
 

Zones de gran afluència turística de les Illes Balears 
 
 

 
ILLA DE MALLORCA (En els municipis, les zones i els períodes que a continuació es detallen): 

 
 

Exp. Municipi Zona declarada Període de la declaració   

 
 
36 Alcúdia Tot el terme municipal (1) Tot l’any (21) 

 
  
18 Andratx Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 
 
42 Banyalbufar Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 
 
02 Búger Nucli urbà (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 
 
39 Bunyola Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 
 
17 Calvià La part del territori situada entre la mar i  

  l’autopista Palma - Palmanova, carretera  
  comarcal C-719 des de Palmanova fins a  
  l’entrada de Peguera i variant de Peguera,  

  amb inclusió, també, dins de la zona de  
  Santa Ponça, de la urbanització de Galatzó (1) Tot l’any (22)  
  

 
10 Campos Tot el terme municipal de Campos (4) Tot l’any (10) 

 

 
07 Capdepera Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

  
 

19 Esporles Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

  
 

38 Estellencs Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

  
 

09 Felanitx Felanitx ciutat, cas Concos, s’Horta, Cala  
  Ferrera, Cala Serena,Portocolom (1) Tot l’any (11) 

 

 
43 Fornalutx Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

    

 
11 Inca Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

     

 
31 Llucmajor Tot el terme municipal (1) Tot l’any (16) 

 

.../... 



 

Exp. Municipi Zona declarada   Període de la declaració  
 
06 Manacor Els nuclis urbans de s’Illot, Porto Cristo,  Del 15/3 al 30/10 (1), 

  Cala Anguila, Cala Mendia, s’Estany  excepte Porto Cristo, que 
  d’en Mas, Cales de Mallorca, Cala Murada i  és tot l’any. (17) 

  Manacor  (1) i (24) 

        
46 Marratxí La part del territori municipal següent: 
 

  — Es Pont d’Inca: delimitada al nord pel  
  torrent de Coa Negra; a l’oest, pel carrer de  
  F. Salvà Pizà (Escultor); a l’est, pels carrers  

  de la Santedat i dels Enagistes, i al sud, pel  
  camí de Sant Llàtzer (2) Tot l’any (8) 

 

  — Es Pla de na Tesa: delimitada al nord-oest  
  pel carrer de Son Bonet i, a continuació, més  
  al nord, per la carretera comarcal PMV-301-3,  

  que confina amb la finca de Son Bonet; al  
  sud-oest, pel carrer de Xaloc i pel camí de  
  Can Frontera; al sud, pel carreró de Can  

  Barbut  pel carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador,  
  i a l’est, per les finques de Ca na Verdera i de  
  Ca s’Anglès. (2) Tot l’any (8) 

 
 — Es Mirall: delimitada al nord-est per la  
 carretera vella de Bunyola PM 204; al sud, per  

 l'autopista Palma-Inca PM-27; des del nord-oest  
 (carretera vella de Bunyola) fins a l'oest  
 (autopista PM-27), pel torrent de Coa Negra. (2) Tot l’any (8) 

 
 — Sa Cabaneta: delimitada al nord pel camí  
 de n’Olesa; a l’oest, pels nuclis denominats  

 Sant Marçal i sa Cabaneta Parc, per l’avinguda  
 de Bàrbara de Verí i pels carrers d’Andreu  
 Joan (Batle), de Dolors Gual de Torrella, de  

 Pere Canyelles i de Guillem Bassa (Batle); al  
 sud, per la travessia de sa Comuna n. 9,  
 per sa Comuna, per les travessies de sa  
 Comuna n. 6 i sa Comuna n. 2, i pel carrer de  

 Can Domingo, i a l’est, per Son Caulelles. (2) Tot l’any (8)  
 
 — Pòrtol: delimitada al nord pel carrer Major;  

 a l’oest, pel carrer d’Antoni Jaume (Metge);  
 al sud, pels carrers dels Xeremiers, de la Garriga  
 i de la Trinitat, i pel camí de Sant Jordi, i a  

 l’est, per la finca de la Teulera de Son Seguí i, 
 sortint de Pòrtol, per la carretera comarcal  
 PMV-301, en direcció a Santa Maria. (2)  Tot l’any (8) 

    
 
01 Montuïri Nucli de població principal considerat com  

   a urbà, i la zona afectada a ambdós costats  
   de la carretera C-715, per la seva proximitat  
   a la mateixa, en el tram que va des de  

   l’encreuament d’entrada a la població fins al  
   Coll de sa Grava. (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

.../... 



 

 
Exp. Municipi Zona declarada Període de la declaració  
 

 
26 Muro Tot el terme municipal (1) Tot l’any (20)   
 

12 Palma — Zona 1: intramurs (interior de la zona  
   delimitada per l’avinguda de Gabriel Alomar,  
   l’avinguda d’Alexandre Rosselló, l’avinguda  

   de Joan March, l’avinguda del Comte de  
   Sallent, l’avinguda d’Alemanya, l’avinguda  
   de Portugal, el passeig de Mallorca i el bocí de  

   façana marítima compresa entre el passeig de 
   Mallorca i l’avinguda de Gabriel Alomar). (3) Tot l’any (9) 

 

   — Zona 2: límit del terme municipal de Palma  
   amb el de Calvià, zona compresa des de la  
   variant de Cala Major de l’autopista de  

   Ponent, l’avinguda de Joan Miró i la mar. (3) Del 15/3 al 30/10 (3) 

 
   — Zona 3: avinguda de Gabriel Roca (passeig  

   Marítim), tram que s’estén entre la ronda de  
   Migjorn i la cala de Can Barbarà. (3) Del 15/3 al 30/10 (3) 

 

   — Zona 4: zona del Molinar, la Ciutat Jardí,  
   Can Pastilla i l’Arenal delimitada per la  
   confluència de l’autopista de Llevant amb  

   el carrer de Joan Maragall, l’autopista de  
   Llevant (fins a la desviació de Cala Blava), 
   el torrent dels Jueus i la mar. (3) Del 15/3 al 30/10 (3) 

     
24 Pollença Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

    

23 sa Pobla Tot el terme municipal (1) Tot l’any (15)  
    
21 Sant Llorenç Cala Millor, sa Coma i s’Illot (zona costanera  

  de Sant  Llorenç des Cardassar, des de la  
  carretera de Porto  Cristo - Son Servera a la 
  mar). (1) Tot l’any (19)   
 

37 Santa Margalida Nucli urbà de Can Picafort (1) Tot l’any (23)  
  
15 Santanyí Nuclis urbans de Cala d’Or, Portopetro,  

  sa Barca Trencada, Cala Figuera, Cala  
  Santanyí, Cala Llombards i Santanyí. (25) Del 15/3 al 30/10 (1) 
      

44 Sencelles Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 
   
04 ses Salines Nucli urbà de la Colònia de Sant Jordi (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

   
27 Sóller Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

     

08 Son Servera Tot el terme municipal (6) Del 15/3 al 30/10 (1) 
  
33 Valldemossa Tot el terme municipal (1) Tot l’any (14)  

  
03 Vilafranca Tot el terme municipal (1) Tot l’any (13)   

.../... 



 

 
 

ILLA DE MENORCA (Tots els municipis, en els períodes que es detallen):     

 
      

Exp. Municipi Zona declarada Període de la declaració Resolució 
 
34 Alaior Tot el terme municipal (1) Tot l’any (18) 

 
41 es Castell Tot el terme municipal (1) Tot l’any (12)  
 

05 Ciutadella Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 
25 Ferreries Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 
16 Maó Tot el terme municipal (1) Tot l’any (7)  
 

22 es Mercadal Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 
 
20 es Migjorn Gran Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 
13 Sant Lluís Tot el terme municipal (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 

 
 

ILLA D’EIVISSA (Tota l’illa, en les zones i els períodes que es detallen): 

 
 

Exp. Municipi Zona declarada Període de la declaració 
 
29 Eivissa Nucli antic i passeig marítim; platja  

  d’en Bossa i Talamanca (amb exclusió  
  del sector urbanístic UA-10, destinat a  
  ús industrial). (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

 
32 Sant Antoni de  
 Portmany Tot el terme municipal (5) Del 15/3 al 30/10 (1) 

    
35 Sant Joan de  
 Labritja Tot el terme municipal, excloent-ne, en tot  
  cas, les zones industrials. (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 

  
28 Santa Eulària  
 del Riu Tot el terme municipal, exceptuant les  

  zones industrials (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 
    
45 Sant Josep de  

 sa Talaia Tot el terme municipal, excepte la zona 
   destinada a usos comercials que correspon  
  al sòl urbà amb tipologia “indústria jardí”  

  i “indústria magatzem”, de les normes  
  subsidiàries de planejament municipal,  
  ubicada a la carretera PM-801, de Eivissa  

  a l’Aeroport, a la altura del punt quilomètric  
  4.500 i següents. (1) Del 15/3 al 30/10 (1)  
 

 
.../... 



 

 
 

ILLA DE FORMENTERA (Tota l’illa):  

 
Exp. Municipi Zona declarada Període de la declaració 

    
40 Formentera Tots els nuclis urbans de l’Illa (1) Del 15/3 al 30/10 (1) 
 

 
RESOLUCIONS DE DECLARACIÓ DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA: 
 

— Municipis diversos:  (1) Resolucions  de data 21 de juny de 2005, publicades en el BOIB núm.                  

100, de 2 de juliol. 

 
 

MODIFICACIONS POSTERIORS:   
 
— Marratxí: (2) Resolució de 14 de juliol de 2006, BOIB núm. 101, de 20 de juliol. 

   (8) Resolució de 18 de desembre de 2014, BOIB núm. 176, de 25 de desembre. 

— Palma:  (3) Resolució de 12 de març  de 2012, publicada en el BOIB núm. 46, de 29 de març. 

   (9) Resolució de 19 de desembre de 2014, BOIB núm. 176, de 25 de desembre. 
— Campos:  (4) Resolució de 20 d’abril de 2012, BOIB núm. 59, de 26 d’abril. 

   (10) Resolució de 18 de desembre de 2014, BOIB núm. 176, de 25 de desembre. 
— Sant Antoni  
de Portmany:  (5) Resolució de 5 de febrer de 2013, BOIB núm. 19, de 7 de febrer. 

— Son Servera: (6) Resolució de 25 de juliol de 2013, BOIB núm. 108, de 3 d’agost. 

— Maó:  (7) Resolució de 18 de desembre de 2014, BOIB núm. 177, de 27 de desembre. 

— Felanitx: (11) Resolució de 9 de gener de 2015, BOIB núm. 8, de 15 de gener. 
— es Castell: (12) Resolució de 9 de gener de 2015, BOIB núm. 8, de 15 de gener. 
— Vilafranca: (13) Resolució de 9 de gener de 2015, BOIB núm. 8, de 15 de gener. 

— Valldemossa: (14) Resolució de 9 de gener de 2015, BOIB núm. 8, de 15 de gener. 
— sa Pobla: (15) Resolució de 9 de gener de 2015, BOIB núm. 8, de 15 de gener. 
— Porto Cristo: (17) Resolució de 19 de gener de 2015, BOIB núm. 14, de 29 de gener. 

— Llucmajor:  (16) Resolució de 22 de gener de 2015, BOIB núm. 14, de 29 de gener. 
— Alaior: (18) Resolució de 27 de gener de 2015, BOIB núm. 16, de 31 de gener. 
— Sant Llorenç (19) Resolució de 4 de febrer de 2015, BOIB núm. 19, de 7 de febrer. 

— Muro:  (20) Resolució de 4 de febrer de 2015, BOIB núm. 19, de 7 de febrer. 
— Alcúdia:  (21) Resolució de 4 de febrer de 2015, BOIB núm. 19, de 7 de febrer. 
— Calvià:  (22) Resolució de 5 de febrer de 2015, BOIB núm. 19, de 7 de febrer. 

— Can Picafort: (23) Resolució de 17 de febrer de 2015, BOIB núm. 29, de 26 de febrer. 
—  Manacor (24) Resolució de 21 de maig de 2015, BOIB núm. 83, de 4 de juny. 
—  Santanyí (25) Resolució de 21 de maig de 2015, BOIB núm. 83, de 4 de juny. 
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