o d’altres 

ambients forans.  

- Els projectes hauran d’especificar l’arbrat existent i les espècies vegetals utilitzades.  

- En cas d’intervencions en parcel·les amb arbrat existent, s’haurà d’afectar al mínim d’arbrat possible.  

4. A les zones d’aparcaments exteriors, s’exigiran els requisits següents:  

a) S’haurà d’assegurar l’ombra de la zona d’aparcaments amb arbrat amb 1 arbre cada 4 places 

d’aparcament com a mínim.  

b) Excepcionalment es permetrà substituir l’arbrat per porxos coberts amb plaques fotovoltaiques. 

Aquests no computaran com a superfície construïda ni com a ocupació. 

 

ARTICLE 29. MESURES DE QUALITAT PAISATGÍSTICA EN EDIFICIS TURÍSTICS AMB 

ORDENACIÓ D’ALINEACIÓ A VIAL O RECULADA (AD) 

1. En el cas de tancaments de parcel·la de les zones privades reculades dels establiments 

d’allotjament turístic que limiten amb l’espai públic, es prioritzaran solucions en que no sigui necessari 

el tancament de la parcel·la, permetent una relació més directa entre l’establiment d’allotjament 

turístic i l’espai públic.  

2. En el cas que calgui implantar tancaments aquests hauran de complir els següents paràmetres:  

a) Alçada màxima: 2,20 m.  

b) Grau d’opacitat màxim: 

- Zones accés principal i entorn proper 20% 

- Zones verdes, piscina, terrasses 20% 

- Zones de serveis i instal•lacions 80% 

Les zones d’accés representaran un mínim del 25 % del tancament confrontant amb vial o espai lliure 

públic i les zones de servei nomes podran representar un màxim del 25 % del tancament confrontant 

amb vial o espai lliure públic.  

c) Materials: transparents o diàfans , per tal d’afavorir l’ integració de l’establiment d’allotjament turístic 

en l’entorn urbà . S’haurà d’ afavorir una relació més directa i articulada amb l’espai públic 

harmonitzant materials, colors , volumetries i mobiliaris amb l’entorn més proper.  

3. A l’espai lliure de parcel·la, s’haurà de complir amb els paràmetres següents: 

a) En superfícies <400m
2
 s’exigirà un 15% de superfície amb vegetació  

b) En superfícies >400m
2
 s’exigirà un 30% de superfície amb vegetació  
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ARTICLE 30. MESURES DE QUALITAT PAISATGÍSTICA EN EDIFICIS TURÍSTICS EN 

SÒL RÚSTIC (AD) 

1. En cas de nova implantació d’ús, reformes integrals i ampliacions o reformes parcials que afectin a 

les zones exteriors dels edificis destinats a establiments d’allotjament turístic per tal d’evitar una 

banalització del paisatge rural, les actuacions que es puguin efectuar a la parcel·la es realitzaran amb 

criteris sostenibles i d’integració.  

2. Les actuacions que es realitzin a la parcel·la hauran de complir les següents condicions: 

a) L’enjardinament de la parcel·la serà el mínim possible i es realitzarà nomes al voltant de les 

edificacions i en ell s’empraran espècies pròpies del paisatge mediterrani, preferentment de l’entorn 

més proper i amb baix requeriment hídric.  

b) Les piscines compliran els següents condicionants 

- Només es permetrà una piscina per parcel·la i per establiment d’allotjament turístic.  

- La làmina d’aigua no serà superior a 75m
2
 i serà de planta rectangular  

- No podrà sobresortir més de 0.50 m sobre el terreny natural en qualsevol punt del seu perímetre, 

tret de que s’aprofiti un safareig existent. 

- Els materials , colors i acabats utilitzats estaran integrats en l’ambient circumdant, evitant les 

tonalitats de blau més pròpies d’altres entorns i utilitzant colors dins la gama dels verds, ocres, grisos 

o blancs. 

 c) Les zones destinades a aparcaments i camins d’accés compliran amb els requisits següents:  

- S’haurà d’assegurar l’ombra de la zona d’aparcaments amb 1arbre/2places d’aparcament .  

- Les superfícies destinades a aparcaments i camins d’accés, no podran ser recobertes amb asfalt, 

ciment, formigó ni cap altre tècnica similar que impliqui el segellat i la impermeabilització del ferm.  

 

TÍTOL V 

DOTACIONS TURÍSTIQUES 

ARTICLE 31. DOTACIONS PER A LA RACIONALITZACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

ESTACIONAL DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA (ED) 

1. Per a millorar l’oferta turística i aconseguir una racionalització de la distribució estacional de 

l’activitat  el PIAT proposa un seguit  de dotacions turístiques enfocades cap al gaudi equilibrat dels 

espais lliures, la cultura, l’esport i el lleure. Les Dotacions proposades han de posar en valor el 

paisatge mediterrani i s’han d’adequar a les característiques pròpies de cada sistema territorial aix í 

com potenciar la mobilitat sostenible i la protecció dels espais naturals.  

2. Així mateix, el Consell de Mallorca podrà elaborar i desenvolupar plans d’acció específics, a través 

del departament responsable en matèria de promoció turística o de la col·laboració entre aquest i 

altres departaments, relatius a diferents productes turístics o rutes d’interès turístic, en particular: 
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a) turisme esportiu, amb les seves variants concretes, amb especial atenció al disseny de rutes 

ciclistes d’interès turístic, senderistes, etc. 

b) turisme cultural, en relació a llocs d’interès per la cultura en general, el cinema, el patrimoni art ístic 

l històric o per la seva activitat cultural consolidada, i específicament la ruta cultural basada en la vida 

i fet de personatges històrics com, per exemple, Ramon Llull.  

c) turisme relacionat amb la gastronomia i el producte agroalimentari local. 

d) turisme relacionat amb la naturalesa o activitats que tenguin a veure amb les característiques medi 

ambientals de Mallorca, com ara l’observació d’aus.  

e) altres productes turístics que puguin fixar els plans estratègics o plans  d’acció del Departament 

responsable en matèria de promoció turística o els organismes que en t inguin delegada la gestió.  

 

ARTICLE 32. ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LES PLATGES (ED) 

1. El control d’accés i sobrecàrrega de les platges aïllades de Mallorca es realitzarà mitjançant la 

regulació i ordenació dels aparcaments que s’hauran de contemplar en els planejaments municipals 

quan aquests s’adaptin al PIAT o mitjançant Plans Especials específics. Si en el termini de dos anys 

de l’aprovació del PIAT els municipis no han iniciat aquests procediments, el Consell Insular podrà 

procedir a subrogar-se aquesta redacció. 

2. Els criteris per definir aquests aparcaments i accessos són els següents:  

a) Les superfícies de càlcul de cada platja i nombre de places necessàries es recullen en l’Annex VI 

d’aquesta Normativa.  

b) Es cercarà la menor transformació possible del medi aprofitant camins existents; no 

impermeabilitzant les superfícies d’aparcament; replantant amb vegetació autòctona assegurant un 

mínim d’un arbre cada 5 places d’aparcament; proveint només els serveis imprescindibles; establint 

mesures adequades per evitar l’aparcament fora dels àmbits assenyalats.  

c) Els aparcaments s’hauran de situar, de manera general i sempre que això no pugui implicar efectes 

ambientals negatius, a una distància superior als 100 metres de la costa, fora de zona de protecció 

del DPMT.  

d) En cas que els accessos i aparcaments s’hagin de disposar en un espai natural protegit , s’haurà de 

respectar el que es disposi en la corresponent figura de protecció.  

e) La titularitat  i l’ús  dels  aparcaments haurà de ser públic, sense perjudici dels mecanismes de 

cooperació amb entitats privades que es puguin establir en el marc de la legislació vigent  per a la 

seva explotació.  

 

ARTICLE 33. XARXA DE RUTES CICLO-TURÍSTIQUES (AD) 

1. Per fomentar la mobilitat sostenible i el cicloturisme a tota l’illa el Consell de Mallorca pot desplegar 
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una estratègia en forma de Pla de vies Ciclistes de Mallorca, la qual serà vinculat per als instruments 

d’ordenació i les actuacions en les vies que afecti.  

2. El Pla de vies ciclistes de Mallorca, i les seves modificacions han de seguir els següents criteris:  

a) Definir els itineraris més adequats en termes de mobilitat segura i sostenible per connectar les 

principals poblacions i punts d’interès de l’illa i  amb funció dels diferents tipus d’usuaris (ciclistes 

esportius o ocasionals) i proposar quin tipus de via i secció d’aquesta es la més adequada.  

b) Cercar, en la mesura que sigui possible, itineraris poc freqüentats per automòbils.  

c) Procurar garantir la no afectació del medi, la màxima seguretat de tots els usuaris de les vies,  i un 

repartiment equilibrat pel conjunt del territori.  

d) Definir una xarxa de rutes ciclo-turístiques que posin en valor el paisatge i el conjunt de recursos 

patrimonials de l’illa i amb especial atenció als llogarets i pobles d’interior, la costa i els fars, el medi 

natural i l’entorn rural, els puigs rellevants i les seves ermites i la Serra de Tramuntana.  

3. Els planejaments municipals hauran de reflectir el disposat  en el Pla de vies  ciclistes i potenciar la 

seva implantació proposant les mesures necessàries que facin possible la seva execució, sobretot en 

aquelles vies de titularitat municipal. Dins les zones turístiques també s’haurà de definir una xarxa de 

recorreguts aptes per bicicletes que donaran continuïtat als itineraris i rutes exteriors i que seguiran 

els mateixos criteris establerts en els Plans de rehabilitació turística integral de les Zones turístiques 

madures i saturades.  

4. Els planejaments municipals també podran proposar nous itineraris i rutes que complementin els 

definits al Pla de vies ciclistes, seguint els seus mateixos criteris.  

 

ARTICLE 34. XARXA DE RUTES SENDERISTES PER A ARTICULAR ELS DIFERENTS 

SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS (ED) 

1. Per fomentar el senderisme i a la vegada reduir la pressió sobre la Serra de Tramuntana el Consell 

de Mallorca definirà i aprovarà Plans de rutes senderistes que articul in els diferents sistemes 

territorials i que complementaran les grans Rutes de caire insular com son la de Pedra en sec i la 

d’Artà a Lluc.  

2. Els Plans de rutes senderistes hauran de tenir en compte els següents criteris: 

a) Posar en valor el paisatge i els recursos patrimonials propis de l’illa, tant naturals com culturals.  

b) Ajustar-se a rutes temàtiques que posin en valor les principals singularitats de cada sistema 

Territorial.  

c) Preveure connexions amb les zones turístiques i amb els centres d’interpretació previstos en el 

PIAT. 

3. Amb caràcter orientatiu es proposen les següents rutes pels diferents Sistemes Territorials.  

a) Litoral de Ponent. Ruta de Camp de Mar fins Santa Ponça i Ruta del Torrent de Santa Ponça fins a 

Galatzó 
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b) Serra de Tramuntana. Ruta de la Pedra en Sec  

c) Badies del Nord: Ruta de les zones humides.  

d) Península de Llevant: Ruta dels castells. Ruta de la Mallorca talaiòtica  

e) Litoral de Llevant: Ruta de les Cales i Parc de Mondragó  

f) Migjorn: Ruta del Salobrar  

g) Platja de Palma: Ruta del Pla de Sant Jordi i Ruta de la Marina (Antic traçat ferroviari)  

h) Raiguer: Ruta de les vinyes.  

i) Pla de Mallorca: Ruta dels turons i les ermites. Rutes del paisatge agrari. Ruta arqueològica interior.  

4. A les zones turístiques els planejaments municipals, si ja estan definides les rutes, hauran de donar 

continuïtat a aquestes per carrers amb predominança d’ús vianant i seguiran els mateixos criteris 

establerts en els Plans de rehabilitació turística integral de les Zones turístiques madures i saturades.  

5. Els planejaments municipals també podran proposar noves rutes que complementin les rutes 

supramunicipals dels distints Sistemes territorials Turístics. 

 

ARTICLE 35. EQUIPAMENTS TURÍSTICS COMPLEMENTARIS (AD) 

1. S'entén per equipament turístic complementari aquella dotació de caràcter col·lectiu o públic; 

d'iniciativa i titularitat normalment privada i aprofitament lucratiu, destinada fonamentalment, als 

turistes i dedicada entre d’altres a activitats d'espectacle, oci, esports i congressos. 

2. Aquests equipaments turístics complementaris hauran d’acreditar la seva capacitat com instrument 

per a diversificar i qualificar la oferta turística. 

3. En sòl rústic només s’admetran nous equipaments turístics complementaris o l’ampliació dels 

existents quan estiguin previstos a un instrument de planificació, quan siguin d’ús esportiu o cultural i 

no superin una hectàrea de superfície amb una ocupació màxima del 5% o quan es situïn en la 

categoria de sòl rústic d’àrea de transició. 

4. Queden prohibits nous camps de golf o l’ampliació dels existents a tot tipus de sòl.  

5. Els nous equipaments hauran d’incorporar les mesures necessàries per corregir els efectes 

derivats sobre la mobilitat.  

6. Els planejaments municipals hauran d’identificar els  equipaments turístics de gran impacte (circuits 

de carreres, pistes esportives, parcs aquàtics, museus de carretera, etc.) existents o previstos i 

incloure mesures de millora ambiental i integració paisatgística.  

 

ARTICLE 36. CENTRES D’INTERPRETACIÓ (ED) 

1. Els centres d’interpretació són dotacions culturals, que tenen com a funció fonamental promoure un 

aprenentatge creatiu, tot transmetent el significat del llegat cultural, natural o històric dels béns 
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materials o immaterials d’un determinat indret.  

2. Per promoure un turisme cultural i posar en valor les singularitats de cada sistema Territorial, amb 

caràcter orientatiu s’estableix la següent xarxa de centres d’interpretació del patrimoni cultural, natural 

o històric, material o immaterial de Mallorca que incorporen i complementen el definit en el PTIM.  

a) Litoral de Ponent. Centre d’interpretació del Parc Natural de sa Dragonera i de les reserves 

marines al Port d’Andratx i centre d’interpretació de les possessions de la Serra de Tramuntana a 

Galatzó.  

b) Serra de Tramuntana. Museu de l’oli  a Sóller i els centres d’interpretació de la Serra de 

Tramuntana a Raixa (Patrimoni Mundial de la Humanitat) i Ca s’Amitger (Paratge Natural).  

c) Badies Nord: Centre d’interpretació del Parc Natural de s’Albufera i Cent re d’interpretació de 

l’ornitologia de Mallorca.  

d) Península de Llevant: Centre d’interpretació dels castells i centre de la Mallorca talaiòtica.  

e) Litoral de Llevant: centre d’interpretació de les cales de llevant i del Parc Natural de Mondragó.  

f) Migjorn: centre d’interpretació del Salobrar i del Parc Natural des Trenc i centre d’Interpretació del 

Parc Nacional de Cabrera.  

g) Platja de Palma. Centre d’interpretació del Parc Agrari del Pla de Sant Jordi i  centre d’interpretació 

de la marina i els barrancs. 

g) Raiguer: Museu del Vi a Binissalem i Museu del Calçat i la Pell a Inca.  

h) Pla de Mallorca: Centre d’interpretació dels turons i les ermites.  

 

ARTICLE 37. DOTACIONS AL SERVEI DEL TURISME NÀUTIC (ED) 

En tant no ho determini el planejament sectorial, els instruments de planejament general dels 

municipis que disposin de ports esportius, qualificaran el sòl necessari per a dotar de serveis nàutics 

d’emmagatzematge i manteniment d’embarcacions recreatives en àrees de desenvolupament urbà 

d’ús industrial o de serveis. 

 

TÍTOL VI 

ESTADES TURÍSTIQUES EN HABITATGES 

ARTICLE 38. OBJECTIUS I CRITERIS PER A LA DELIMITACIÓ DE LES ZONES APTES 

PER A COMERCIALITZACIÓ D’ESTADES TURÍSTIQUES EN HABITATGES (AD) 

1. En concordança amb la LTIB, en referència a la comercialització d’estades turístiques en 

habitatges (ETH), s’estableixen els objectius i criteris necessaris perquè els Ajuntaments delimitin 

zones aptes per a la comercialització d’ETH, en el planejament urbanístic respectiu . 

2. Els objectius essencials de la delimitació han de ser:  

a) Afavorir un desenvolupament sostenible que eviti la sobreexplotació de recursos, infraestructures i 
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equipaments. 

b) Salvaguardar els valors naturals i paisatgístics, especialment pel que fa al sòl rústic, preservant els 

valors ecològics, agrícoles, ramaders, i forestals. 

c) Assegurar l’accés al habitatge per part de la població resident.  

d) Assegurar la convivència ciutadana i optimitzar la relació entre residents i població flotant, amb 

densitats adequades als serveis i dotacions disponibles. 

e) Fomentar l’equilibri territorial dels beneficis del turisme.  

f) Adequar l’ordenació a la tipologia d’habitatges dels diferents nuclis i zones de l’illa.  

g) Fomentar la conservació i millora del patrimoni i la identitat dels diferents territoris . 

3. Els criteris bàsics per delimitar zones són: 

a) Definir zones d’exclusió per manca d’aptitud, entre d’altres: les servituds aeronàutiques i polígons 

industrials  

b) Diferenciar entre sòl rústic i sol urbà  

c) Diferenciar entre sol rústic comú i protegit  

d) Diferenciar dins el sòl urbà els nuclis turístics definits en aquest PIAT de la resta.  

e) Delimitar zones homogènies d’acord amb les diferents qualificacions urbanístiques dins els nuclis  

4. Per a determinar les zones amb major pressió turística es de fineixen una sèrie de criteris 

diferenciats per a les ZT, pel sistema territorial de Palma i per la resta de nuclis. Aquests criteris són:  

a) Per les zones turístiques: El criteris per definir les zones turístiques amb major pressió seran els 

emprats en el PIAT per definir les zones turístiques Madures i Saturades.  

b) Per l’àrea de Palma capital: atès que presenta una casuística territorial especial i distinta a la resta 

de l’illa, es podran emprar criteris diferents als emprats a la resta de poblacions i que es definiran 

quan es produeixi l’adaptació del planejament.  

c) Criteris per a les zones residencials: La determinació de les  zones residenc ials amb major pressió 

turística s’efectuarà mitjançant una anàlisi multi criteri prenent quatre indicadors com a mínim que 

facin referència a la problemàtica territorial següent: 

- Indicador 1 : Incidència sobre les infraestructures i recursos territorials  

- Indicador 2: Incidència sobre la caracterització local 

- Indicador 3: Incidència sobre l’accés a l’habitatge de la població resident  

- Indicador 4: Incidència sobre l’equilibri territorial  

L’aplicació dels 4 criteris anteriors ve desenvolupat al Annex VIII  

5. Els criteris per determinar les modalitats d’ETH que es consideraran aptes  a les distintes zones 

segons el grau de pressió turística, són els següents:  

a) Sol Rústic Comú: Es poden permetre els ETH365 unifamiliars i ETH60 unifamiliars en habitatges 

existents a la data d’aprovació inicial d’aquest PIAT.  

b) Zones Turístiques: Es poden permetre els ETH365 unifamiliar i plurifamiliar i ETH60 unifamiliar i 

plurifamiliar  

c) Zones Turístiques Saturades: Es poden permetre els ETH60 unifamiliar i plurifamiliar  



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

 

 
Document per a l’aprovació inicial. Normativa   32 
 

d) Zones residencials: Es poden permetre els ETH365 unifamiliar i plurifamiliar i ETH60 unifamiliar i 

plurifamiliar  

e) Zones residencials vulnerables: Es poden permetre els ETH60 unifamiliar i plurifamiliar, així com 

els ETH365 unifamiliar i plurifamiliar en edificis que figurin incorporats en un catàleg de patrimoni 

històric vigent. 

 

ARTICLE 39. CONDICIONS TEMPORALS DE LES ETH (AD) 

Com a mesura de racionalització de l’estacionalitat de l’activitat turística, d’acord amb la previsió de 

l’article 50.21 de la LTIB, a les zones madures i saturades (ZTM1) s’estableix una limitació temporal 

de comercialització d’estades turístiques en habitatges residencials que es donin d’alta a partir de 

l’entrada en vigor del PIAT de tal manera que només es pugui exercir l’activitat durant un dels dos 

mesos de temporada alta: Juliol o Agost. Aquesta condició s’haurà d’indicar al presentar -se el DRIAT 

corresponent.  

 

ARTICLE 40. CONDICIONS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA EN LES ETH (AD) 

A partir de l’entrada en vigor del PIAT, els habitatges que es donin d’alta per a la comercialització 

d’estades turístiques hauran de procurar la preservació del paisatge tradicional i complir les 

condicions mínimes de qualitat següents: 

a) En les zones enjardinades, si n’és el cas, procurar la utilització de plantes autòctones de baix 

requeriment hídric i que la configuració general s’adeqüi al paisatge mediterrani de l’entorn proper,  

b) Disposar d’un espai per estendre roba ocult a les visuals des de l’espai públic o en el seu defecte 

disposar d’assecadora de roba.  

c) Disposar d’un espai d’emmagatzematge de residus ocult a les visuals des de l’espai públic.  

d) Evitar la disposició d’elements en façana que siguin dissonants amb la resta de l’immoble en el que 

s’ubiqui l’habitatge, tals com: acabats, fusteries, tendals, marquesines, cartells publicitaris, etc. 

e) En sòl rústic els tancaments de parcel·la hauran de complir amb les condicions d’integració 

paisatgística determinades en els instruments d’ordenació territorial i urbanística.  

 

ARTICLE 41. MESURES DE QUALITAT AMBIENTAL EN LES ETH (AD) 

A partir de l’entrada en vigor del PIAT, els habitatges que es donin d’alta per a la comercialització 

d’estades turístiques hauran de complir les mesures de qualitat ambiental següents:  

a) Consum i gestió del cic le de l’aigua:  

- Hauran d’estar connectats a la xarxa de clavegueram del seu nucli o zona, i  si no existeix, disposar 

de fosses sèptiques estanques i homologades segons normativa vigent.  

- Hauran d’incorporar sistemes de reducció del cabal de dutxes i aixetes 
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- Hauran d’ incorporar sistemes de doble descàrrega en els inodors.  

- Quan disposin de sistema de reg de zones enjardinades aquest haurà de ser de baix consum.  

b) Mesures d’eficiència energètica: 

- Tenir una qualificació energètica mínima de classe B en edificacions posteriors a l’any 2006 o o de 

classe C en habitatges unifamiliars anteriors a l’any 2007.  

- Comptar amb un sistema de calefacció i/o refrigeració d’eficiència energètica mínima A++.  

- En cas d’habitatges unifamiliars aïllats, hauran d’assolir un mínim d’un 70% de generació d’ACS per 

mitjà de plaques solars, sempre que sigui possible, o per altres instal·lacions alternatives d’energies 

renovables en edificacions posteriors a l’any 2006 o d’un 50 % en edificacions anteriors a l’any 2007.  

- En els habitatges unifamiliars s’haurà de disposar d’un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics o bé 

justificar l’existència d’un punt de recàrrega d’accés al públic en un radi de 500 m.  

c) Altres mesures: 

- Els habitatges situats al sòl rústic, la part de la parcel·la no ocupada ni per l’edificació ni per la resta 

d’elements constructius s’ha de mantenir en estat natural o en explotació agrícola, ramadera o 

forestal.  

 

TÍTOL VII 

SOSTENIBILITAT TERRITORIAL 

ARTICLE 42. MESURES AMBIENTALS EN ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (AD) 

1. En cas de noves edificacions, nova implantació d’us, reformes integrals i ampliacions o reformes 

parcials dels edificis destinats a establiments d’allotjament turístic, s’hauran de prendre mesures que 

augmentin l’eficiència energètica dels edificis i les seves instal·lacions. 

2. L’enllumenat exterior: s’haurà de dissenyar amb criteris d’eficiència energètica (tecnologia LED o 

similar) reduint o evitant, segons el cas, la contaminació lumínica en la visió del cel, segons la Llei 

3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears o normativa vigent. Igualment 

caldrà complir amb els requisits següents: 

a) L’enllumenat exterior provindrà d’energies renovables.  

b) No es permetrà que les lluminàries provoquin enlluernament cap a l’espai públic. 

c) No es permetran fonts de llum que mitjançant projectors convencionals o làser, emetin per damunt 

del pla horitzontal , excepte quan il·luminin elements d’un especial interès històric, d’acord amb la 

normativa de Patrimoni.  

d) No es permetran artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna.  

3. Consum i gestió de l’aigua: en cas de renovació en la instal·lació tèrmica de l’ establiment 

s’hauran de complir els següents paràmetres:  

a) Instal·lació d’un circuit separat per a la futura reutilització d’aigües grises condicionades i tractades 

per als inodors i per a les instal·lacions de reg. 
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b) Instal·lació de sistemes d’emmagatzematge de les aigües pluvials en un dipòsit d’un volum mínim 

de 40m³ que s’utilitzarà per proveir la xarxa de reg, neteja d’espais exteriors, així com altres usos que 

no requereixin d’aigua potable. 

c) Incorporació de sistemes de reducció del cabal de dutxes i aixetes.  

4. Pel que fa a l’eficiència energètica , s’exigeixen els requisits següents: 

a) En cas de d’edi ficacions de nova planta o canvis d’ús d’edificis existents per a destinar -los a 

allotjament turístic: 

-Tenir una qualificació energètica mínima de classe B  

-Hauran d’assolir un mínim d’un 50% de producció d’energia per autoconsum amb energies 

renovables . 

-Hauran d’assolir un mínim d’un 70% de generació d’ACS per mitjà de plaques solars sempre que 

sigui possible o per altres instal·lacions alternatives d’energies renovables.  

-La contribució solar mínima podrà disminuir en els següents casos:  

b) En rehabilitació d’edificis quan hi hagi limitacions no esmenables derivades de  la 

configuració prèvia de l’edifici existent o de la normativa urbanística  aplicable. 

- El projecte inclourà la justificació de mesures d’aïllament tèrmic i rendiment energètic dels eq uips, 

com a mesura alternativa a l’estalvi energètic que s’obtindria amb la instal·lació solar.  

c) En cas d’ampliacions superiors al 50% de superfície existent, en reformes integrals o reformes que 

afectin com a mínim al 25% de l’envoltant tèrmica de l’edifici:  

- s’haurà de reduir la demanda energètica conjunta de l’edifici reformat o ampliat com a mínim en un 

30% respecte a l’edifici existent, adoptant mesures energètiques passives i actives.  

d) Els establiments d’allotjament turístic de nova construcció,  les ampliacions i aquells que se 

sotmetin a una rehabilitació integral, cas de que comptin amb aparcament hauran de preveure, com a 

mínim, un 5% del total de places d’estacionament per a vehicles elèctrics amb punt de recàrrega 

operatiu i la pre-instal·lació de dotació fins al 50%.  

 

ARTICLE 43. MESURES D’HARMONITZACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA (AD) 

1. Amb la finalitat de garantir una mobilitat turística sostenible, evitar la saturació de les 

infraestructures viàries i el rebliment de les dotacions d’aparcament existents, s’haurà de redactar un 

Pla de mobilitat turística insular que desplegui per a l’ illa de Mallorca les previsions que formuli al 

respecte el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, i que en qualsevol cas contempli el 

foment de la intermodalitat (pública/privada) així com l’accessibilitat i eficiència en els desplaçamen ts 

per l’illa, en referència a les principals infraestructures d’arribada/sortida, destinacions d’allotjament i 

atractius turístics.  

2. Les empreses de lloguer d’automòbils hauran de disposar d’espai suficient per al dipòsit de la seva 

flota en sòls d’ús privat compatible amb aquesta activitat i en instal·lacions legalment implantades 

amb les autoritzacions que corresponguin en cada cas.  
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3. Els establiments d’allotjament turístic de nova construcció i aquells que se sotmetin a una 

rehabilitació integral o ampliació, hauran de disposar en parcel·les  d’ús  turístic o compatible, d’una 

reserva de places d’aparcament en la proporció establerta. Igualment, aquests establiments hauran 

de preveure fora de la via pública, i preferentment dins el recinte de l’establiment d’allotjament, un 

espai per a la parada d’autobusos suficient per a la càrrega i descàrrega segura dels seus clients.  

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA - ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

GENERAL (AD) 

1. Sense perjudici del que disposen les normes, els annexos i els plànols d’aquest Pla indicats com 

d’aplicació directa (AD), els planejaments urbanístics continuen vigents però s’hauran d’adaptar a 

aquest PIAT en el termini màxim de quatre anys comptats des de la seva entrada en vig or. Si el 

dia de venciment del termini indicat l’ajuntament no ha aprovat provisionalment l’expedient relatiu a 

l’adaptació del planejament general corresponent, el Consell Insular de Mallorca el podrà substituir 

i formular i tramitar, a costa d’aquest ajuntament, l’adaptació. 

2. No es pot procedir a la tramitació i, si escau, aprovació definitiva de l’elaboració, revisió i/o 

modificació de qualsevol instrument de planejament general o de detall que suposi l’incompliment 

de les determinacions previstes a les normes d’ordenació del PIAT tant d’aplicació directa (AD) 

com d’eficàcia diferida (ED).  

3. No obstant allò establert en l’apartat anterior, els  projectes d’elaboració, revisió i/o modificació del 

planejaments generals que es trobaven en fase de tramitació a la data de publicació de l’aprovació 

inicial del PIAT, es poden continuar tramitant i ser objecte d’aprovació definitiva, sempre que a 

l’esmentada data hagués finalitzat el període d’informació pública en el procediment administratiu 

corresponent.  

4. Les zones turístiques i les zones residencials ZR 2 no podran acollir nou sòl urbà o urbanitzable 

d’ús residencial, turístic o mixt que es situï fora dels àmbits delimitats en els annexos I II d’aquest 

PIAT. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA – CARÀCTER DE MÍNIM DE DETERMINADES 

DISPOSICIONS D’AQUESTES NORMES (AD)  

Les disposicions dels títols IV, VI i VII reguladores de les condicions d’urbanització i edificació tenen el 

caràcter de mínimes i, en conseqüència, prevaldran les determinacions dels planejaments generals 

municipals que suposin major restricció o grau de protecció del territori.  
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA – RÈGIM DEL SÒL D’ÚS RESIDENCIAL O 

TURÍSTIC EN ZONES RESIDENCIALS ZR2 (AD) 

El sòl urbanitzat i qualificat d’ús residencial o turístic a les zones residencia ls ZR2 a la data de 

publicació de l’aprovació inicial d’aquest PIAT, sense perjudici de la possibilitat de canvi de 

qualificació a un altre ús, pot mantenir la seva qualificació amb la intensitat d’ús que li assigni el 

planejament vigent o, en el seu defecte, l’establerta pels instruments d’ordenació territorial.  

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA – MESURES ECONÒMIQUES DE FOMENT DE LA 

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA (AD) 

Per tal d’optimitzar la gestió dels recursos financers disponibles i sense perjudici de les finalit ats 

legalment establertes, les mesures econòmiques de foment de la sostenibilitat turística que impulsin 

les administracions públiques aniran orientades de forma prioritària a assolir els objectius següents:  

a) Millora de la sostenibilitat ambiental de l’activitat turística 

b) Millora de l’equilibri territorial de l’illa mitjançant la transferència de recursos cap la gestió i 

protecció del paisatge, especialment del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana.  

c) Millora de les dotacions turístiques previstes en aquest PIAT i en els instruments de planejament 

urbanístic que s’hi adaptin.  

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA – GESTIÓ DE PLACES CORRESPONENTS A 

HABITATGES TURÍSTICS DE VACANCES (AD) 

D’acord amb allò que estableix la Disposició addicional segona de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de 

modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, el còmput de places aix í 

com la gestió de places donades de baixa definitiva corresponents a establiments sota la figura 

d’Habitatges turístics de vacances (HTV), es referiran a la Borsa de places per a estades turístiques a 

habitatges residencials establertes per l’article 17 d’aquest Pla.  

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA – RÈGIM DE PLACES TURÍSTIQUES AMB DRETS 

CONSOLIDATS (AD) 

Previ a l’inici d’una activitat turística per a la qual s’hagin d’aportar places segons estableix l’article 88 

de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i es disposi de drets consolidats, en 

el cas d’insuficiència de places en la borsa corresponent, l’òrgan gestor de la borsa de places haurà 

d’actualitzar el seu contingut amb el nombre de places necessari i suficient per atendre els drets 

consolidats esmentats. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA - RÈGIM EXCEPCIONAL I TRANSITORI 

D’AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS D’EMMAGATZEMATGE D’EMBARCACIONS EN 

MARINES SEQUES EN EL SÒL RÚSTIC A MALLORCA (AD) 

Mentrestant el planejament no delimiti les zones aptes per a desenvolupar l’activitat 

d’emmagatzematge o d’hivernada d’embarcacions en marines seques a les quals fa re ferència 

l’article 37, aquestes activitats només seran excepcionalment autoritzables en el sòl rústic, prèvia 

declaració d’interès general, quan compleixin els requisits següents:  

 

1. Requisits per obtenir l’autorització  

La declaració d’interès general de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme o de 

l’òrgan que en tingui atribuïda la competència del Consell Insular de Mallorca es podrà atorgar a totes 

aquelles activitats d’emmagatzematge d’embarcacions  que compleixin els requisits especificats en 

aquesta disposició. En cap cas seran autoritzables en sòl rústic les activitats de reparació 

d’embarcacions, activitats industrials, de lloguer o venda d’embarcacions, aix í com qualsevol altra 

activitat que no sigui estrictament d’emmagatzematge d’ embarcacions. 

1.1 Han d’ésser activitats incloses dins l’àmbit de les infraestructures del tipus 5, com es defineixen a 

l’apartat de definició de les activitats regulades a la matriu del sòl rústic de l’annex I de la Llei 6/1999 , 

de 3 d’abril , de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.  

1.2 Hauran de ser objecte d’avaluació ambiental simplificada, segons l’annex 2 de la Llei 12/2016, de 

17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, o segons  normativa vigent en cada moment.  

1.3 L’autorització de l’activitat comportarà la vinculació legal a aquesta activitat de la  

superfície total de la parcel·la en la qual s’efectuï, que no podrà ser objecte de cap acte dels que 

preveu l’article 32 de la LUIB, mentre subsisteixi l’activitat. La documentació i les autoritzacions 

necessàries per a la inscripció registral de la vinculació s’hauran d’aportar de manera prèvia a 

l’autorització, i posteriorment es traslladarà la vinculació esmentada al registre de la propietat,  perquè 

consti en la inscripció de la finca.  

1.4 L’activitat s’haurà de situar a una distància màxima de 3 km d’un port o a menys de 500m d’un 

polígon industrial o de serveis. 

1.5 La distància màxima a una carretera de la xarxa primària i secundària serà d e 500m. 

1.6 La superfície mínima de parcel·la haurà de complir amb els paràmetres i les condicions que la 

normativa d’ordenació territorial i el planejament municipal reguli per a habitatges unifamiliars, llevat 

que s’exoneri de forma expressa a la declaració d’interès general. 

1.7 En la ubicació de les marines seques s’evitaran els turons i ubicacions amb fons escènics de valor 

paisatgístic (perfils de muntanyes, horitzons, conjunts monumentals). També s’evitarà situar -les a 

prop d’ edificacions existents amb tipologies constructives de caràcter històric i etnològic, tals com 

cases de possessió, molins, barraques, torres, ponts, esglésies...i també a prop de restes 

arqueològiques. 

1.8 Es podrà autoritzar l’activitat d’emmagatzematge d’embarcacions amb eslores fins a 8 metres. 
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1.9 Es permetrà l’emmagatzematge d’embarcacions en superfície i, en superposició només per a 

embarcacions de baix calat (piragües, motos aquàtiques, llanxes pneumàtiques) mitjançant 

estructures metàl·liques fins a 3 m d’alçada.  

 

2. Característiques de l’autorització 

2.1 L’autorització haurà de determinar exactament les característiques de l’aprofitament  que atorgui i 

legitimi. 

2.2 L’autorització serà temporal, sense que pugui excedir els 10 anys i no serà prorrogable.  

2.3 La llicència urbanística haurà de fixar un cànon compensatori de l’aprofitament que obtindrà el 

propietari del sòl rústic, però modulat en consideració a la temporalitat de l’autorització conformat com 

un pagament anual fraccionat, sense que l’import acumulat superi el  10% de l’aprofitament at ribuïble, 

que es quantificarà segons l’increment del valor que els terrenys experimenten com a conseqüència 

de l’autorització de la manera següent: 

a) El valor inicial per metre quadrat dels terrenys serà el que resulti d’aplicar, conjuntament amb les 

disposicions que l’actualitzin, el que fixa l’annex II de la Instrucció 1/2017, de 9 de maig, de la 

directora de la Agència Tributària de les Illes Balears, per la qual s’estableixen els criteris que els 

òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears ha de considerar per a la comprovació 

del valor real dels bens immobles i punts d’amarratge dels ports esportius situats en el territori de les 

Illes Balears, en l’impost sobre t ransmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost 

sobre successions i donacions.  

b) El valor amb l’autorització per metre quadrat dels terrenys en el moment de fixar el cànon serà el 

que resulti, en cada cas, de l’aplicació, conjuntament amb les disposicions que l’actualitzin, del q uadre 

de mòduls específics de valor unitari del sòl brut (MEV), determinat en l’Ordre EHA/3188/2006, d’11 

d’octubre, per la qual es determinen els mòduls de valoració, a efectes de l’ establert en l’article 30 i 

en la disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Real 

Decret Legislatiu 1/2004 , de 5 de març.  

c) L’increment del valor serà la diferència entre els dos valors a què s’ha fet referència abans 

multiplicada per la superfície total vinculada a l’activitat.  

d) La quantia del cànon serà del 0,12% anual de l’increment de valor assenyalat en el punt anterior. 

Aquesta quantia serà actualitzada cada any amb la variació que suposi l’actualització dels valors 

inicials. 

2.4 La percepció del cànon anual correspondrà a l’Administració municipal, la qual anualment 

l’actualitzarà i adscriurà les quantitats ingressades per aquest concepte en la gestió urbanística.  

2.5 S’haurà d’incorporar un estudi de mobilitat per tal de justificar la maniobrabilitat de vehicles amb  

remolc en l’entorn més proper a la ubicació de l’activitat .  

2.6 L’autorització comportarà que les instal·lacions i edificacions compleixin les  normes d’integració 

paisatgístiques vigents en la Normativa d’Ordenació Territorial.  

2.7 L’autorització comportarà ,com a mínim, l’adopció de les següents mesures correctores per tal de 

reduir l’impacte visual i paisatgístic de les embarcacions:  
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a) Plantació i manteniment d’una barrera vegetal frondosa amb espècies arbòries i arbustives, en tot 

el perímetre amb espècies pròpies del paisatge mediterrani, autòctones i amb baix requeriment hídric.  

b) Els tancaments de les parcel·les hauran d’ésser tanques d’obra: de cantons de marès no en 

terrasses o de paret seca amb un alçària de cos màxima d’un metre . Sobre la seva coronació i fins a 

l’alçària màxima de dos metres i vint centímetres la disposició d’elements diàfans executats 

mitjançant els sistemes tradicionals de la zona.  

c) Les edificacions o instal·lacions, hauran d’ésser energèticament autosuficients amb energies 

renovables i hauran de complir les condicions d’integració paisatgística i ambiental que  siguin 

exigibles als habitatges unifamiliars en sòl rústic segons la Normativa d’Ordenació Te rritorial vigent 

d) No es permetrà la publicitat fixa mitjançant tanques, cartells o mitjans acústics: 

 

3. Procediment de l’autorització  

3.1 El procediment per autoritzar aquestes activitats serà el de la declaració d’interès general que 

regula l’article 37 de la Llei 6/1997 , de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.  

3.2 Si s’atorga l’autorització i és necessària l’obtenció de llicència municipal, aquesta s’haurà de 

sol·licitar en el termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la declaració. Per això, transcorregut 

aquest termini sense que s’acrediti aquesta sol·licitud o la impossibilitat que n’hi hagi per raons no 

imputables a la persona interessada, s’haurà d’iniciar l’expedient de caducitat de l’autorització. 

Sol·licitada la llicència en el termini establert i una vegada completat l’expedient, la corporació 

municipal tindrà per resoldre el termini que assenyala la normativa general reguladora dels usos, les 

obres i les activitats. En el cas que no s’hagi acreditat la legalitat dels edificis i les instal·lacions, 

encara que se n’acrediti l’antiguitat, se n’haurà de sol·licitar la legalització, amb la resta d’obres, usos i 

activitats. 

3.3 Com a condició de l’atorgament de les llicències municipals s’imposarà que aquestes s’extingiran:  

- Per incompliment de les condicions de l’autorització o de les altres imposades a les llicències.  

- Pel transcurs del termini que s’hi atorga, sense necessitat de cap tràmit o declaració administrativa.  

3.4 La caducitat de la llicència municipal suposarà la de l’interès general, implicarà el cessament de 

l’activitat o l’ús legitimat per aquest. 

  

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA – PARÀMETRES URBANÍSTICS PER A LA 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC (AD) 

En tant que els planejaments urbanístics no s’adaptin al RD 7/2015, de 30 d’octubre, del text refós de 

la Llei de sòl i rehabilitació urbana, i  en cas de reformes d’establiments d’allotjament turístic que 

aconsegueixin reduir almenys en el 30% la demanda energètica anual de calefacció o refrigeració de 

l’edifici, es permetrà la instal·lació d’aïllament tèrmic en façanes, cobertes o façanes ventilades per 

l’exterior de l’edifici. L’augment de paràmetres urbanístics estrictament derivat d’aquestes 
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intervencions no computarà als efectes de compliment dels límits fixats al planejament urbanístic 

sempre que no s’envaeixi l’espai públic. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA – DELIMITACIÓ DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

(AD) 

La delimitació de sòl urbà i urbanitzable, o apte per a urbanitzar, conseqüència de l’elaboració, la 

modificació o la revisió d’instruments de planejament general produïda abans de l’entrada en vigor 

d’aquest Pla, prevaldrà sobre les delimitacions dibuixades en els plànols d’aquest Pla, excepte en els 

casos de canvi de classificació derivats de l’aplicació d’instruments normatius de rang superior.  

En aquells municipis que no disposin de planejament general o que aquest no estigui adaptat a la Llei 

1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de 

les Illes Balears, pel que fa a la delimitació d’àrees de desenvolupament urbà dins àmbits afectats per 

l’esmentada Llei 1/1991, la seva classificació definitiva serà la que figuri a aquests instruments de 

planejament general com a conseqüència de l’aprovació definitiva de la seva elaboració, modificació o 

revisió adaptada al contingut de la referida llei.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA – DENSITAT DE POBLACIÓ TURÍSTICA DEL 

PLANEJAMENT VIGENT (AD) 

a) Per als terrenys d’ús turístic classificats pel planejament vigent a l 'entrada en vigor del PIAT com a 

sòl urbà o, sòl urbanitzable o sòl apte per urbanitzar amb el pla parcial definitivament aprovat, les 

adaptacions al PIAT dels instruments de planejament generals podran mantenir, com a màxim, la 

densitat de la població turística resultant de l’aplicació del planejament vigent i de les places 

legalment existents si aquesta es superior a la definida per el PIAT.   

b) Per als terrenys d’ús turístic classificats com a sòl urbanitzab le o apte per urbanitzar que no 

disposin de pla parcial aprovat, les adaptacions al PIAT dels instruments de planejament general 

fixaran com a densitat global màxima turística la xifra que resulti inferior entre la que li correspongui 

segons la normativa d’aquest PIAT o la densitat resultant pel planejament general vigent a l 'aprovació 

del PIAT.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA - LÍMIT MÀXIM DE PLACES A LES ZONES 

TURÍSTIQUES MADURES O SATURADES (AD) 

Als àmbits declarats com a zones turístiques madures o saturades el planejament urbanístic no podrà 

incorporar modificacions o revisions que suposin l’increment del nombre de places turístiques fins que 

no s’aprovi definitivament el corresponent pla de reforma integral adaptat a aquest PIAT.  



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

 

 
Document per a l’aprovació inicial. Normativa   41 
 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA - ADEQUACIÓ AL NIVELL D’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA DELS ETH (AD) 

Els habitatges que comercialitzin estades turístiques la declaració responsable d’inici d’activitat dels 

quals es realitzi a partir de l’aprovació inicial del PIAT, gaudiran del termini t ransitori legalment 

establert per tal d’assolir el nivell d’eficiència energètica fixat en aquest PIAT.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA - XARXA DE VIES CICLOTURISTES DE 

MALLORCA (AD) 

Mentre no es despleguin les previsions contingudes a l’article 33 d’aques t Pla,  tindrà plena vigència i 

efectes vinculants sobre el planejament urbanístic i territorial, així com sobre les actuacions viàries, el 

Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca al qual donà la seva conformitat el Ple del Consell de 

Mallorca en sessió de 8 de febrer de 2018.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SETENA – CRITERIS PAISATGÍSTICS GENERALS (AD) 

Mentre no s’adopti un document estratègic de desplegament de la política de paisatge de Mallorca, 

com a criteris generals per a les mesures paisatgístiques contemplades en aquest Pla s’atendrà als 

principis, objectius i mesures contingudes en el Conveni Europeu del Paisatge al qual s’adherí el 

Consell de Mallorca per acord plenari de 4 de febrer de 2008, amb el contingut i tal com venen 

estructurats a partir del document de “Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca”.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA VUITENA – EXPEDIENTS EN TRAMITACIÓ (AD) 

Serà necessària l’adaptació a les disposicions d’aplicació directa (AD) i si n’és el cas d’eficàcia 

diferida (ED) del PIAT en els supòsits següents: 

a) Els instruments o projectes de les actuacions que legitimin la transformació o desenvolupament de 

sòl amb ús turístic majoritari o predominant que haguessin iniciat  la tramitació administrativa dins  els 

tres mesos anteriors a l’aprovació inicial del PIAT.  

b) Els projectes d’obra o d’implantació d’usos que haguessin sol·licitat l’autorització, llicència o títol 

habilitant dins dels tres mesos anteriors a l’aprovació inicial del PIAT.  
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DISPOSICIONS FINALS 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA (AD) 

Aquest Pla començarà a vigir l’endemà de la publicació al BOIB de l’acord d’aprovació definitiva.  

 

ANNEXOS 

Annex I Delimitació de Zones turístiques  

Annex II Delimitació de Zones residencials ZR2 

Annex III Condicions de l’edificació a Zones Turístiques  

Annex IV Determinacions generals en les zones turístiques madures o saturades  

Annex V Determinacions específiques en les zones turístiques madures  

Annex VI Places d’aparcament a platges aïllades  

Annex VII Seguiment del PIAT 

Annex VIII Avaluació de la vulnerabilitat turística de zones residencials  
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