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La zonificació de Mallorca  
Les vivendes residencials que es comercialitzen amb llicència 
turística constituiexen una part de l’economia de la illa. 
Segons els registres de setembre de 2017, Mallorca té 
aproximadament unes 40.000 places en propietats registrades 
de lloguer vacacional. A més, hi ha unes 45.000 places en 
tramitació i unes 11.000 pendents d’informatitzar. 

Fins que la zonificació no s’aprovi definitivament, això és 
després de la publicació al BOIB i 30 dies hàbils d’exposició 
pública, només es poden comercialitzar i publicitar en canals 
turístics aquelles vivendes amb llicència obtinguda o 
sol·licitada abans de l’1 d’agost de 2017.

Exceptuant Palma, que haurà de decidir la seva zonificació, 
Mallorca s’ha dividit en 7 zones:

• Zona 1: nuclis litorals turístics madurs o saturats

• Zona 2: resta de nuclis litorals turístics

• Zona 3: nuclis d’interior amb major pressió turística

• Zona 4: resta de nuclis d’interior
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• Zona 5: sòl rústic protegit

• Zona 6: sòl rústic comú

• Zona 7: zones d’exclusió

Zona 1: nuclis litorals turístics madurs o saturals 
(vermell)
PALMANOVA, MAGALUF, SANTA PONÇA, PAGUERA, 
BELLAVISTA, CALA BLAVA, SON VERÍ NOU i 
ARENAL DE LLUCMAJOR.

En aquesta zona només estarà permés comercialitzar vivenda 
habitual durant 60 dies a l’any. En aquest cas es demanarà 
l’autorització de la comunitat per realitzar l’activitat en el cas 
dels plurifamiliars.

Zona 2: resta de nuclis litorals turístics (taronja)
Totes les tipologies de lloguer turístic hi estan permeses. 
Recordar que en el cas de plurifamiliars, tant en la modalitat 
de 60 dies com en la de 365 caldrà el permís de la comunitat 
de propietaris per exercir l’activitat. 

Zona 3: nuclis d ’interior amb major pressió turística 
(lilia)
ALCÚDIA, RANDA, ARIANY, BANYALBUFAR, PORT 
DES CANONGE, ORIENT, ULLARÓ, DEIÀ, 
LLUCALCARI, SA CALA, S’EMPELTADA, SES COVES, 
S’ESGLAIETA, ESTELLENCIS, ES CARRITXÓ, 
FORNALUTX, MARRATXINET, POLLENÇA, ES VILÀ, 
LA FONT, SANTANYÍ, LLOMBARDS, RUBERTS, SES 
SALINES, SÓLLER, BINIARAIX, S’HORTA, 
VALLDEMOSSA, PORT DE VALLDEMOSSA, 
S’ARXIDUC, SON FERRANDELL. 

Només es permet lloguer de vivenda principal, durant 60 dies 
a l’any. En aquest cas es demanarà l’autorització de la 
comunitat de propietaris per realitzar l’activitat en el cas de 
plurifamiliars.

Zona 4: resta de nuclis d ’interior (blau)
Totes les tipologies de lloguer turístic hi estan permeses. 
Recordar que en el cas de plurifamiliars, tant en la modalitat 
de 60 dies com en la de 365 caldrà el permís de la comunitat 
de propietaris per exercir l’activitat.
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Zona 5: sòl rústic protegit (verd)

Aquest sòl està format per les Àrees d’Especial interés d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrees 
Naturals d’Especial Interés (ANEI), Àrees Rurals d’Interés Paisagístic (ARIP), Àrees de Prevenció de 
Riscs (APR) i Àrees de Protecció Territorial (APT). 

En aquestes zones NO ES POT  comercialitzar cap tipus d’habitatge amb finalitats turístiques.

Zona 6: sòl rústic comú (groc)

Es permet la comercialització de vivendes unifamiliars en les tipologies de 60 dies i 365 dies. 

Zona 7: zones d ’exclusiió (gris)

Polígons industrials i una zona de servidumbre aeroportuaia pròxima a l’aeroport.

Quadre resum               

ETH = Estades Turístiques en Habitatge

S’adjunta mapa gràfic en document a part de les zones

Uneix-te al nostre xat de socis a través del sigüent enllaç: 

https://chat.whatsapp.com/DpSpkNBCBALFjfj62TOiTy

Zona ETH 60 dies ETH uni 365 
dies

ETH pluri 365 
dies

1 SI NO NO

2 SI SI SI

3 SI NO NO

4 SI SI SI

5 NO NO NO

6 SI SI NO

7 NO NO NO
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