
PLA TERRITORIAL 
DE MALLORCA, 
UN TERRITORI PER 
A TOTS
PROCÉS PARTICIPATIU CIUTADÀ

PARTICIPA, TENS MOLT A DIR! 



REVISIÓ PARCIAL DEL PLA 
TERRITORIAL DE MALLORCA
El Pla Territorial de Mallorca és un instrument bàsic per gestionar 
el nostre territori i una eina al servei de tota la ciutadania que va 
entrar en vigor l’any 2005.

Al llarg d’aquests darrers anys hi ha hagut una transformació 
profunda en el marc normatiu i sectorial i una evolució de la 
situació econòmica i territorial de Mallorca que fa recomanable 
actualitzar alguns aspectes del PTM.

El consens ciutadà és un aspecte fonamental si volem que la revisió 
parcial del PTM que ara s’enceta avanci i se n’assoleixin els objectius.

Ara, iniciam la fase de participació ciutadana en la qual compta 
l’opinió de tothom. Aquest procés participatiu ens permet 
incorporar propostes noves i fer-ne una revisió parcial, per tal de 
garantir que el Pla avança i respon a les necessitats del territori i de 
les persones que hi viuen.

COM HI PODEU PARTICIPAR?
Podeu aportar les vostres propostes i opinions per mitjà de sis sessions participatives 
obertes als agents implicats i a la ciutadania en general.

TALLERS TERRITORIALS 
En aquestes sessions es recolliran les preocupacions i propostes dels representants 
municipals i col·lectius professionals, respecte el futur de l’ordenació territorial de Mallorca. 
Es tractaran temes com el creixement urbanístic, l’ordenació i l’ús del sòl rústic, les àrees 
d’especial protecció i la gestió del paisatge.

INCA 

07 /11/2017 10.30h -13h 
Museu del Calçat i de la 
Pell 
Av. del General Luque, 223     

MANACOR 

14/11/2017  10.30h -13h 
Institució Pública Antoni 
M. Alcover   
C. del Pare Andreu 
Fernández, 12  

PALMA 

21/11/2017  10.30h -13h
Sala d’actes de la FELIB
C. del General Rieral, 111

CREIXEMENT I 
CAPACITAT DE 
CÀRREGADEL TERRITORI

22/11/2017 17h-19.30h  
Llar de la Infància
C. del General Rieral, 113, 
Palma

Els sostres de creixement
per usos, la capacitat de
càrrega del territori, la
disponibilitat de recursos,
entre d’altres.

SÒL RÚSTIC - ACTIVITATS 
AGRÀRIES I PATRIMONI 
NATURAL

15/11/2017  16.30h-19h   
Llar de la Joventut
C. del General Rieral, 111, 
Palma

Els usos del sòl rústic, entre 
d’altres.

JORNADA DE PRESENTACIÓ 
Un cop finalitzat el procés participatiu, durant el 2018, es farà la presentació pública del Pla 
Territorial i us convidarem a assistir-hi, per conèixer de prop el Pla Territorial de Mallorca 
de tothom.

TALLERS SECTORIALS 
En aquestes sessions es recollirà l’opinió ciutadana sobre una temàtica específica de 
l’ordenació territorial de Mallorca, ja que cada taller tractarà un àmbit:

GESTIÓ DEL PAISATGE

08/11/2017 16.30h-19h  
Sala d’actes de la FELIB
C. del General Rieral, 111, 
Palma 

Integració paisatgística a 
Mallorca, àmbits 
d’intervenció paisatgística, 
connectivitat entre espais...

Si no podeu assistir als tallers presencials, però hi voleu dir la vostra, podeu contestar
l’enquesta en línia d’opinió del web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net).



Podeu estar-ne al dia a través de l’espai web de participació!
Si voleu conèixer més el PTM i el procés de participació, podeu consultar el 
web www.conselldemallorca.net.

També hi podeu participar de manera virtual, responent l’enquesta en línia 
d’opinió. 

Twitter: @ConsellMca
Facebook: Consell de Mallorca / Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca 

https://twitter.com/consellmca
https://twitter.com/consellmca
https://www.facebook.com/territoriconsell

