
                                                                                                                                            

JORNADA TÈCNICA "Pla d’intervenció en àmbits turístics de Mallorca 
(PIAT) i règim de suspensió de llicències associat a l’aprovació inicial”   

  
 

 
  

Organització Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca (coord. J.C.Fuster) 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (coord. I. Salas). 
 

Participants Personal de la direcció insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca. 
 

Objectiu D’ençà de la derogació del Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística de Mallorca (POOT), 
a través de la Llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears, i en una conjuntura 
expansionista d’aquesta activitat, es fa palesa la necessitat d’abordar de forma integral 
l’ordenació territorial d’aquest sector, cabdal en l’economia insular i d’amplis efectes 
transversals, a través d’un nou instrument d’ordenació que la pròpia llei turística 
configura com a Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT). 
 
Després d’una fase previa d’anàlisi i diagnosi, el 27 de juliol de 2018, el Ple del 
Consell de Mallorc, va acordar l’aprovació inicial del PIAT de Mallorca, amb la 
conseqüent suspensió de llicències i autoritzacions que puguin impedir o dificultar la 
viabilitat del Pla. Aquest PIAT ha d’assentar un nou model turístic territorial de l’illa, 
més sostenible, equilibrat i de progrés, que contempli com a estratègies principals la 
introducció d’un límit màxim de la capacitat d’acollida turística, una aposta decidida 
pel foment de la identitat paisatgística de l’illa i una millora en la qualitat de les 
dotacions i dels establiments, que redundin en una major competitivitat de les 
destinacions, alhora que un major grau de resposabilitat i consciència ambiental.  
 
En aquesta jornada es donaran a conèixer els continguts més rellevants, en relació a 
l’estructura  del PIAT i d’aquells aspectes més tècnics que poden influir en l’esdevenir 
de l’activitat professional dels col·lectius implicats.  
 

Data Dia 13 de novembre de 2018. 
Lloc Sala d’actes del COAIB. C/ Portella 14, Palma. 
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PROGRAMA 
 
dimarts, 13 de novembre (16.30 a 19.30 h)  
 
16.15 – 16:30 Recepció i recollida de documentació 
  
16:30 -16:45 Inauguració de la jornada 
 Hble. Sra Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva del 

Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. 
Sr. Ignacio Salas Pons, president de la Demarcació de Mallorca del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. 
Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge del 
Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. 

  
16:45 – 17:00 Anàlisi previ i procés participació ciutadana 
 Sr. Miquel Vadell Balaguer, arquitecte i director insular de Territori i 

Paisatge 
  
17:00 – 17:15 Marc  jurídic general 
 Sr. José Manuel Gómez González, Doctor en dret, cap de servei jurídic 

d’Ordenació del Territori. Consell de Mallorca 
  
17:15 – 17:45 Estructura general del PIAT, model territorial i capacitat 

d’allotjament turístic  
 Sr. Joan Carles Fuster, arquitecte, cap de servei tècnic d’Ordenació del 

Territori. Consell de Mallorca 
  
17:45 – 18:00 Pausa cafè 
  
18:00 – 18:20 Mesures de qualitat paisatgística i ambiental 
 Sres. Maria T. Wurschmidt Delgado i Patricia Pascual Paules, arquitectes 

del servei d’Ordenació del Territori. Consell de Mallorca 
  
18:20 – 18:40 Millora de l’espai turístic i dotacions. Implicacions en el Planejament 
 Sr. Joan Carles Fuster, arquitecte, cap de servei tècnic d’Ordenació del 

Territori. Consell de Mallorca 
  
18:40 – 19:00 Règim de suspensió de llicències 
 Sr. José Manuel Gómez González, Doctor en dret, cap de servei jurídic 

d’Ordenació del Territori. Consell de Mallorca 
  
19:00 – 19:20 Torn obert de paraula 
  
19:20 – 19:30 Clausura Jornada 
 Sr. Ignacio Salas Pons, president de la demarcació de Mallorca del Col·legi 

Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. 
Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge del 
Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. 


