
La Serra de Tramuntana:

Patrimoni viu, Patrimoni viscut



SERRA DE 

TRAMUNTANA

MALLORCA





ELS PATRIMONIS CULTURALS DE LA UNESCO

Espanya: tercer país amb més llocs 

inscrits com a Patrimoni del món (47)

Segon d’Europa, per darrere d’Itàlia.

Serra de Tramuntana:

Tercer Patrimoni de la Humanitat més 

visitat d’Espanya. 

Vuitè Patrimoni més visitat d’Europa. 

Serra de Tramuntana: 

•90 km de llarg per 15km d’amplada màxima. 

•Supera 1000m d’altura en alguns dels seus

cims.

•134.657 habitants.

•19 municipis.

•95% del territori en mans privades.



SERRA DE TRAMUNTANA – ECONOMIA

La Serra de Tramuntana fou 

durant segles una regió 

impulsada per l’agricultura i la 

ramaderia. Els seus productes 

s’exportaven a gran part del 

mediterrani i proveïen altres 

regions de Mallorca. 

Algunes de les seves 

poblacions varen tenir moments 

industrials importants. 

A dia d’avui la comarca també 

basa la seva economia en el 

sector serveis i el turisme de 

senderisme i el gastronòmic. 



SERRA DE TRAMUNTANA – MARC LEGAL

•Paisatge pintoresc 1972 
•Pla Territorial de Mallorca 2004
•Llei de Patrimoni de Balears 1998  
• Llei d’Espais Naturals 1991
• Llei conservació d’espais de rellevància 
ambiental (LECO) 2005
•Declaració de zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) 2006 
•Aprovació del Pla d’Ordenació dels 
Recursos Naturals de la Serra de 
Tramuntana (PORN) 2007
• Pla Especial de protecció del Lloc 
Històric de les Possessions de l’Arxiduc
• Pla Especial de protecció de conjunts 
històrics  



PATRIMONI

MUNDIAL



CRITERIS UNESCO

(ii)

Testimoniar un important intercanvi de valors humans al llarg d’un període de 

temps o dins d’una àrea cultural del món, en el desenvolupament de 

l’arquitectura, la tecnologia, les arts monumentals, l’urbanisme o el disseny 

paisatgístic. 

(iv)

Oferir un exemple eminent d’un tipus d’edifici, conjunt arquitectònic, tecnològic o 

paisatge, que il·lustri una etapa significativa de la història humana. 

(v)

Ser un exemple eminent d’una tradició d’assentament humà, utilització de la mar 

o de la terra, que sigui representativa d’una cultura (o cultures), o de la interacció 

humana amb el medi ambient, especialment quan aquest esdevé vulnerable 

enfront de l’impacte de canvis irreversibles. 



CRITERI II



CRITERI II

CULTURA 

MUSULMANA

+ 

GESTIÓ 

HÍDRICA

CULTURA 

CRISTIANA

+

CONTROL

TERRITORIAL

Combinació de la recollida 

d’aigua i la tecnologia de 

gestió àrabs. Petits horts

Coneixement especialitzat 

agrícola i el sistema de 

territorial de grans propietats 

(possessions) 

=     ESTRUCTURA DE MARGES



CRITERIO 

II

CULTURA 

MUSULMANA

+ 

GESTIÓN 

HÍDRICA

CULTURA 

CRISTIANA

+

CONTROL

TERRITORIAL

Descripción 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Quisque interdum fringilla 

lorem, a ullamcorper metus 

congue eget. 

Descripción 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Quisque interdum fringilla 

lorem, a ullamcorper metus 

congue eget. 

=     ESTRUCTURA DE TERRAZAS



CRITERI IV



CRITERI IV

Terrasses:

Sistema de cultiu 

en vessants que, a través de 

murs de pedra, permet 

l’aprofitament màxim del terreny. 

Reg:

Sistema interconnectat i 

altament especialitzat d’obres 

hidràuliques per a la recollida i 

l’emmagatzematge d’aigua 

mitjançant canals, rases i 

dipòsits d’emmagatzematge. 

Cultiu:

Hortalisses, arbres fruiters i 

oliveres. 



CRITERI V



CRITERI V - ASSENTAMENTS

SISTEMA FEUDAL

DE SUBDIVISIÓ 

DE TERRES

TECNOLOGIES 

DE PROVEÏMENT

CONDICIONS 

OROGRÀFIQUES 

EXTREMES

=     ZONA ADEQUADA PER A L’AGRICULTURA I LA VIDA



CONSORCI 

I 

PLA DE GESTIÓ



CONSORCI I PLA DE GESTIÓ

El pla defineix 10 prioritats o objectius bàsics: 

1. El manteniment i el foment dels cultius i les bones pràctiques 

agrícoles, ramaderes i forestals de caràcter tradicional i / o 

ecològicament sostenibles. 

2. La protecció dels valors culturals, etnològics i etnogràfics d’aquest 

paisatge cultural.  

3. La conservació del medi, el manteniment o increment del nivell de 

biodiversitat de l’àrea i la protecció dels hàbitats, espècies o formacions 

geològiques concretes. 

4. La recuperació de marges abandonats, de sistemes hidràulics i 

d’altres elements patrimonials. 

5. El desenvolupament d’un turisme rural que pugui potenciar el 

manteniment del teixit agroramader. 



CONSORCI I PLA DE GESTIÓ

6. Un ús turístic i recreatiu adequat, des del punt de vista ecològic, social 

i econòmic. 

7. Les infraestructures i els serveis que ajudin a una millor comprensió 

del paisatge cultural, com els centres d’interpretació, oficines de 

recepció, rutes senyalitzades i altres elements d’ús públic. 

8. Les activitats d’interpretació, educació ambiental, formació i 

participació ciutadana. 

9. El foment de les tasques científiques i d’investigació. 

10. La promoció de les entitats de custòdia del territori i dels convenis i 

servituds d’interès mediambiental amb els titulars de drets. 



CONSORCI I PLA DE GESTIÓ

Les accions del pla s’han estructurat en cinc programes: 

• Comunicació i participació: el Pla de Gestió ha de ser consensuat i 

participat pels agents principals que conformen el paisatge cultural de la 

Serra. 

• Desenvolupament econòmic: impulsar canvis i millores en els sistemes 

de cultiu i donar suport a activitats alternatives que aporten recursos 

econòmics per a mantenir el paisatge. 

• Divulgació: accions dedicades a l’educació, a la formació i a la 

investigació. 

• Patrimoni: Accions directes de rehabilitació i conservació del patrimoni 

cultural i natural. 

• Gestió de visitants: amb la finalitat d’organitzar, regular i contenir 

l’impacte dels visitants. 



SUBVENCIONS 

2018

PER A LA 

CONSERVACIÓ 

DEL PAISATGE



SUBVENCIONS 2018

PER A LA CONSERVACIÓ DEL PAISATGE

Recuperació d’espais 

forestals i/o agrícoles

Per a la recuperació 

d’elements etnològics

Per a la recuperació 

d’elements arquitectònics

Per a la recuperació del 

paisatge agrícola

Manteniment, neteja i 

conservació d’espais 

públics emblemàtics

Custòdia del Territori



MARCA 

DE 

QUALITAT



PRODUCTES GENERADORS DE PAISATGE

OLIVAOLI

VI CÍTRICS I HORT

VALOR A L’AGRICULTURA

AIGUA



ELEMENTS GENERADORS DE PAISATGE

LLOCS 

EMBLEMÀTICS
POSSESSIONS

EDIFICIS 

EMBLEMÀTICS

VALOR AL PATRIMONI



REQUISITS PER A SER MARCA

Respetuós amb el paisatge cultural

Sostenible

Consumidor de producte local o km.0

Responsabilitat Social Corporativa



AMICS DE LA MARCA

Empreses de restauració

Allotjaments turístics

Comerços 

Serveis



PROGRAMA

APRENENTATGE 

SERVEI



¿QUÈ ÉS APRENENTATGE SERVEI (APS)?

Els alumnes elaboren projectes curriculars 

mentre analitzen les necessitats de la serra de Tramuntana 

i realitzen tasques de manteniment i millora del paisatge. 



ELEMENTS DEL PROGRAMA

Aprenentatge
Activitats significatives i solidàries.

Afavoreix espais de diàleg i d’acció per 

compartir la participació. 

Servei
Responsable i sistèmic. 

En col·laboració amb la comunitat educativa i 

amb associacions de defensa del territori.



PARTICIPANTS en el curs 2017/2018

2600 alumnes

260 docents

32 centres



ALTRES PROJECTES

Centre d’Interpretació de 

la Serra de Tramuntana
Fira de la Mar

Missions Artístiques a 

la Serra de Tramuntana 
Rutes Culturals 



serradetramuntana.net


