


LLEI SERRA TRAMUNTANA

UNA LLEI PARTICIPADA

Batles de la Serra, associacions,
Experts, òrgans, governança de la
Serra...
Aposta per la governança.

UNA LLEI TRANSVERSAL

Paisatge, patrimoni, agricultura,
ordenació del territori, urbanisme,
mobilitat, desenvolupament
econòmic, medi ambient...
Aposta per la sostenibilitat.



LLEI SERRA TRAMUNTANA

LA LLEI CONSTA DE:

Exposició de motius
87 articles
6 disposicions addicionals
11 disposicions transitòries
1 disposició derogatòria
1 disposició final



OBJECTIU DE LA LLEI
(ART. 1, 2, 3)

El reconeixement jurídic del Paisatge Cultural de
la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
Unesco.

L’ordenació d’una gestió adequada per a la seva
protecció, manteniment, millora, restauració, i
regeneració.



DEFINICIONS DE LA LLEI
(ART. 4)

ES DEFINEIXEN JURÍDICAMENT
ALGUNS TERMES COM:

Paisatge Cultural
Elements de pedra en sec: marges,
marjades, paret seca o en verd...
Elements patrimonials: possessió,
cases de possessió
Olivera i oliverar monumental
Habitatge cooperatiu...



DELIMITACIÓ SERRA DE TRAMUNTANA 
AMPLIACIÓ ZONA D'AMORTIMENT

ÀMBIT D'AMPLIACIÓ
(ART. 5)

Es l’àmbit declarat per la Unesco
com a Paisatge Cultural.

S’amplia la zona d'amortiment
per incloure finques i
poblacions completes. 
Així com els nuclis de Selva,
entre d’altres.



ADMINISTRACIÓ I GOVERNANÇA DE LA SERRA
(ART. 6-11 I DISPOSICIONS ADDICIONALS 1,2,3)

Es mantenen els òrgans
actuals.

Es defineix la seva composició a
les disposicions addicionals 1,2,3.

Es crea la comissió de direcció
estratègica com instrument de
coordinació interadministrativa.



Foment dels bancs de terres.
Foment de les indústries de transformació
agrària.
Plans estratègics territorials.
Foment de la custòdia del territori.
Ecoregió.

Es reconeix l’activitat agrària i les persones que
la mantenen com a elements fonamentals per
mantenir el Paisatge de la Serra.

SUPORT A L'ACTIVITAT
AGRÀRIA
(ART. 12-16)



Olivera Monumental aquella que té un
perímetre superior a 3,5 mt a 1,30 d'alçada.
Es crea el catàleg d’oliveres monumentals.
Promoció dels seus productes.
Prohibició de trasplantament i venda.
 Línia d’ajudes directa per a propietaris pel
seu manteniment.

Es protegeixen les oliveres i oliverars
monumentals.

PROTECCIÓ DE LES
OLIVERES I OLIVERARS
(ART. 12-16)



Es defineix un nou Pla Especial de tot l’àmbit de la
Serra que ha de suplir transitòriament tots aquells
PE pendents de redacció.
Salvaguarda de la tècnica de pedra en sec.
Els murs, parets, síquies i altres elements
etnològics  s'han de construir i mantenir
mitjançant la tècnica de pedra en sec.
La reparació de murs i parets es podran realitzar
mitjançant comunicació prèvia (llevat els del BIC
del barranc, les Rotes, i l’Arxiduc).

CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI
(ART. 19-27)



Es preserven els sistemes hidràulics amb la seva
totalitat i es crea el seu inventari.
Es crea l’inventari de cases de possessió de la
Serra i s’amplien els seus possibles usos
condicionats.
 Habitatge cooperatiu (Co-Housing).
Activitats relacionades amb professions
artístiques o lliberals (Co-Working).
Activitats de lleure, científiques i culturals (amb
possible allotjaments temporal per grups).

CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI
(ART. 19-27)



CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI
(ART. 19-27)

Previ informe de Patrimoni del CIM que contindrà
el necessari per crear una fitxa de catàleg.
Quan es crei o revisi  el catàleg municipal aquesta
edificació s’incorporarà.
S’han d’emprar la mateixa tècnica constructiva i
materials tradicionals.

Es permetrà la reconstrucció d’edificacions existent
en estat ruïnós de valor patrimonial.



AVALUACIÓ D'AFECTACIÓ 
PAISATGE CULTURAL
(ART. 40, ANNEX III I IV, AD. 1º)

No es poden fer projectes tant privats com públics que
afectin als valors que defineixen la Serra.

Les obres subjectes a llicència seran avaluades mitjançant
un qüestionari d’autoavaluació definit a la llei.

Obres subjectes a avaluació ambiental i les de més de 10
habitatges o PEM superior a 10.000.000 d’euros realitzaran
una Avaluació d’impacte al paisatge informat per Territori.



MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
(ART. 41-43)

Es fomenta la implantació d’energies renovables
d'autoconsum individual i coŀlectiu.

Es considera la biomassa com a font d’energia
estratègica a la Serra pel que el Consell habilitarà
ajuts pel seu desenvolupament.

Es podran prendre mesures correctores per
reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle a tota o parts de la Serra mitjançant
acords del Ple del Consell.



ALTERACIONS AMBIENTALS
(ART. 45-46, ANNEX VI)

Per la protecció del medi nocturn es defineix tot
l’àmbit de la serra com a zona E1 de màxima protecció
segons llei 3/2005.

Per lluitar contra la contaminació acústica s’insta al
Consell a coŀlaborar amb les administracions
competents per controlar-la i erradicar-la.

Es defineix un model d’ordenança acústica per tota la
serra, que serà d'aplicació en aquells municipis que no
en tinguin.



MESURES DE SOSTENIBILITAT
(ART. 47, 48, 49)

Es defineix la necessitat de redactar un pla específic
de mobilitat de la Serra.

Es dona recolzament jurídic a la possibilitat de
restringir accessos a determinats espais mitjançant
resolució d’acord.

S’habilita al Ple del Consell a restringir les activitats no
permanents de vehicles a motor a l’àmbit de la Serra,
considerant repartiments temporals i territorials.



RECERCA, INNOVACIÓ, FORMACIÓ
(ART. 50-52)

Es proposa la creació de la Càtedra Serra de
Tramuntana Patrimoni de la humanitat amb el suport
del Consell.

Es mana a les administracions públiques a prendre
accions per difondre els valors de la Serra Unesco.

Es dona suport a les activitats escolars, custòdia del
territori, etc., com eines fonamentals pel coneixement
i difusió dels valors de la Serra.



INICIATIVES PER PRESERVAR
LA SERRA
(ART. 53-61)

Es dona suport legal al distintiu Serra Tramuntana.
Es fomenta la gastronomia amb producte local.
Les administracions en els actes públics amb
àpats dins l'àmbit de la Serra han d’emprar
productes de la Serra, preferentment els adscrits
al Distintiu de la Serra.
Es defineix l’oficina de Suport a la Serra per
facilitar els tràmits de totes les subvencions dins
la Serra.
L’oficina ha de poder ser itinerant.



INICIATIVES PER PRESERVAR
LA SERRA
(ART. 53-61)

Es proposa fer un Pla de desenvolupament
turístic unificat de la Serra.
Es mana la creació d’un manual de senyalització a
seguir per les distintes administracions amb
competències a la Serra per unificar criteris.
En el termini d’un any s’ha d’eliminar les senyals
obsoletes.
Els cartells d’obres s'han de retirar un cop signada
la recepció d’aquestes.
Es prohibeixen a les carreteres les barreres de
seguretat exclusivament metàŀliques.



ACCÉS PÚBLIC AL PAISATGE
(ART. 47, 48, 49)

Es defineixen com a carreteres paisatgístiques la
Ma 10, sa Calobra, Lluc, coll de Sóller, Formentor i
Port de Valldemossa.

Es defineixen com a rutes paisatgístiques la ruta
de pedra en sec i el camí vell de Lluc i una futura
ruta als miradors de l’arxiduc que s’hauran de
restaurar.

Es defineixen les activitats de muntanyisme com
activitats tradicionals.



PLANIFICACIÓ I FINANÇAMENT
(ART. 66-75)

Es defineix el Pla Estratègic per definir les
accions pels propers 10 anys així com el Pla
d’acció per la planificació anual.

El Finançament de les accions es realitzarà
mitjançant les partides pròpies de totes les
administracions. Aquestes hauran d’especificar
en els seus pressuposts anuals la quantitat
invertida a la Serra.

Es defineix un banc de projectes i la possibilitat
de ser finançat mitjançant mecenatge.



XARXES DE COL�LABORACIÓ
I SANCIONS
(ART. 76-87)

El Consell coŀlaborarà en xarxes d'àmbit nacional i
Internacionals sobre paisatges culturals.
Es defineix un règim sancionador amb infraccions
lleus, greus i molt greus, la potestat sancionadora
recau en el Conseller en qui recaigui el consorci
Serra de tramuntana.
Són sancions greus els grafits, arrancar oliveres
monumentals, superar els llindars acústics, etc.



ALTRES DISPOSICIONS
(ADDICIONALS, TRANSITÒRIES
 DERROGATÒRIES I FINALS)

Es modifica la Llei 12/98 de patrimoni Històric per
introduir el concepte Paisatge Cultural.
Es derroga la figura de Paratge Pintoresc,
substituïda pel Paisatge Cultural de la ST.
La nova delimitació de ST s’ha d’incorporar al PTI i
Modificar la delimitació davant la UNESCO.
En un any s’ha d’aprovar un Pla de simplificació
Administrativa.
El Consell podrà desplegar reglamentàriament
aquesta llei i modificar els annexos.



ANNEXOS
(I-V)

Es defineixen els models d’Avaluació al Paisatge
Cultural.

Es defineix una ordenança general de renous a la
Serra.

Es defineixen estàndards i paràmetres de
Construcció de pedra, Marges i murs de contenció,
Paret Seca, Paretons de Carretera i Paret en verd.



MOLTES GRÀCIES


