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1 INTRODUCCIÓ  

1.1 JUSTIFICACIÓ 

S’han iniciat els tràmits per a la redacció del PIAT i de l’avaluació ambiental estratègica 
(AAE). D’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 21/2013 d’avaluació 
ambiental:  

“1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con 
la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar 
de forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos 
previstos en la presente ley, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

2. En el supuesto de proyectos autorizados por la Administración General del Estado, a la 
vista de las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental sobre las zonas de la 
Red Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fijará y 
supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global 
de Red Natura 2000. Para su definición, se consultará preceptivamente al órgano 
competente de la comunidad autónoma en la que se localice el proyecto. El plazo para la 
evacuación de dicho informe será de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera recibido el informe, el órgano ambiental estatal podrá proseguir las actuaciones. 

3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas 
compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.” 

Per tant, s’entén que s’haurà d’elaborar un informe de repercussions ambientals a la 
Xarxa Natura 2000 per tal de complir amb els requeriments de la legislació vigent. 

1.2 OBJECTE 

L’objectiu d’aquest informe és l’avaluació de les afeccions  ambientals sobre els espais 
protegits per la Xarxa Natura 2000 en relació amb els objectius de conservació d’aquests 
espais, d’acord amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la 
Biodiversitat. 

L’estudi dels afectes ambientals sobre els espais de la Xarxa Natura 2000 inclourà la 
informació d’aquests llocs, l’anàlisi de les actuacions previstes i de la seva compatibilitat 
amb la conservació dels hàbitats i espècies protegits. 

Per tant, els punts a desenvolupar en aquest document són: 

- Descripció actualitzada dels espais inclosos la Xarxa Natura 2000 afectats; 

- Repercussions ambientals sobre els esmentats espais de la Xarxa Natura 2000 
del PIAT; 

- Repercussions ambientals sobre les espècies i hàbitats de les zones que es 
veuen afectades PIAT. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html#I230
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html#I230
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t1.html#I139
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t1.html#I139
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2 XARXA NATURA 2000  

 

En aquest apartat es relacionen els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 i 
que podrien quedar afectats directament per alguna de les actuacions,  i s’exposa les 
seves característiques principals (disposició, superfície, característiques ambientals 
bàsiques i problemes ambientals detectats). 

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la 
biodiversitat que deriva de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres. La seva finalitat és assegurar la 
supervivència a llarg termini de les espècies i els hàbitats més amenaçats d’Europa. 
És el principal instrument de la UE per a la conservació de la natura.  

La Xarxa Natura 2000 està formada per: 

 Llocs d’Importància Comunitària (LIC): són llocs que, a la regió o regions 
biogeogràfiques on es troba, contribueixen de forma apreciable a mantenir o 
restablir un tipus d’hàbitat natural. Aquests LICs, passaran a ser designats 
Zones d’Especial Conservació (ZEC) pels estats membres i s’hi aplicaran 
mesures de conservació. 

 Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Són zones que cadascun 
dels estats membres de la Unió Europea designa dins del seu territori, amb la 
finalitat de protegir els hàbitats dels ocells que a nivell europeu tenen 
problemes de conservació. La normativa que regula aquest tipus d'espais es 
troba en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació dels ocells 
silvestres. 

 

Descripció dels espais de la Xarxa Natura 2000 afectats pel PIAT: 

 

 Punta de n'Amer  (LIC – ES5310096). S'ubica al SE de Mallorca, al municipi de 
Sant Llorenç de Cardassar i entre Cala Millor i Platja de sa Coma.  

 
Superfície: 

526,54 ha 

Latitud: 

39º 34’ 52’’ N 

Longitud: 

3º 24' 12'' E 

Característiques 
Està formada per materials del Miocè superior: calcàries i margues de 
fàcies arrecifals, calcàries oolítiques-estromatolítiques, llims i 
conglomerats.  

Qualitat 
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència 
d’habitats de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE. 

Vulnerabilitat 
Les principals amenaces són l'ús recreatiu no regulat, sobretot des 
d'embarcacions, i els incendis forestals. 

Hàbitats 

1120 – Praderies de posidònia. Hàbitat prioritari. 

1240 – Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb 
Limonium spp endèmics. 

1410 – Prats salisn mediterranis (Juncetalia maritimae). 

2110 – Dunes mòbils embrionàries. 

2250 – Dunes litorals amb Juniperus spp. Hàbitat prioritari. 
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2260 – Dunes amb vegetació esclerofil·la de Cisto-Lavanduletalia. 

5330 – Brolles termomediterrànies i predesèrtics. 

5430 – Matolls pulviformes espinosos, frigànics, endèmics de 
l'Euphorbio-Verbascion. 

6220 – Prats i erms mediterranis amb gramínies i anuals, basòfils 
(Thero-Brachypodietea). Hàbitat prioritari. 

Fauna 

Aus  
(Directiva 

2009/174/CE) 

 

Ardea purpurea 
Burhinus oedicnemus 
Calonectris diomedea 
Caprimulgus europaeus 
Chlidonias niger 
Circus aeruginosus 
Egretta garzetta 

Galerida theklae 
Hydrobates pelagicus 
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii 
Puffinus puffinus 
mauretanicus 
Sterna sandvicensis 
Sylvia sarda 

Amfibis i rèptils Testudo hermanni (*) 

Mamífers Mniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum (*) 

Invertebrats Cerambyx cerdo (*) 

(*)Espècies d’interès comunitari que requereixen de zones especials de conservació, d'acord a 

l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE. 

 Cap Enderrocat i Cap Blanc  (LIC - ES5310128 i ZEPA - ES0000081). S'ubica 
a l'extrem S de l'illa, al municipi de Llucmajor. 

 
Superfície: 

7079,88 ha 

Latitud: 

39º 22’ 35’’ N 

Longitud: 

2º 48’ 15’’ E 

Característiques 

Terreny pla i rocós, constituït per calcàries i margues de fàcies arrecifals, 
calcàries oolítiques-estromatolítiques, llims i conglomerats  del Miocè 
Superior, que limita amb el mar mitjançant penya-segats rectilinis i 
abruptes. S'originen conques endorreiques que generen basses de poca 
extensió, de caràcter temporal i de gran interès per la fauna i flora. El 
paisatge vegetal es compon de cultius de secà, amb una barreja de 
cereal i ametller, principalment, matolls mediterranis i algunes pinedes. 

Qualitat 

La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència 
d’habitats de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE y en la presencia de dos 
especies de plantas incluidas en el Anexo II de dicha directiva. També és 
de resaltar la presència de diverses espècies de l’Annex I de la Directiva 
79/409/CEE. Una part de l'àrea, està catalogada com a ZEPA i ANEi. 

Vulnerabilitat 
Les principals amenaces es concreten en l'ús recreatiu no regulat, tan per 
mar com per terra, els incendis i la construcció de segones residències. 

Hàbitats 

1120 – Praderies de posidònia. Hàbitat prioritari. 

1150 – Llacunes litorals. Hàbitat prioritari. 

1240 – Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb 
Limonium spp endèmics 

1420 – Matolls halòfil mediterrànis i termoatlàntics (Sarcocornetea 
fruticosae). 

1430 – Matolls halonitròfils (Pegano-Salsoletea). 

1510 – Estepes salines mediterrànies (Limonietalia). Hàbitat prioritari. 
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3140 – Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica. 

3170 –  Basses i estanys temporals mediterranis. Hàbitat prioritari. 

5330 – Brolles termomediterrànies i predesèrtics. 

5430 – Matolls pulviformes espinosos, frigànics, endèmics de l'Euphorbio-
Verbascion. 

6220 – Prats i erms mediterranis amb gramínies i anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietea). Hàbitat prioritari. 

7220 – Fonts petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion). Hàbitat 
prioritari. 

8210 – Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica. 

9320 – Boscos d’Olea i Ceratonia. 

Fauna 

Aus 
(Directiva 

2009/174/CE) 

 

Actitis hypoleucos 

Alauda arvensis, Alca torda 

Alectoris rufa 

Anthus campestris 

Anthus pratensis 

Apus apus, Apus pallidus 

Asio flammeus 

Burhinus oedicnemus 
Calandrella brachydactyla 

Calonectris diomedea 

Carduelis cannabina 

Carduelis carduelis 

Carduelis chloris 

Carduelis spinus 

Cisticola juncidis 

Columba livia, Corvus corax 

Coturnix coturnix 
Cuculus canorus 
Falco peregrinus 
Falco tinnunculus 
Ficedula hypoleuca 
Fringilla coelebs 
Galerida theklae 
Hirundo rustica 
Lanius senator 
Larus audoinii 
Larus cachinnans 
Larus fuscus 
Larus ridibundus 
Loxia curvirostra 
Luscinia megarhynchos 
Miliaria calandra 
Monticola solitarius 
Motacilla alba 
Muscicapa striata 

Oenanthe hispanica 
Oenanthe oenanthe 
Oriolus oriolus, Otus scops 
Parus major 
Passer domesticus 
Petronia petronia 
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii 
Phoenicurus ochruros 
Phoenicurus phoenicurus 
Phylloscopus bonelli 
Phylloscopus collybita 
Phylloscopus sibilatrix 
Phylloscopus trochilu 
 Prunella modularis 
Puffinus puffinus 
mauretanicus 
Saxicola rubetra 
Saxicola torquata 
Scolopax rusticola 
Serinus serinus 
Stercorarius skua 
Sterna sandvicensis 
Streptopelia turtur 
Sturnus vulgaris 
Sula bassana 
Sylvia atricapilla 
Sylvia borin, Sylvia cantillans 
Sylvia conspicillata 
Sylvia melanocephala 
Sylvia sarda, Sylvia undata 
Troglodytes troglodytes 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus torguatus 
Tyto alba, Upupa epops 

Vanellus vanellus 

Amfibis i  rèptils 

Caretta caretta, Testudo hermanni (*) 

Bufo viridris balearica, Hemydactilus turcicus, 
Macroprotodon cucullatus, Tarentola mauretanica 

 Mamífers Tursiops truncatus (*)  
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Apodemus sylvaticus, Atelerix algirus, Eliomys 
quercinus, Genetta genetta, lepus capensis, Martes 
martes, Mus musculus, Mus spretus, Mustela nivalis, 
Oryctolagus cuniculus, Rattus rattus 

Peixos 
Dasyatis pastinaca, Labrus viridis, Mustelus mustelus, 
Sciaena umbra, Syngnathus abaster, Torpedo torpedo 

(*)Espècies d’interès comunitari que requereixen de zones especials de conservació, d'acord a 

l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE. 

 Cales de Manacor (LIC – ES5310098). S'ubica a l'extrem SE de l'illa, al 
municipi de Manacor. 

 
Superfície: 

587,88 ha 

Latitud: 

39º 29’ 30’’ N 

Longitud: 

3º 17’ 22’’ E 

Característiques 
La zona es caracteritza per la singularitat de les morfologies assolides pel 
modelat dels materials calcaris, que genera les característiques cales, 
cavitats i torrents del vessant litoral del llevant mallorquí. 

Qualitat 
La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència 
d’habitats de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE. També està catalogada 
com ANEI. 

Vulnerabilitat 
Les principals amenaces són l'ús recreatiu no regulat, sobretot des 
d'embarcacions, i els incendis forestals. 

Hàbitats 

1210 – Vegetació anual sobre acumulació de restes marines. 

1240 – Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb 
Limonium spp endèmics. 

1410 – Prats salisn mediterranis (Juncetalia maritimae). 

2110 – Dunes mòbils embrionàries. 

5430 – Matolls pulviformes espinosos, frigànics, endèmics de l'Euphorbio-
Verbascion. 

6220 – Prats i erms mediterranis amb gramínies i anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietea). Hàbitat prioritari. 

7220 – Fonts petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion). Hàbitat 
prioritari. 

9320 – Boscos d’Olea i Ceratonia. 

Aus 
(Directiva 2009/174/CE) 

 

Ardea purpurea                                                                                                         
Burhinus oedicnemus                                                                                 
Caprimulgus europaeus                                                                                         
Circus aeruginosus                                                                                                  
Egretta garzetta                                                                                                    
Falco pregrinus                                                                                                    
Galerida theklae                                                                                                        
Larus auduoinii                                                                                                    
Nycticorax nycticorax                                                                                        
Phalacrocorax aristotelis desmarestii                                                                
Sylvia sarda 

Amfibis i  rèptils 
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Testudo hermanni (*) 

Mamífers 

Miniopterus schreibersii (*) 

(*)Espècies d’interès comunitari que requereixen de zones especials de conservació, d'acord a 

l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE. 

 

 Puig des Boixos  (ZEPA – ES0000378). S'ubica a l'extrem N de l'illa, entre les 
carreteres de Valldemossa i Esporles. 

 

Superfície: 

234,49 ha 

Latitud: 

39º 40’ 25’’ N 

Longitud: 

2º 37’ 47’’ E 

Vulnerabilitat 
L’amenaça principal és l’ús recreatiu no regulat, a que hi ha que afegir 
l’activitat cinegètica intensa i els incendis. 

Qualitat Es basa en la presència d’aus de l’Annex I de la Directiva 70/409/CE. 

 

 Puig de s’Estremera  (ZEPA – ES0000380). S'ubica a l'extrem N de l'illa, entre 
Santa Maria i Bunyola. 

 

Superfície: 

138,63 ha 

Latitud: 

39º 40’ 7’’ N 

Longitud: 

2º 43’ 24’’ E 

Vulnerabilitat 
L’amenaça principal és l’ús recreatiu no regulat, a que hi ha que afegir 
l’activitat cinegètica intensa i els incendis. 

Qualitat Es basa en la presència d’aus de l’Annex I de la Directiva 70/409/CE. 

 

 Puig de Gros  (ZEPA – ES0000381). S'ubica a l'extrem N de l'illa, al sud de la 
Comuna de Bunyola. 

 

Superfície: 

1006.8 ha 

Latitud: 

39º 41’ 44’’ N 

Longitud: 

2º 44’ 34’’ E 

Vulnerabilitat 
L’amenaça principal és l’ús recreatiu no regulat, a que hi ha que afegir 
l’activitat cinegètica intensa i els incendis. 

Qualitat Es basa en la presència d’aus de l’Annex I de la Directiva 70/409/CE. 
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3 REPERCUSSIONS AMBIENTALS DEL PIAT  
 
En aquest punt s’analitzen específicament les repercussions a nivell ambiental de les 
actuacions del PIAT sobre els espais de la Xarxa Natura 2000 i sobre els hàbitats i 
espècies prioritaries. 
 

Al tractar-se d’un pla director sectorial el tipus d’actuacions previstes són més 
genèriques i no tenen incidència directa als espais de la xarxa natura 2000. Es 
detallen a continuació algunes de les actuacions que podrien tenir-ne una 
incidència indirecta: 
 

- Establiment de criteris per a l’adequació ambiental i paisatgística i la 
integració de les zones turístiques en les àrees naturals properes. Elements 
com rieres, bosquets, turons i altres, constitueixen fites d’identitat del paisatge 
dels àmbits turístics i urbans. Es pot procedir al seu reconeixement mitjançant 
plans especials per a la recuperació ambiental i paisatgística. 

- Afecció de l’àrea d’influència de les Zones Turístiques Madures i Saturades 
(ZTM1) sobre Llocs d’Interés Comunitari (LIC) i Zones d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA). La ZTM1 Cala Millor - Cala Bona - Son 
Moro – S’Illot inclou el LIC Punta de n’Amer, la ZTM1 Cales de Mallorca inclou 
el LIC Cales de Manacor i la ZTM1 Platja de Palma-s’Arenal inclou una petita 
zona del LIC-ZEPA Cap Enderrocat i Cap Blanc.  

- Regulació i ordenació d’aparcaments i accessos a les platges aïllades. 
Com a mesura per a controlar el grau d’ocupació, s’inclou un valor de capacitat 
màxima. Es podran regular i ordenar aparcaments i accessos a platges 
mitjançant Plans especials, declaracions d’interès general, Modificacions 
puntuals o revisions de planejament. 

- Proposta d’una xarxa d’itineraris i centres d’interpretació. Amb la finalitat 
de redistribuir territorialment i temporalment la pressió del turisme es proposa 
una xarxa d’itineraris i centres d’interpretació i es preveuen directrius per la 
seva ubicació i disposició, principalment a les portes d’entrada dels espais 
naturals protegits de l’illa. Els centres d’interpretació són dotacions culturals, 
generalment de petita dimensió, que tenen com a funció fonamental promoure 
un aprenentatge creatiu, tot transmetent el significat del llegat cultural, natural o 
històric dels béns materials o immaterials d’un determinat territori. La seva 
distribució pot servir per orientar el reconeixement i gaudi d’aquests valors, i els 
mateixos recorreguts i distribució dels visitants que s’interessen per ells. No 
s’ubiquen detalladament però podrien afectar quan s’ubiquin espais de la 
XN2000. 

- Establiment de criteris per a la zonificació de les ETH, en funció de raons 
d’interès ambiental (recursos, infraestructures, valors naturals i paisatgístics), 
socioeconòmiques (accés a l’habitatge, convivència ciutadana, reequilibri 
territorial) i territorial-urbanístiques (Tipologia d’habitatges dominants i 
conservació i millora del patrimoni i identitat). Sòl Rústic Protegit. Prohibides les 
altes de nous habitatges residencials comercialitzats turísticament. 
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3.1 XARXA NATURA 2000 

Efectes. 

- Arran de les actuacions indicades les úniques afeccions relativament directes 
són la delimitació de l’àmbit de la ZTM1 de Cala Millor - Cala Bona - Son Moro 
– S’Illot que inclou LIC Punta de n’Amer i la ZTM1 Cales de Mallorca que inclou 
el LIC Cales de Manacor . El PIAT no en fa una ordenació detallada, es remet a 
un PRTI o planejament que el substitueixi  i només s’inclouen criteris a la fitxa. 

“Reconeixement i potenciació dels valors paisatgístics del LIC de Punta de 
n’Amer amb la finalitat de tenir present els efectes i necessitats d’aquest espai 
que es troba afectat per l’activitat turística de la zona”. 

Existeix la possibilitat d’increment de la pressió a l’àmbit del LIC de Punta de 
n’Amer i LIC Cales de Manacor. Una de les mesures que es proposen per a les 
Zones Turístiques Madures i Saturades 1, és la d’establir xarxes d’espais lliures 
que connectin els espais urbans i exteriors. Tot i que la finalitat de les 
actuacions, que hauran d’acabar detallant els PRTI, és la de millorar l’entorn i 
garantir la biodiversitat, hi ha la possibilitat que aquest tipus d’actuacions 
puguin acabar incrementant la pressió sobre aquests espais i que això pugui 
acabar essent perjudicial. 

- La regulació d’accessos i aparcaments per a platges aïllades, la proposta d’una 
xarxa d’itineraris i centres d’interpretació o l’establiment de criteris per a 
l’adequació ambiental i paisatgística de les zones turístiques (mitjançant plans 
especials) són actuacions que podrien tenir efectes sobre espais de la XN2000, 
però amb el detall actual no es detecten aquests efectes, perquè no es 
coneixen ni les ubicacions ni mesures concretes. 

- Per altra banda, la prohibició de noves ETH en Sòl Rústic Protegit s’hauria de 
valorar positivament, perquè els espais de la XN2000 estan qualificats com 
SRP i per tant no podrien rebre més pressió en forma de nous habitatges 
comercialitzats com a ETH. Hi ha petites excepcions, en què, existeixen espais 
de la XN2000 que no estan recollits com a SRP pel PTI, i que queden recollits 
només com a Sòl Rústic Comú, es tracta de: 

o Una porció de poc menys de 0,5 Km2 del ZEPA ES0000378 de Puig 
des Boixos. 

o Una molt petita porció de 3 ha del ZEPA ES0000380 del Puig de 
s’Estremera.  

o Una petita porció de 0,28 Km2 del ZEPA ES0000381 del Puig Gros.  
o Una petita porció de 0,75 Km2 del LIC ES5310128 i ZEPA ES0000081  

del Cap Enderrocat i cap Blanc. 

En tots els casos es tracta d’afeccions molt puntuals i sempre segons la 
cartografia del PTI. En aquests àmbits de sòl rústic comú, si és que així es 
mantenen al planejament municipal, es podrien permetre ETH.  

 
 
 
 



      
 
 
 

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

 

                                         ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. REPERCUSSIONS AMBIENTALS XN 2000 11 

Mesures 
 
En qualsevol cas, es proposa la següent mesura ambiental per a possibles efectes 
derivats dels plans de desenvolupament previts en el PIAT: 

“Qualsevol pla o projecte derivats del PIAT que pugui afectar els llocs de la Xarxa 
Natura 2000, haurà de ser informat preceptivament per la Conselleria de Medi 
ambient, abans de la seva execució, per avaluar la seva repercussió sobre els hàbitats 
i espècies d’interès comunitari. 

Als efectes del paràgraf anterior, cal recordar que d’acord amb l’article 39 de la Llei 
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 
(LECO), els projectes i plans que puguin afectar als llocs de la xarxa Natura 2000, 
hauran d’anar acompanyats d’un estudi d’avaluació de les repercussions ambientals 
amb relació als objectius de conservació i han d’incloure les corresponents mesures 
correctores.” 

 

3.1.1 HÀBITATS I ESPÈCIES D’INTERÈS COMUNITARI 
 
Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, l’única afecció relativament directa del 
PIAT, en aquest cas, sobre hàbitats i espècies d’interès comunitari, és la referent als 
àmbits delimitats de Zones Turístiques Madures i Saturades 1 (ZTM1). I en tot cas, 
s’ha d’aclarir que és una afecció relativa, perquè l’ordenació detallada dels àmbits es 
farà mitjançant un PRTI o un altre instrument de planejament, i des del present pla 
l’únic que es determina és l’àmbit i els criteris per a la seva ordenació. Es tracten  a 
continuació aquelles tres que es delimiten en el PIAT, perquè les del municipi de 
Calvià, ja estan declarades. 

 Zona turística madura i saturada (ZTM1) de Cala Millor - Cala Bona - Son Moro – 
S’Illot.  

Cert és que dit àmbit afecta el LIC – ES5310096, de Punta de n’Amer. Que s'ubica a 
l’est de de Mallorca, al municipi de Sant Lorenç de Cardassar i entre Cala Millor i Platja 
de sa Coma. La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència 
d’habitats de l'annex I de la Directiva 92/43/CEE. 
 

1120 – Praderies de posidònia. Hàbitat prioritari. 

1240 – Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp 
endèmics. 

1410 – Prats salisn mediterranis (Juncetalia maritimae). 

2110 – Dunes mòbils embrionàries. 

2250 – Dunes litorals amb Juniperus spp. Hàbitat prioritari. 

2260 – Dunes amb vegetació esclerofil·la de Cisto-Lavanduletalia. 

5330 – Brolles termomediterrànies i predesèrtics. 

5430 – Matolls pulviformes espinosos, frigànics, endèmics de l'Euphorbio-Verbascion. 

6220 – Prats i erms mediterranis amb gramínies i anuals, basòfils (Thero-Brachypodietea). 
Hàbitat prioritari. 
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També destaca la presència d’espècies d’interès comunitari que requereixen de zones 
especials de conservació, d'acord a l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 

Amfibis i rèptils Testudo hermanni  

Mamífers Mniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum  

Invertebrats Cerambyx cerdo  

 

Així per tant, la fitxa de la ZTM1, a part de la referència al LIC i la necessitat d’anar 
acompanyats d’un estudi d’avaluació de les repercussions ambientals amb relació als 
objectius de conservació i que hauria d’incloure les corresponents mesures 
correctores, s’haurà de fer especial menció a la conservació de les espècies i els 
hàbitats d’interés comunitari, principalment als prioritaris. 

 

Zona turística madura i saturada (ZTM1) Platja de Palma – s’Arenal.  

Els principals hàbitats que es troben a l’àmbit de la ZTM1 són: 

A la zona humida de ses Fontanelles i en alguns dels cursos com la síquia de Sant 
Jordi hi trobem hàbitats com:  

 

1420 – Matolls halòfil mediterrànis i termoatlàntics.  Salicornietum fruticosae. Suaedetum 
fruticosae 

1510 – Estepes salines mediterrànies (Limonietalia). Limonion confusi. Hàbitat prioritari 

92D0 – Galeries i matolls riberencs termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion 
Tinctoriae), Tamarix boveana. 

5320 – Comunitats baixes d’Euphorbia pithyusa de roquisars costaners. Launaeetum 
cervicornis. 

2210 – Dunes fixes de litoral de Crucianellion maritimae. Loto cretici-Crucianelletum 
marítimae. 

 

L’hàbitat 9320 Boscos d’Olea i Ceratonia  Cneoro tricocci – Ceratonietum siliqua,  el 
qual es troba a una petita zona situada dins l’àmbit del LIC-ZEPA Cap Enderrocat i 
Cap Blanc, i als terrenys situats a l’ANEI 46 dels Barrancs de Son Gual i Xorrigo.  

Dins l’àmbit del LIC i ZEPA Cap Enderrocat i Cap Blanc, també destaca la presència 
d’espècies d’interès comunitari que requereixen de zones especials de conservació, 
d'acord a l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE: 

Amfibis i rèptils Caretta caretta, Testudo hermanni  

Mamífers Tursiops truncatus 

 

Així per tant, la fitxa de la ZTM1, a part de la referència al LIC-ZEPA i la necessitat 
d’anar acompanyats d’un estudi d’avaluació de les repercussions ambientals amb 
relació als objectius de conservació i que hauria d’incloure les corresponents mesures 
correctores, s’haurà de fer especial menció a la conservació de les espècies i els 
hàbitats d’interés comunitari, principalment als prioritaris. 
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Zona turística madura i saturada (ZTM1) de Cales de Mallorca 

 

Els principals hàbitats que es troben a l’àmbit de la ZTM1 són: 

 

1210 – Vegetació anual sobre acumulació de restes marines. 

1240 – Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp 
endèmics. 

1410 – Prats salisn mediterranis (Juncetalia maritimae). 

2110 – Dunes mòbils embrionàries. 

5430 – Matolls pulviformes espinosos, frigànics, endèmics de l'Euphorbio-Verbascion. 

6220 – Prats i erms mediterranis amb gramínies i anuals, basòfils (Thero-Brachypodietea). 
Hàbitat prioritari. 

7220 – Fonts petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion). Hàbitat prioritari. 

9320 – Boscos d’Olea i Ceratonia. 

 

Dins el LIC Cales de Manacor també destaca la presència d’espècies d’interès 
comunitari que requereixen de zones especials de conservació, d'acord a l'Annex II de 
la Directiva 92/43/CEE: 

Amfibis i rèptils Testudo hermanni  

Mamífers Mniopterus schreibersii 

 

Així per tant, la fitxa de la ZTM1, a part de la referència al LIC i la necessitat d’anar 
acompanyats d’un estudi d’avaluació de les repercussions ambientals amb relació als 
objectius de conservació i que hauria d’incloure les corresponents mesures 
correctores, s’haurà de fer especial menció a la conservació de les espècies i els 
hàbitats d’interés comunitari, principalment als prioritaris. 
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Signat en representació de CCRS-GAAT, 

 

 
Joaquim Sabaté Bel 
Dr. arquitecte  
i llicenciat en ciències econòmiques 
Director dels treballs 
 

Palma, 12 de juliol de 2018 
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