
 
 

INFORME ANNEX: CARACTERÍSTIQUES I DADES RELLEVANTS DEL MUNICIPI 

DE POLLENÇA SOBRE ACTIVITATS RURALS 

 

L’Ajuntament de Pollença té el ferm compromís de fomentar i donar suport a les activitats 

agràries i del món rural que s’hi desenvolupen. Els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030 ens obliguen a prendre mesures en benefici de la 

producció i consum responsable, el treball decent i creixement econòmic i la cura 

de la vida d’ecosistemes terrestres (entre d’altres).  

 

Per això, LEADER és una oportunitat per diversificar l’economia i donar suport al teixit 

empresarial de Pollença dedicat a l’agricultura i la ramaderia. Les zones rurals, segons 

el Marc Nacional de Desenvolupament Rural, es delimiten per termes municipals 

complets o parts de termes municipals. A Pollença, les diferències d’activitats 

econòmiques entre nuclis de població són notòries. Tot i això, són diverses les finques 

on s’hi produeix activitat agrícola i/o ramadera. També comptem des de 2020 amb un 

punt de venda de peix a la llotja del Port de Pollença, gestionat per la Confraria de 

pescadors/es (aglutina 12 barques) 1. Comptem amb la Cooperativa Pagesa de 

Pollença, formada per 75 socis/es que exploten més de 10.000 ovelles reproductores, 

comercialitzant en comú des de l’any 2008. També és la representant de la marca “me 

de qualitat”, consistent en 12 socis/es que exploten més de 3.000 ovelles reproductores 

i comercialitzen en comú des de l’any 2000 2. I comptem, també, amb productors/es 

locals de productes de producció ecològica (formatges, iogurt, fruita i verdura) com per 

exemple Formatges Sa Cabreta 3, o de mel (premi de mel original al concurs de mels de 

Llubí, 2013) 4. També es compta des de l’any 2020 amb un hort urbà social-solidari-

col·laboratiu al Port de Pollença que funciona amb principis agroecològics i biointensius. 

El gestiona l’Associació cultural Undermoll 5. 

 
1 https://ib3.org/la-confraria-de-pescadors-del-port-de-pollenca-obre-un-punt-venda-de-peix  
2 https://cooperativapollensa.es/  
3 https://www.caib.es/sites/vendadirecta/es/n/formatges_sa_cabreta/  
4 https://www.mielnaturaldepollensa.com/  
5 https://sompollenca.com/municipi/2021/02/02/un-passeig-per-lhort-urba-collaboratiu-
dundermoll/  
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Ampliant informació sobre la Cooperativa Pagesa de Pollença, la mateixa es fundà a 

l’any 1980 amb l’objectiu de poder realitzar una tasca reguladora de mercat. Actualment 

hi ha 45 socis/es capitalistes i 160 socis/es col·laboradors/es. Des de 2015, s’ha 

incorporat el Centre de Tipificació de la Cooperativa Ramadera de Pollença. La 

Cooperativa té línies de futur clares:  

• Centre de tipificació de me.  

• Maquinària en comú. 

• Gestió de terres. 

• Formació als/les socis/es, per afrontar millor els nous reptes de la ramaderia i 

agricultura.  

Un reptes que la iniciativa LEADER pot, clarament, ajudar a desenvolupar.  

 

Dades rellevants de Pollença 

El Terme Municipal de Pollença comprèn els nuclis poblacionals de Pollença, Port de 

Pollença i la Cala Sant Vicenç. Segons l’IBESTAT (revisió del padró 01/01/2021) el T.M. 

de Pollença compta amb una població total de 16.969 habitants. Si ho separem per 

nuclis 6: 

• Pollença, 9.048 habitants 

• Port de Pollença, 7.310 habitants 

• Cala Sant Vicenç, 283 habitants 

 

Pel que fa al territori, Pollença compta amb una gran varietat de tipus de sòls. 

Destaquem que pertany a l’àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana (zona de paratge 

natural), a la Xarxa de Natura 2.000, i altres figures de protecció ambiental rellevants. 

Pollença té una superfície total de 15.114,53 hectàrees, el qual representa un 4,16% de 

tot el territori de Mallorca. El Municipi de Pollença és un dels territoris amb més massa 

forestal de les Illes Balears. En aquesta superfície, el 24% és apte per al conreu extensiu 

(3.627,49 ha), majoritàriament situats a la zona plana de davant la badia de Pollença 7. 

 
6 Inclou els disseminats, no així població de determinades urbanitzacions com La Font, El 
Vilar, ... 
7 https://www.ajpollenca.net/ca/informacio-general  
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Segons dades del RIA (FOGAIBA), sol·licitades per a elaborar aquest informe annex, 

actualment Pollença compta amb:  

• 152 explotacions (119 persones físiques, 33 persones jurídiques) 

o 12 prioritàries 

o 13 preferents 

o 28 oci/autoconsum 

o 89 generals 

o 10 no classificades 

• La superfície total de les explotacions és de 10.601,78 ha 

• Trobem per exemple, dins la superfície anterior:  

o 26,76 ha de blat tou 

o 190,46 ha d’ordi 

o 475,75 ha de civada 

o 39,78 ha de pastures permanents de 5 o més anys 

o 5.501,26 ha de pastura arbustiu de 5 o més anys 

o 407,93 ha d’olivar 

 

Addicionalment, trobem que Pollença compta a 2021 amb 2.986 ha de superfície inscrita 

al CBPAE (Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica). Ocupa actualment la 

segona posició de tots els municipis de Mallorca (només darrera Llucmajor que en té 

3.210,62). Aquesta xifra a Pollença és molt positiva i significativa 8.  

 

La Comarca de Tramuntana compta amb 1.644 explotacions ramaderes, en gran part 

dedicades a la producció i reproducció. Pollença concentra la major part d’aquestes 

explotacions (més de 400) 9. 

 

Finalment, existeixen 7 agroturismes registrats (99 places). Segons la definició 

d’agroturisme, aquests són establiments que presenten el seu servei en edificacions 

construïdes abans de l’1 de gener de 1960, situades en sòl rústic i en una finca o finques 

 
8 http://www.cbpae.org/files/EAE_2021.pdf  
9 https://xarxaforestal.org/wp-content/uploads/2021/09/PC-TRAMUNTANA.pdf  
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que tinguin una superfície mínima de 21.000 m2 i que constitueixin una explotació 

agrària, ramadera o forestal.  

L’Ajuntament de Pollença resta a disposició de l’Associació Mallorca Rural per aportar 

més dades que pugui requerir, tot considerant la necessitat que el Municipi de Pollença 

entri a formar part de la seva associació i pugui beneficiar-se de les subvencions 

existents, així com poder formar part d’una xarxa que pot elaborar estudis, projectes, 

millores i altres, en benefici de totes les parts i de la producció agrícola i ramadera.  

 


